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I. Úvodem 
 
     Slavný americký režisér Woody Allen prý kdysi poznamenal: „Chcete-li Boha rozesmát, 

řekněte mu o svých plánech…“  A i když všichni upřímně věříme, že při pohledu na tisíce lidí 

nemocných covidem by se nesmál, naše plány na rok 2021 se hned 

v lednu stejně sesypaly jako domeček z karet. Počet pozitivních 

případů nákazy a nařízená protipandemická opatření významně 

ovlivnila nejen služby knihovny, ale i osobní život čtenářů. 

     Vedle očekávaného poklesu počtu návštěvníků i výpůjček 

(samozřejmě kromě těch elektronických) pandemie nejvíce 

poznamenala oblast hromadných akcí knihoven pro veřejnost. 

Pokud jde o pořady s fyzickou účastí, v prvním pololetí téměř 

neměly šanci. Ve druhé polovině roku pak jejich organizace byla 

ztížena povoleným limitem maximálního počtu přítomných osob a jejich návštěva podmíněna 

předložením dokladu o testu, očkování či prodělání nemoci.  

     Jarní distanční výuka ve školách a podzimní pravidla pro účast školních kolektivů 

na představeních mimo školu bohužel silně přispěla k dalšímu úbytku dětských čtenářů. 

Knihovna Vinice proto nabídla menším žákům alespoň on-line kurz procvičování čtení Master 

čtenář. 

     V nových podmínkách pak byli knihovníci nuceni se více vzdělávat on-line a hledat nové 

cesty k poskytování služeb. Okusili, jaké to je celé dny obsluhovat s respirátorem, vyzkoušeli si 

tzv. bezkontaktní výdej knih, zopakovali výdej a vracení v režimu výdejního okénka 

a zdokonalili se v práci s výpočetní technikou, o čemž svědčí na padesát uskutečněných 

kulturních nebo vzdělávacích akcí ve virtuálním prostředí.  

     Připomenutí 145. výročí založení Obecné knihovny města Plzně bylo oproti původnímu 

záměru mnohem skromnější – knihovna nakonec své půlkulatiny oslavila jen výstavou 

fotografií a knih dosavadních správců a ředitelů a také vydáním publikace Miloslav Nohejl 

s dosud nezveřejněnými texty. 

     Aktuálním tématem byla dále podpora udržitelného rozvoje, která knihovníky přivedla 

k zapojení do zcela nových sbírek a aktivit. 

     Ve druhém covidovém roce byla většina uživatelů knihoven za jakékoliv služby vděčná 

(i když se vyskytlo několik jedinců, kterým to za daných okolností připadalo moc riskantní). 

     Velké poděkování všem lidem dobré vůle – za přízeň, podporu, trpělivost a věrnost 

knihovně a literatuře v těžkých časech…  

 
 
 
 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 
ředitelka 
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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 2021 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 2021 pracovalo v KMP v průměru 92 zaměstnanců – fyzických osob, tj. 86 žen 
a 6 mužů, k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,83 úvazků (vloni 78,38 úv.), z toho 
bylo 16 (17,39 %) pracujících v důchodovém věku. Přímo na knihovnických službách 
se během roku podílelo celkem 77 fyzických pracovníků (61,573 přepočtených).  
     V době personálního oslabení v červenci a srpnu ve službách ÚKD dále vypomáhala 
brigádnice na základě dohody o provedení práce.       
     KMP zaměstnávala 4 osoby se zdravotním postižením (2,45 úv.).  
     Největším pracovištěm KMP byla nadále ÚKD, která měla 8 knihovnic (7,75 úvazků), 
následovalo Oddělení KF se 7 knihovnicemi (7,00 úv.). 
 
Pohyb zaměstnanců, změny 

     V roce 2021 došlo v KMP v personální oblasti k většímu pohybu. Hned na počátku ledna 
odešla knihovnice Hudební a internetové knihovny na mateřskou dovolenou, na její místo 
se od jiného zaměstnavatele po pětileté přestávce ráda vrátila kolegyně, která tam již dříve 
po léta působila. Ve Studovně nastoupila na mateřskou dovolenou pracovnice k 1. 4., jelikož 
však v té době nebylo poskytování prezenčních služeb kvůli covidu povoleno, na uvolněnou 
pozici KMP přijala náhradu až teprve od 7. 6. Na mateřskou odešla k 23. 4. též knihovnice 
z OK Doubravka a od 1. 4. ji zastoupila čerstvá absolventka střední školy. Jedna z pracovnic 
Knihovny Lobzy s polovičním úvazkem přešla k 30. 4. na plný úvazek do ÚKD, volné místo 
bylo od 3. 5. obsazeno novou paní na základě výběrového řízení. Vedoucí OK Lochotín 
odešla k 9. 5. do starobního důchodu a ve funkci ji nahradila vybraná knihovnice z ÚKD. 
K 30. 4. nečekaně opustila KMP také vedoucí OK Skvrňany (odešla do domácnosti), 
do 30. 6. pak byla vedením knihovny pověřena její dosavadní zástupkyně a od 1. 7. 
se na pozici přesunula vedoucí Knihovny Vinice. Její povinnosti od 1. 7. převzala vybraná 
pracovnice ÚKD. Pohyby proběhly také v ÚKDM – sem z ÚKD k 30. 4. přešla kolegyně 
na 0,75 úvazku a jiná kolegyně si po odchodu do důchodu zkrátila hodiny na úvazek 0,25. 
Zástupcem vedoucí ÚKDM se od 1. 5. nově stal knihovník. Do ÚKD nastoupila nová 
knihovnice k 1. 5. a další k 2. 8. Změna nastala i na pozici zástupce vedoucí ÚKD. K 30. 9. 
potom po létech skončila a byla nahrazena i knihovnice pobočky Bílá Hora a jedna 
z uklízeček ústřední budovy. Do OK Skvrňany se 19. 12. z rodičovské dovolené vrátil 
knihovník. Dvě knihovnice pokračovaly v rodičovské dovolené z předchozích let. Dvě se 
v průběhu roku provdaly a došlo u nich ke změně příjmení (u jedné dokonce i k rozšíření 
rodného jména).  
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Nemocnost 

     Po prudkém nárůstu pracovních neschopností v průběhu prvního pandemického roku 2020 

byla v roce 2021 nemocnost zaměstnanců KMP naštěstí poloviční ‒ meziročně poklesla o 51 % 

a nyní činila 5 071,20 hodin (vloni 10 421,5 hodin). Křivka počtu prostonaných hodin tak 

po třech letech plynulého stoupání spadla až pod úroveň roku 2018. Příčinou mohlo být větší 

promoření, vysoká proočkovanost proti covidu (87 %) a nucené omezení kontaktů v důsledku 

protipandemických opatření vč. snížené návštěvnosti knihovny ze strany veřejnosti. Přesto 

bylo alespoň jednou během roku v neschopnosti 46 lidí (49,5 %). U 13 pracovníků byla 

diagnostikována nákaza koronavirem Covid-19 (dva však onemocněli již v prosinci 2020). 

Dalších 9 lidí muselo na základě vytrasování po přikázanou dobu zůstat v preventivní 

karanténě. Zdroje nákazy byly zpravidla v rodině. Z celkového součtu nemocných za rok pak 

bohužel 10 nepracovalo déle než měsíc, dva z nich déle než čtvrt roku (až 4,5 měsíce). 

Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v listopadu (13 lidí, úhrnem 869 hodin), v únoru 

(10 lidí, 781 hodin) a v březnu (10 lidí, 780 hodin), tedy shodně s nástupem vln pandemie, 

naopak nulová v červenci. K pracovním neschopnostem rovněž přispíval vysoký věkový 

průměr věrných zaměstnanců, u nichž přirozeně přibývá zdravotních obtíží a plánovaných 

operací.      

     Přímo ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 676 dnů 
kalendářních dnů (v roce 2020 to byly 1 164 dny), nemocnost se tam tedy meziročně snížila 

o téměř 42 %. Delší nemocnost se týkala zejména ÚKD (122 dnů), OK Bory (102 dny), 

OK Slovany (99 dnů), OK Doubravka (84 dny), Knihovny Bolevec (73 dny), Oddělení KF (52) 

nebo ÚKDM (43 dny).  

 

Povinné testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

     Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 3. 2021, (č. j. MZDR 

9364/2021-1/MIN/KAN) byli všichni zaměstnanci KMP povinni absolvovat pravidelné 

preventivní vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 s cílem odhalit potenciálně infekční osoby, 

které mají jen minimální nebo žádné příznaky infekce, a přitom mohou nevědomky šířit 

onemocnění. Nařízení se netýkalo těch, kteří onemocnění již prodělali před méně než 90 dny, 

v posledních 7 dnech podstoupili test ve zdravotnickém testovacím centru, nebo v daném 

pracovním týdnu nebyli vůbec fyzicky v práci. Vyšetření bylo prováděno formou 

samotestování stěrem z nosní sliznice s frekvencí 1 x za 7 dnů (obvykle v pondělí) 

na jednotlivých pracovištích KMP. 15 zaměstnanců z ústřední budovy KMP využívalo 

bezplatnou možnost testování v odběrném centru zajištěném MMP pro zaměstnance 

městské infrastruktury na nádvoří Měšťanské besedy (Kopeckého sady 13), pro knihovníky 

z ostatních pracovišť však tato varianta nebyla vhodná (čas testování se překrýval 

s počátkem otvírací doby knihoven). První vlna testování proběhla od 15. 3. do 30. 6. 2021. 

Počet testovaných pracovníků v knihovně se však v návaznosti na očkování postupně 

snižoval, na konci období již v KMP bylo očkováno min. 35 lidí (38 %). Během 16 týdnů 

testování knihovna zachytila pouze jeden pozitivní výsledek testu (pracovnice téměř bez 

příznaků ze samostatné kanceláře odešla do izolace). Za nákup 1 125 ks testovacích sad KMP 

vydala částku 106 855,- Kč. 

     Druhá vlna testování (podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 

18. 11. 2021, č.j.  MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN) proběhla od 22. 11. s přesahem 

do 16. ledna 2022. Zachycen nebyl žádný případ nákazy. Na konci roku bylo v KMP 

naočkováno 87 % zaměstnanců (z toho 1 pouze 1. dávkou, 12 již 3. dávkou, 12 lidí neočkováno).  

     O provedených testech a jejich výsledcích byla vedena řádná dokumentace. V souladu 

s nařízením též zaměstnanci pravidelně informovali o pobytu v zahraničí (od července do října 

uskutečněno 15 soukromých cest do zemí s nízkým či středním rizikem).  
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Věková struktura1 

     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 10 lidí do 30 let (10 %; vloni 6,59 %), 
11 lidí ve věku 31-40 let (11 %; vloni 9,89 %), 21 ve věku 41-50 let (21 %; vloni 25,27 %), 
37 ve věku 51-60 let (37 %; vloni 38,46 %), 15 ve věku 61-70 let (15 %; vloni 13,18 %) 
a 6 nad 70 let (6 %; vloni 6,59 %). Průměrný věk se tedy nepatrně snížil ‒ na 51,41 let (v roce 
2020 to bylo rovných 52 let, v roce 2019 „téměř“ 52). Nejvíce knihovnic se narodilo v letech 
1963-1964 (15). Nejstaršímu zaměstnanci bylo 77, nejmladšímu 21 let. Věkové rozpětí mezi 
zaměstnanci uvnitř organizace vzrostlo na 56 let (v předchozích letech činilo rovných 50 let). 
Nejstarší zaměstnanec také v KMP nejdéle pracuje – od roku 1962, tedy již 59 let. 
 
Kvalifikační struktura 

     KMP vykazovala 33,27 přepočtených úvazků lidí s VŠ vzděláním, z toho 27,62 úvazků 
VŠ knihovnického směru a 5,65 úvazků VŠ ostatních (s tituly: 16 x Mgr., 1 x MBA, 1 x Ing., 
15 x Bc., 3 x BBUS/Hons, 1 x BcA., 1 x bez titulu). V knihovně dále bylo vedle 2 úvazků 
absolventek VOŠ knihovnického směru (DiS) 29,87 úvazků se SŠ vzděláním knihovnického 
směru, 6,51 úvazků se středním všeobecným nebo jiným odborným vzděláním s maturitou 
a 6,18 úvazků se středním odborným vzděláním bez maturity.  
 

 
◼ 

Vzdělávání zaměstnanců 

 
     KMP nadále podporovala zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace svých zaměstnanců.     
Kvůli nejistému vývoji pandemické situace probíhala převážná většina vzdělávání ve virtuálním 
prostředí, knihovníci si však tuto formu rychle oblíbili. V průběhu roku si dle svých profesních 
potřeb a individuálních preferencí mohli vybírat z tematicky obsáhlé nabídky on-line 
odborných vzdělávacích akcí, pořádaných řadou velkých knihoven či dalších institucí z celé 
republiky. Jen malá část vzdělávacích aktivit se uskutečnila za fyzické účasti.  
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 530 hodin, tj. průměrně 24,2 hodiny 
na jednoho pracovníka, což je o 10,7 hodiny více než v roce 2020 (vloni celkem 837 hodin, 
13,5 hod. na pracovníka). Překonána tak byla i čísla roku 2019 (tehdy 1 185 hodin, 16,5 hod. 
na jednoho).  
 
Zvyšování kvalifikace 

     Knihovník M. Ouřada v kombinované formě úspěšně dokončil studium oboru Informační 
studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu informačních 
studií a knihovnictví, a získal titul Mgr.  
 

Prohlubování kvalifikace 

     Pracovnice Studovny A. Divišová v únoru dokončila e-learningový Knihovnický kurz, 
pořádaný MZK v Brně.  
     M. Kožíšek Ouřadová v období od 1. 3. do 30. 6. absolvovala e-learningový kurz 
s názvem e-LKA 1- knihovnická angličtina, rovněž pořádaný MZK v Brně.  
     Od května do července se v e-learningovém Kurzu práce s informacemi, pořádaném 
MUNI FF KISK, vzdělávala J. Lauberová. 
     Dne 15. 9. nastoupila do akreditovaného knihovnického kurzu s kombinací distančního 
studia a frontální výuky Knihovník v přímých službách, pořádaného MZK v Brně, R. Bocková.   
     E-learningový kurz Zdravotní gramotnost 2021, pořádaný Národní lékařskou knihovnou, 

                                                 
1 Počítáno ze všech zaměstnanců vč. těch, kteří v KMP pracovali jen po část roku. 
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v červnu absolvovaly K. Richtersová Smílková a P. Šťastná. E-learningový kurz Knihovnické 
minimum, pořádaný MZK v Brně, v čase od září do prosince absolvovaly M. Němcová 
a A. Střesková. 
     K. Richtersová Smílková se od 1. 11. do 5. 12. vzdělávala v e-learningovém kurzu 
Medicínské informace pro knihovníky 2021. Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních 
databázích, pořádaném NLK, a L. Kotroušová od 3.11. do 10. 12. v 8 lekcích absolvovala 
on-line kurz PR Akademie, organizovaný SDRUK. 
 
Kurzy z oblasti výpočetní techniky aj., pořádané SIT MP 

     Všichni zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SIT MP. 
Tuto možnost využily 3 pracovnice:  

• Leadership – lidi vést, anebo řídit? (on-line workshop 7. 4., L. Kotroušová) 

• Umění prezentace (on-line webinář, 5. 5., L. Kotroušová) 

• MS Office – Word a Windows (7. 10., J. Verdanová) 

• MS Office – Word – pokročilí (30. 11., M. Bedřichová) 
 
Odborné kurzy, přednášky, školení, konference a semináře s fyzickou i virtuální účastí 
v reálném čase 

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

• Jak na enviromentální akce pro děti v knihovně? (on-line webinář, 12. 1., 3 pracovnice2) 

• Mindfulness I.: Jak zlepšit svou pozornost a zachovat si nadhled (on-line Seduo.cz, 
12. 1. – 1 prac., 13. 1. ‒ 1 prac.) 

• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku (on-line Seduo.cz, 13. 1., 1 prac.) 

• Do černého (on-line konference, 18. 1., 7 prac.) 

• Naučte se konečně opravdu anglicky (on-line Seduo.cz, 20. 1., 1 prac.) 

• Vzdělávání jako součást života (on-line Seduo.cz, 20. 1., 1 prac.) 

• Udržitelnost v knihovnách (on-line webinář, 25. 1., 1 prac.) 

• No More Czenglish (on-line Seduo.cz, 25. 1., 1 prac.) 

• Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku (on-line Seduo.cz, 26. 1. – 1 prac., 
2. 2. – 1 prac.) 

• How prison libraries support rehabilitation efforts, IFLA (on-line webinář, 3. 2., 1 prac.) 

• 76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině (on-line Seduo.cz, 9. 2., 1 prac.) 

• Vanda a Eda v onl@jn světě (on-line seminář, 10. 2. – 4 prac., 24. 5. – 3 prac.) 

• Minikniháček (on-line náslech, 15. 2., 1 prac.) 

• Jak zvýšit odolnost proti stresu (on-line kurz, 16. 2., 1 prac.) 

• Master knihovník (on-line webinář, 17. 2., 22 prac.) 

• Krok za krokem sebekoučem (on-line kurz, 18. 2., 1 prac.) 

• Koncepce rozvoje knihoven, zpřístupňování DNNT (on-line seminář, 24. 2., 1 prac.) 

• Centrální portál knihoven – Knihovny.cz (on-line webinář, 3. 3. ‒ 32 prac., 10. 3. ‒ 25 
prac., 23. 3. ‒ 6 prac.) 

• E-knihy (on-line seminář, 8. 3. – 4 prac., 22. 3. – 4 prac., 19. 4. – 1 prac., 26. 4. – 1 prac., 
10. 5. – 1 prac.) 

• Kde a jak hledat odbornou literaturu, (on-line seminář, 12. 3., 4 prac.) 

• Library staff: identifying, qualifying and training ‒ LibCal, The Library Associaon of Irland 
(on-line seminář, 15. 3., 1 prac.) 

• Elektronické informační zdroje (on-line seminář, 17. 3., 2 prac.) 

                                                 
2 Většinu zaměstnanců KMP tvoří ženy, které se také většinou zúčastnily vzdělávacích programů. Některé 

semináře však absolvovali také knihovníci-muži. Počet lidí, kteří se zúčastnili jednotlivých vzdělávání, proto 

uvádíme ve zkratce (jako „prac.“), abychom předešli nutnosti genderového rozlišení v textu. 
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• Nástroje pro videokonference (on-line seminář, 17. 3., 1 prac.) 

• Jak citovat (on-line seminář, 18. 3., 1 prac.) 

• Trénink paměti v knihovnách – další důvod, proč k nám přijít (on-line seminář, 19. 3., 
1 prac.) 

• Zpětná vazba pomocí dotazníků (on-line seminář, 25. 3., 1 prac.) 

• Nová digitální služba pro veřejné knihovny ‒ zpřístupňování DNNT (on-line seminář, 
8. 4., 1 prac.) 

• Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit (on-line webinář, 9. 4., 15 prac.) 

• Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (on-line seminář, 9. 4., 1 prac.) 

• Knihovny a booktubeři SVK Hradec Králové (on-line seminář, 13. 4., 1 prac.) 

• Webové aplikace v informačním vzdělávání (on-line seminář, 15. 4., 1 prac.) 

• Informační brány pro vyhledávání odborné literatury (on-line seminář, 15. 4., 2 prac.) 

• Fake news, hoax, spam na sociálních sítích a internetu (on-line seminář, 21. 4. ‒ 
5 prac., 28. 4. – 1 prac.) 

• Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání (on-line seminář, 23. 4., 2 prac.) 

• Poznáváme digitální knihovny (on-line seminář, 23. 4., 7 prac.) 

• Současná španělská literatura (on-line přednáška, 28. 4., 1 prac.) 

• Čtení je nuda? (on-line seminář, 29. 4., 3 prac.) 

• České informační zdroje z oblasti šedé literatury (on-line seminář, 29. 4., 2 prac.) 

• Canva – grafika pro sociální sítě (on-line seminář, 3. 5. – 1 prac., 17. 5. – 3 prac.) 

• Vztahy na pracovišti z pohledu generací (on-line seminář, 5. 5., 2 prac.) 

• Mezi mlýnskými kameny aneb Jsem malým šéfem! I. (on-line seminář, 7. 5., 1 prac.) 

• Co by mohli číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy (on-line webinář, 
10. 5., 1 prac.) 

• O personální práci v knihovnách (on-line konference, 11. 5., 1 prac.) 

• Mezi mlýnskými kameny aneb Jsem malým šéfem! II. (on-line seminář, 2 prac.) 

• Akce v knihovně – od nápadu k realizaci I. (on-line seminář, 14. 5., 13 prac.) 

• Spolupráce a podpora rozvoje venkovských knihoven (on-line přednáška, 17. 5., 3 prac.) 

• Elektronické služby knihoven VI. (on-line konference, 18. – 19. 5., 1 prac.) 

• Komiks ve výuce (on-line webinář, 19. 5., 1 prac.)  

• Boostagram, booktube a knižní podcasty: platformy pro knihovny 21. století (on-line 
seminář, 19. 5., 1 prac.) 

• Akce v knihovně – od nápadu k realizaci II. (on-line seminář, 21. 5., 9 prac.) 

• Mapy on-line ve službách veřejné knihovny (on-line seminář, 24. 5., 3 prac.) 

• Jak na čtenářskou dílnu (on-line workshop, 25. 5., 3 prac.) 

• Zprostředkování DNNT (on-line seminář, 25. 5., 2 prac.) 

• Tipy na dětskou literaturu do KF školních knihoven (on-line seminář, 27. 5., 1 prac.) 

• Nad slunce krásnější – plzeňská madona (návštěva výstavy s výkladem, 27. 5., 28 prac.) 

• Jak a proč vzniká kniha (návštěva výstavy s výkladem, 27. 5., 25 prac.) 

• Využívejte portál Knihovny.cz naplno (on-line webinář, 27. 5., 2 prac.) 

• S knížkou do života – Bookstart (on-line webinář, 27. 5., 1 prac.) 

• Nejnovější německy psaná literatura (on-line přednáška, 2. 6., 5 prac.) 

• Jak zvládat stres nejen v době pandemie (on-line seminář, 8. 6., 1 prac.) 

• Personální management (on-line seminář, 8. – 9. 6., 1 prac.) 

• Sociální sítě a jejich využití v propagaci služeb a šíření informací I. (on-line webinář, 
9. 6., 2 prac.) 

• Současná polská literatura v polských překladech (on-line seminář, 9. 6., 1 prac.) 

• Seminář Etiketa a normy v písemném styku, Corporate Identity (seminář, 15. 6., 3 prac.) 

• S knížkou do života – Bookstart (diskusní on-line seminář, 18. 6., 1 prac.) 

• Pedagogické minimum pro knihovníky I. (on-line školení, 22. 6., 3 prac.) 
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• Canva 2.0 (on-line kurz, 23. 6., 1 prac.) 

• Pedagogické minimum pro knihovníky II. (on-line školení, 29. 6., 3 prac.) 

• Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky; Zajišťování oblasti 
obrany ČR v podmínkách OÚ ORP Plzeň a OÚ ve správním obvodu ORP Plzeň 
(školení, 8. 7., 1 prac.) 

• Vyzraj na média s Veronikou Cholinskou (SitPort on-line webinář, 15. 7., 1 prac.) 

• Covidový rok v knihovnách i mimo ně (on-line seminář, 2. 9., 1 prac.) 

• 24. knihovnická dílna, Jičín – město pohádky (7. – 9. 9., 1 prac.) 

• České děti jako čtenáři v roce 2021 (on-line prezentace výsledků výzkumu, 10. 9., 1 prac.) 

• Regionální informační zdroje (seminář, 14. 9., 1 prac.) 

• Prezentační dovednosti pro 21. století I. (on-line webinář, 15. 9. – 2 prac., 5. 10. – 1 prac.) 

• Hudební skladatelé a Brno ve 20. století (konference, 15. – 16. 9., 1 prac.) 

• Prezentační dovednosti pro 21. století II. (on-line webinář, 16. 9. – 1 prac., 12. 10. – 1 prac.) 

• Dotazníkové šetření (on-line seminář, 21. 9., 1 prac.) 

• Knižní veletrh Svět knihy Praha (návštěva výstavy, 23. 9., 8 prac.) 

• Sociální sítě a jejich využití v propagaci služeb a šíření informací II. (on-line webinář, 
9. 9., 1 prac.) 

• Literární Šumava (poznávací zájezd, 30. 9. – 1. 10., 7 prac.) 

• Získej (seminář, 5. 10., 1 prac.) 

• Právní základ pro knihovníky se zaměřením na elektronické prostředí (on-line webinář, 
11. 10., 1 prac.) 

• Wordpress, tvorba webových stránek (on-line kurz, 12. 10., 1 prac.) 

• Opravy poškozených knih (on-line seminář, 13. 10., 7 prac.) 

• Akviziční seminář (14. 10., 1 prac.) 

• Podzimní knižní trh Havlíčkův Brod (15. 10., 1 prac.) 

• INSPO 2021 plenární část, BMI Sdružení (on-line seminář, 17. 10., 1 prac.) 

• MS Office 2019 – texty, tabulky, prezentace I. (19. 10., 4 prac.) 

• MS Office 2019 – texty, tabulky, prezentace II. (26. 10., 5 prac.) 

• Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) 
v knihovnách (on-line kurz, 2. 11., 1 prac.) 

• Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku (mezinárodní 
on-line konference, 9. 11., 1 prac.) 

• Facebook pro (mírně) pokročilé I. (on-line seminář, 9. 11., 3 prac.) 

• Úvod do programování v Pythonu (on-line webinář, 9. 11., 1 prac.) 

• Canva, jednoduchý grafický nástroj (on-line seminář, 11. 11., 1 prac.) 

• Statistické tabulky StatExcel (on-line školení, 11. 11., 2 prac.) 

• Otevřená dílna v knihovně: podpora kreativity, digitálních kompetencí a komunity I. 
(on-line webinář, 15. 11., 3 prac.) 

• Základy prezentace knihoven na sociálních sítích (on-line kurz, 15. 11., 1 prac.) 

• Otevřená dílna v knihovně: podpora kreativity, digitálních kompetencí a komunity II. 
(on-line webinář, 16. 11., 3 prac.) 

• Kam kráčíš, knihovnictví... (on-line konference, 23. 11., 1 prac.) 

• Facebook pro (mírně) pokročilé II. (on-line seminář, 23. 11., 3 prac.) 

• Práce s týmem (on-line seminář, 25. 11., 1 prac.) 

• Podzimní konference Agora (on-line seminář, 25. 11., 1 prac.) 

• Festival Bookfest knižní Jižní (27. 11., 2 prac.) 

• Marketing na FB pro pokročilé (on-line seminář, 30. 11., 1 prac.) 

• Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 (on-line konference, 30. 11. – 1. 12., 
1 prac.) 

• Designové myšlení pro knihovny (on-line webinář, 6. 12., 2 prac.) 
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• Udržitelnost v knihovnách 2021 (on-line mezinárodní konference, 14. 12., 3 prac.) 

• Práce s dětmi s poruchami autistického spektra a představení pomůcek (on-line 
webinář, 15. 12., 3 prac.) 

• Instagram a jak na něj (on-line seminář, 15. 12., 1 prac.) 

• Úvod do G Suite – bezpečnost v cloudu, hesla a Chrome (on-line Seduo.cz, 28. 12., 1 prac.) 

• Human-Centered Design: Design zaměřený na člověka (on-line Seduo.cz, 30. 12., 1 prac.) 
 
Absolvované on-line vzdělávací akce ze záznamu 

• Nejnovější německy psaná literatura (video záznam na YouTube, 11. 6., 2 prac.) 

• Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 (video záznam, 12/2021, 
2 prac.) 

• Digitalizace knihovních fondů: Rukopisy v NK, Vita Caroli, Restaurování starých tisků 
(video záznam, 12/2021, 2 prac.) 

• Digitalizování památek, Digitalizace knihovních fondů na základě dotazníkového 
šetření (video záznam, 12/2021, 1 prac.) 

• Enviromentální výchova (video záznam na YouTube, 12/2021, 1 prac.) 

• Excel od začátečníka po mistra (video záznam na YouTube, 12/2021, 1 prac.) 

• Stehlíkův kurz moderních dějin 1-10 (video záznam na YouTube, 12/2021, 1 prac.) 
 

     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 

     Dvě pracovnice KMP si v průběhu roku prohlubovaly vzdělání také účastí v kurzech cizích 
jazyků. Kurzu angličtiny v jazykové škole Eufrat se po část roku (dle nastavených protipandemických 
opatření) účastnila L. Kotroušová. D. Ettlerová absolvovala on-line vyučování angličtiny 
v duolingo.com.  
 
Program zapracování nových zaměstnanců 

     Jelikož v roce 2021 došlo v KMP k většímu pohybu zaměstnanců, jejich zapracování bylo 
nutné věnovat větší pozornost. U nových nástupů byl nejen v ÚKD důraz kladen zejména 
na osvojení si práce s KS Tritius. 
     Nová knihovnice Studovny se zapracovala dobře a mohla velmi brzy vykonávat práci 
samostatně. V případě potřeby jí s tvorbou a ukládáním záznamů do databáze regionálních 
autorit navíc ochotně vypomáhala jedna z katalogizátorek Oddělení KF.  
     Na zapracování nové pracovnice OK Doubravka do práce s KS Tritius a do problematiky 
pořádání dětských kolektivních akcí se podílel kolektiv celé obvodní knihovny.   
     Čerstvá posila Hudební a internetové knihovny v minulosti v tomto úseku již mnoho let 
pracovala, její zapracování tedy proběhlo rychle a bezproblémově. Nově se seznámila pouze 
s KS Tritius, ostatní problematiku provozu znala.  
     Také knihovnice Knihovny Lobzy se po nástupu velmi rychle a aktivně zapojila do veškeré 
činnosti, především pak do práce s dětským čtenářem. Nařízená protipandemická omezení 
služeb jí zde umožnila klidné seznámení s provozem a zapracování do KS Tritius.  
     Rovněž byly provedeny personální změny na pozici vedoucích dvou obvodních knihoven. 
Do OK Lochotín byla vybrána V. Kašparová s předchozí praxí v řízení provozu ÚKD v centru 
města. Nyní musela porozumět specifikům práce knihovny na velkém sídlišti, vedení 
pobočky Bílá Hora a činnosti kulturního zařízení L-klubu. 
     Na místo vedoucí OK Skvrňany pak byla ze stejné pozice v Knihovně Vinice v polovině roku 
přeložena L. J. Baťková. Ta se musela adaptovat na řízení většího kolektivu vč. péče o pobočky 
Malesice, Křimice a Radčice.   
     Pracovnice OK Lochotín (zejména vedoucí knihovny) rovněž zajišťovala zácvik nové 
knihovnice do provozu pobočky Bílá Hora a do práce s KS Tritius.  
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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 tř. 109. 
Praktikanti z 3. a 4. ročníků docházeli vždy ve čtvrtek do 9 knihoven KMP (ÚKD, ÚKDM, 
Bibliobus, Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Knihovna 
Vinice) a střídali se v sudém a lichém týdnu. V první části roku to bylo 12 praktikantů, v září 
nového školního roce 2021/2022 pak nastoupilo na průběžnou praxi 10 studentů. 
Do průběhu praxe však bohužel opět 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. Praxe tedy probíhaly za nestandardních 
podmínek. Např. kvůli obavám kmenových knihovníků z cizích osob na pracovišti 
(OK Skvrňany) někteří studenti nakonec museli absolvovat část praxe v náhradním provozu 
(OK Lochotín). Praktikantka Bibliobusu, jehož plocha nedovolila přítomnost další osoby, 
absolvovala z části distanční formou – doma plnila zadané úkoly.  
     V OK Bory splnila ve dnech 31. 5. - 11. 6. souvislou praxi Monika Pelclová, studentka 
2. D stejné školy.  
 
Dobrovolníci 

     V roce 2021 byli dobrovolníci v knihovnách KMP využíváni především jako technická 
podpora při tvorbě on-line pořadů Čtení pro nejmenší, rovněž pomáhali při organizaci 
Českého dne proti rakovině, při zajištění tradiční Noci s Andersenem a Noci literatury, řada 
z nich také při zvládání těžších úklidových prací.  

Knihovně vypomáhalo 18 lidí (vloni 5), kteří dohromady odvedli 58 hodin dobrovolnické 
práce (vloni 8). Z toho bylo v OK Bory 7 lidí/22 hodin, v ÚKDM 7 lidí/21 hodin, v Knihovně 
Lobzy 2 lidé/5,5 hodiny, v Knihovně Bolevec 1 člověk/5,5 hodiny a ve Studovně 
1 člověk/4 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 (do 30. 11. L. Duchková, I. Hejnalová, M. Karpíšková, 
V. Kašparová, Z. Topinka; od 1. 12. L. J. Baťková, L. Duchková, V. Kašparová, 
K. Richtersová Smílková, H. Větrovská) 

• Kulturní štáb (v 1. pololetí se KŠ nescházel, ve 2. pololetí 16 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, J. Kozáková) 

• 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) 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 

• Redakce měsíčníku Plzeňský literární život ‒ PLŽ (J. Horáková – redaktorka, 
H. Šlesingerová – redaktorka přílohy Listy Ason-klubu) 

 
Zastoupení zaměstnanců ve vnějších orgánech, organizacích, komisích a pracovních 
skupinách 

• Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
21 pracovníků individuálními členy (z toho A. Sobotová do 30. 4.); K. Richtersová 
Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP) 

• SKIP 04 – Plzeňský kraj (H. Nováková ‒ tajemnice RV, A. Sobotová – do 30. 4. 
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-konzultantka 
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) 

• Komise při Nadaci 700 let města Plzně pro nadační příspěvky na pořádání 
kulturních, sportovních projektů a na vydavatelské aktivity (H. Šlesingerová – 
členka komise) 

• Pracovní skupina pro přípravu nové vnitřní dvojstrany měsíčníku Čtenář, zaměřené 
na praktickou pomoc veřejným knihovnám v oblasti práce s dětským čtenářem 
(H. Šlesingerová – členka skupiny) 

 
     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 2021 byla podobně jako v roce předchozím jednoznačnou příčinou poklesu 
většiny výkonů celosvětová pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19).        
 
Provoz a uzavírky knihoven 

     Z pohledu běžného provozu byl rok 2021 stejně jako ten předchozí pro KMP značně 
komplikovaný.  
     Dle aktuálních vládních opatření byla knihovna od 1. 1. do 10. 1. pro veřejnost uzavřena.3 
     V následujících týdnech (11. 1. – 14. 2.) pak mohla poskytovat výpůjční služby pouze 
v režimu bezkontaktního výdeje předem objednaných dokumentů. Při něm nesmělo 
dojít k fyzickému kontaktu mezi knihovníkem a čtenářem, ani mezi jednotlivými čtenáři. 
Objednávat bylo možné už od 8. 1. Čtenář si v on-line katalogu knihy vybral, objednal 
a telefonicky se domluvil na přesném dnu, hodině a minutě bezkontaktního vyzvednutí. 
Když se blížil ke knihovně, opět zatelefonoval, knihovník mu knihy připravil za dveře 
knihovny a vzdálil se, čtenář si knihy převzal a odešel. Mezi jednotlivými příchozími byly 
dodržovány časové rozestupy 15 minut, výdejní místa byla následně dezinfikována. Dříve 
půjčené knihy ale nebylo možné vracet. KMP byla pro veřejnost otevřena v pondělí až čtvrtek 
v běžné provozní době, pátek byl vyhrazen na přípravu objednávek. Uzavřena byla 
Studovna, malé pobočky a Bibliobus. 
     V době od 15. 2. do 11. 4. knihovny půjčovaly v režimu výdeje předem objednaných 
výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko,4 a to v rozsahu běžné provozní doby 
s výjimkou sobot v ústřední budově. Prováděna byla dezinfekce, pro knihovníky u okénka 
byly povinné respirátory. Uzavřena byla Studovna, Bibliobus kvůli opravě do 21. 2., pobočky 
Radčice a Malesice kvůli onemocnění knihovnice covidem do 28. 2., v pobočce Újezd byla 
dočasně změněna provozní doba (ve Čt ze 14:00-18:00 na 8:00-13:00) kvůli vícenásobnému 
personálnímu oslabení OK Doubravka, jejíž pracovnice pobočku obsluhuje.  
     Od 12. 4. už bylo možné otevřít v běžném režimu, avšak s podmínkou přítomnosti 
max. 1 zákazníka na 15 m2 plochy pro veřejnost5 (od 26. 6. pak max. 1 zákazníka na 10 m2)6, 
dodržování rozestupů 2 m, řízení front, používání dezinfekčních prostředků, větrání a vstupu 
pouze s nasazeným respirátorem třídy FFP2 nebo nanorouškou. Do 31. 5. byla uzavřena 
Studovna, do 14. 5. nebyly poskytovány sobotní služby v ústřední budově a do 19. 5. nebyly 
poskytovány služby veřejného internetu.  
     Od 26. 6. došlo k dalšímu mírnému rozvolnění pravidel a částečnému uvolnění podmínek 
pro kolektivní akce. Knihovna měla nadále povinnost nepřipustit přítomnost více návštěvníků, 
než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy pro veřejnost, nevpustit osoby bez ochrany dýchacích 
cest (nanoroušky, respirátory FFP2, KN 95), nevpustit osoby vykazující klinické příznaky 

                                                 
3 Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1376 ze dne 23. 12. 2020. 
4 Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 217 z 26. 2. 2021. 
5 Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. 4. 2021.  
6 Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021. 
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onemocnění covid-19, nepřipustit na akci více diváků než 75 % celkové kapacity míst 
k sezení s podmínkou, že všichni diváci musí být usazeni (platilo do 31. 8.), dbát 
na udržování rozestupů mezi lidmi alespoň 2 metry (od 1. 8. alespoň 1,5 m), zajistit 
informování návštěvníků, řízení front, vzdálenost diváků od jeviště min. 2 m, pravidelnou 
dezinfekci, větrání a maximální možnou cirkulaci vzduchu. Na vnitřních hromadných akcích 
pro více než 20 účastníků pak kontrolovat, že návštěvníci splňují podmínky bezinfekčnosti 
(mají platné potvrzení o absolvovaném testu s negativním výsledkem, prodělaném 
onemocnění či očkování).   
     Pro knihovny a knihovníky po celé dny v respirátorech představovala tato opatření určité 
nepohodlí, nicméně běžný provoz, tj. výpůjční a informační služby jimi už nebyly dotčeny. 
Přípustné počty diváků hromadných vnitřních akcí rovněž omezení nepředstavovaly, neboť 
povolená maxima vždy vysoce překračovala reálnou kapacitu knihovních sálků a prostor. 
V měsíci září však působila problémy pravidla prokazování bezinfekčnosti pro školní 
žáky, která po zrušení plošného testování ve školách de facto znemožňovala účast tříd 
v knihovně na besedě či lekci informační výchovy. Od 30. 9. byla pak pro hromadné akce, 
„kterých se účastní výhradě děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,“ 
konečně stanovena výjimka z povinnosti prokazovat splnění podmínek bezinfekčnosti 
a spolupráce KMP se školami mohla být obnovena. Pro děti do 6 let věku, tedy i mateřské 
školy, naštěstí žádná omezení nikdy neplatila. 
     Pandemie a protipandemická opatření se negativně promítly jak do pracovních procesů, 
tak statistických výkonů knihovny. Nemoc se nevyhnula čtenářům, ani knihovníkům. 
U mnohých, zejména starších uživatelů přetrvávaly obavy z nákazy a příštích vládních 
opatřeních. Proto raději vyčkávali, omezili návštěvy frekventovaných míst vč. prostředků MHD, 
půjčovali si méně knih v nejistotě, zda a kdy je pak budou moci vrátit. S ochranou úst a nosu 
se jim na pořadech špatně dýchalo, neměli platné testy, nemohli být očkováni, nebo testy, 
očkování a respirátory osobně odmítali. Pedagogové doháněli neprobranou látku a sami 
omezili návštěvy doplňkových programů s žáky v knihovně, nebo jim vedení škol návštěvu 
důrazně nedoporučovalo. Termíny akcí musely být přesouvány či rušeny.    
 
     V průběhu celého roku 2021 byla otevírací doba v KMP omezena po 633 dny (vloni 1 047 
dnů), a to nejvíce v lednu (320) a v únoru (186 dnů). Po 15 dnů byl omezen sobotní provoz 
v ústřední budově. 
 
Registrovaní uživatelé 

     Počet registrovaných uživatelů se meziročně opět snížil – KMP zaregistrovala 22 840 
uživatelů, což bylo o 2 733 (o 10,82 %) méně než v roce 2020, vrátila se tak na úroveň roku 
2003. Pokles byl vykázán i v počtu uživatelů do 15 let: 2 819 zapsaných dětí představuje 
snížení o 854 (o 23,25 %), avšak v porovnání s rokem 2019 alarmující snížení o 38,98 %. 
Počet nově registrovaných uživatelů se naproti tomu mírně zvýšil – poprvé bylo do knihovny 
zapsáno 3 869 uživatelů, tj. meziroční nárůst o 519 (o 15,5 %) zcela nových uživatelů. (V roce 
2020 jich bylo jen 3 350, v roce 2019 však 4 247.) 
     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.  
 
Skladba registrovaných uživatelů  

     Ve skladbě registrovaných uživatelů meziročně došlo jen k minimálním změnám. Drobný 
pokles KMP opět zaznamenala u registrovaných žáků, kterých bylo jen 12 % (pokles o 1 %). 
Pravděpodobnou příčinou bylo omezení kulturních a vzdělávacích programů pro školy, 
a to od úplného zákazu konání hromadných akcí, přes limitování maximálního počtu osob 
na jedné akci až k zákazu opouštění školských zařízení v době zvýšeného počtu onemocnění 
Covid-19. Především nejmenší žáci, kteří svou vůbec první návštěvu knihovny často absolvují 
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v rámci společných návštěv s třídním kolektivem, tak neměli příležitost se do knihovny dostat. 
Kategorie studenti a učni a kategorie senioři zůstaly beze změny. Knihovna vykázala 
nepatrně více uživatelů produktivního věku – bylo jich 41 % (nárůst o 1 %). 
     Rovněž se mírně zvýšila převaha registrovaných žen nad muži (76 : 24). Nejvyšší 
procento žen využívalo z velkých knihoven Bibliobus (82 %), OK Bory (79 %), OK Doubravka, 
OK Lochotín, OK Skvrňany a ÚKD (všechny 77 %), z malých poboček navštěvovalo nejvíce 
žen Radobyčice (93 %), Červený Hrádek (87 %) a Lhotu (81 %).  
     Nejvíce uživatelů mužů tradičně vykázaly Hudební a internetová knihovna (47 %) 
a Studovna (38 %), z poboček tentokrát Bílá Hora (34 %) a Koterov (25 %).  
 
     Dle odhadu 80 % čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských.7 
 
Návštěvníci  

     Počet návštěvníků přímých služeb dosáhl čísla 180 356, oproti roku 2020 tedy poklesl 
o 18 030 (o 9,1 %). Na úbytku měly rovnoměrný podíl všechny knihovny městské sítě, neboť 
celá KMP byla uzavřena 30 dnů. Celkový počet fyzických návštěvníků vč. návštěvníků 
akcí činil 192 347. 
 
Průměrná denní návštěvnost 

     V roce 2021 byla knihovna otevřena 222 pracovní dny a 23 sobot, z toho 33 dny 
pracovaly knihovní provozy v režimu výdejního okénka. Průměrná denní návštěvnost 
z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 860 lidí, což je o 217 návštěvníků 
za den méně než v roce 2020 (tehdy 1 014) a o 329 návštěvníků méně než v roce 2019 
(tehdy 1 343). Průměrná návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 66 lidí (v r. 2020 
to bylo 85, předtím 82 lidí). Sobotní provoz mohl být ovšem zajišťován až od 15. května. 
Celkem přišlo v sobotu 1 511 návštěvníků a realizovalo 3 691 výpůjček (v roce 2020 to bylo 
1 694 návštěvníků a 4 292 výpůjček, předtím 3 377 návštěvníků a 8 059 výpůjček). Počet 
uživatelů, kteří navštívili knihovnu v sobotu, tedy meziročně poklesl o 183, tj. o 10,8 %.  
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (v průměru 148 návštěvníků za den), OK Lochotín (118), 
OK Doubravka (181), ÚKDM (74), OK Bory (72), OK Slovany (62), Knihovna Bolevec 
a OK Skvrňany (obě 58 návštěvníků za den), nejméně Studovna (6) a pobočky Bílá Hora 
a Červený Hrádek (7), Černice, Újezd a Lhota (8), které však mají otevřeno pouze 1-2 dny 
v týdnu. 
 
Nejvytíženější dny v týdnu 

     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí (28,83 %) a úterý (20,44 %), 
dále pak téměř shodně středa a čtvrtek (17,71 a 17,54 % z celkového počtu návštěvníků).  
V pátek bývá návštěvnost nejslabší (12,32 %). Ve Studovně však bylo na prvním místě úterý 
a v Bibliobusu tradičně středa. Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu podobně jako 
v předchozích letech mezi 9:00-12:00 hodinou (38,74 %), druhý vrchol návštěvnosti připadl 
na dobu mezi 14:00-16:00 hodinou, i když se opět snížil počet návštěvníků mezi 15:00–16:00 
hodinou (o 0,48 %), kdy byla v letech před pandemií evidována dlouhodobě vysoká 
návštěvnost. Příčinou mohl být stejně jako vloni větší podíl práce z domova, tím pádem 
omezení návštěv knihovny při cestě ze zaměstnání.  
 
Výpůjčky  

     V součtu bylo dosaženo 731 817 výpůjček, což je o 66 435 (o 8,32 %) méně než v roce 
2020. Na poklesu měly podíl výpůjčky krásné literatury dospělým (z 5,4 %), výpůjčky naučné 
literatury dospělým (13,5 %), výpůjčky krásné literatury dětem (19,6 %) i výpůjčky naučné 
literatury dětem (21,1 %). 

                                                 
7 Nový KS Tritius tyto statistické údaje již nenabízí.   
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     Jedinou oblastí, kde došlo naopak ke zvýšení, bylo půjčování elektronických knih 
prostřednictvím společnosti Palmknihy. Zde KMP zaznamenala nárůst o 808 (o 20,02 %) 
výpůjček a o 115 (o 17,26 %) unikátních čtenářů. Letos si totiž 781 unikátních čtenářů 
stáhlo 4 843 e-výpůjček (v roce 2020 to bylo 666 čtenářů, 4 035 výpůjček). V poměru 
k celkovému počtu uskutečněných výpůjček však e-výpůjčky představují zanedbatelných 
0,66 % (vloni 0,50 %).   
     V roce 2021 KMP vykázala 32,4 výpůjčky na 1 registrovaného uživatele (meziroční nárůst 
o 1,4), 3,7 výpůjček na 1 návštěvníka celkem (pokles o 0,1) a 4,05 výpůjčky na 1 návštěvníka 
služeb (nárůst o 0,05 výpůjčky).  
     Ve výsledcích se však vedle protipandemických opatření odrazily i opakované prolongace 
probíhajících výpůjček v prvním čtvrtletí (třebaže meziročně poklesly o 250, tj. 0,07 %).  
 
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 se meziročně mírně 
zvýšil, vyřízeno bylo 182 požadavků, tj. o 32 požadavků (o 17,6 %) více než v roce 2020. 
K mírnému nárůstu došlo i v počtu požadavků uživatelů KMP směřovaných do jiných 
knihoven, celkově bylo odesláno 351 požadavků, tj. o 46 požadavků (o 13,1 %) více než 
v roce 2020.  
   
On-line katalog 

     Počet uskutečněných vzdálených přístupů ze strany uživatelů do on-line katalogu Tritius 
z prostředí knihovny i mimo ni dosáhl čísla 180 859, tj. o 29 257 (o 19,29 %) přístupů více 
než v roce 2020 (tehdy 151 602). Do výrazného nárůstu přístupů se zejména v prvních 
měsících roku odrazilo omezení služeb na bezkontaktní půjčování či půjčování 
prostřednictvím výdejních okének, které bylo podmíněno vyhledáním požadovaných knih 
v on-line katalogu a objednáním předem.      
 
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 17 106 informací, což je 
o 1 527 informací (o 8,9 %) více než v roce předchozím. Nárůst byl důsledkem zvýšené 
potřeby komunikace mezi pracovníky knihovny a uživateli v době omezení nebo úplného 
uzavření knihoven. K výraznému nárůstu došlo v oblasti poskytování informací elektronickou 
cestou – poskytnuto bylo 514 informací, tj. meziročně o 177 informací (o 34,4 %) více. 
Knihovníci telefonicky či elektronicky zodpovídali dotazy vč. dotazů na aktuální provozní 
podmínky (např. režim výdejního okénka, bezkontaktní výdej předem objednaných 
dokumentů, zavedení provozu nové služby Odložení z poličky), informovali případné 
zájemce o možnosti výpůjček e-knih, poskytovali jim informace o dalších možnostech 
přístupu k e-knihám 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 uskutečnit 724 akcí, což je o 59 (o 8,87 %) více než 
vloni. Kvůli obavám z možné nákazy, povinnosti prokazovat se při návštěvě potvrzením 
o testu, očkování či prodělání nemoci Covid-19 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 sice zúčastnilo 13 148 
návštěvníků, tedy o 188 (o 1,45 %) více než v roce 2020, průměrná návštěvnost na jeden 
pořad však klesla z 19 na 18 lidí.  
     (Podrobněji viz kapitola III.5 Kulturní a vzdělávací služby.) 
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Veřejný internet 

     Bezplatnou službu přístupu k veřejnému internetu v roce 2021 využilo jen 4 072   
návštěvníků, tj. o 3 830 (o 48,46 %) 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 zejména v 1. pololetí 
nedovolovala, počtem osob omezovala 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 2020 sníženy 
o 438 tis. Kč (o 9,56 %) a dosáhly částky 4 143 tis. Kč. To se nepříznivě odrazilo ve sníženém 
počtu nově nakoupených knihovních dokumentů. Letošní přírůstek činil 14 250 KJ oproti 
18 700 KJ v roce 2020, což představovalo snížení o 23,79 %. Do citelného propadu 
množství pořízených dokumentů však zasáhl i nárůst ceny knihy v důsledku nebývalého 
zvýšení cen papíru a energií.   
     Meziročně se o 114 660,- Kč (o 67,63 %) 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 2021 dosáhl počtu 479 459 KJ 
(oproti 477 127 KJ v roce 2020; meziroční nárůst o 0,48 %), což koresponduje s dlouhodobou 
snahou KMP o vyrovnaný roční poměr přírůstků a úbytků knihovního fondu. Počet svazků 
naučné literatury se celkově snížil o 1 090 KJ (o 0,8 %), zatímco počet svazků krásné 
literatury zůstal téměř shodný (navýšení o 1 830 KJ, tj. o 0,6 %). Ostatní kategorie dokumentů 
zaznamenaly mírný nárůst – zvukové dokumenty o 1 206 KJ (3,8 %), zvukově obrazové 
dokumenty o 86 KJ (3,9 %). K většímu nárůstu o 358 KJ (11,9 %) došlo v oblasti nákupu 
deskových her, didaktických pomůcek a edukačních hraček v souvislosti s rozšiřováním 
nabídky uživatelsky oblíbené služby Lekotéka v OK Doubravka, OK Bory, OK Skvrňany 
a v Knihovně Vinice, rovněž pak nově budované Lekotéky pro seniory v ÚKD, jejíž nákupy 
byly částečně hrazeny z dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století.   
     Meziročně se mírně snížil počet odebíraných periodik – na 1 132 exemplářů (pokles 
o 10,4 %). Snížení nabídky periodik vycházelo z důsledného vyhodnocování využitelnosti 
jednotlivých periodik a optimalizace odběru v jednotlivých knihovních provozech. 
     (Podrobněji viz kapitola III.7 Knihovní fondy.) 
 
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 2021 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 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 8,9 %), především z důvodu násobné komunikace s uživateli v době uzavřeného 
nebo omezeného provozu knihovny. Ve Studovně bylo dosaženo standardu v počtu zpracovaných 
rešerší.   
     Ani v tomto roce však knihovna bohužel nedosáhla standardu v počtu knihovních 
jednotek na jednoho obyvatele, v počtu registrovaných uživatelů k počtu obyvatel, v počtu 
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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 ukládání přírůstku do vlastní databáze.  
     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 9,6 %). 
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 2021 a 2020. 
 
     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 2011-2021 

Rok Registrovaní 
uživatelé8 

Z toho 
děti9 

Návštěvníci 
služby 

Výpůjčky Informace Akce Účastníci 
akcí 

Internet10 Virtuální 
návštěvy11 

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 

2021 22 840 2 819 180 356 731 817 17 106 724 13 148 4 072 200 364 

 

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

   2021 2020 Rozdíl 
Žáci 12 13 – 1 
Studenti a učni 18 18  0 

Senioři 29 29  0 

Ostatní 41 40 + 1 
Muži 24 25 – 1 
Ženy 76 75 + 1 
 

Počet výpůjček na: 

 122021 132020 2019 
1 registrovaného uživatele 32,04 31,16 32,09 
1 návštěvníka celkem 3,80 3,78 2,59 

1 návštěvníka služeb 4,05 4,02 2,99 
 

Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 142021 152020 2019 
Zaregistrováno uživatelů 16121 132 110 

Zaznamenáno návštěvníků 860 1 086 1 357 
Realizováno výpůjček 3 296 4 114 3 525 
Podáno registrovaných informací 77 80 58 

Uskutečněno akcí 3 3 8 
     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 18 19 23 

Zaznamenáno uživatelů internetu 1724 40 75 
 

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

nebo omezení knihovního provozu. 
15 Dtto 
16 Od 15. 2. do 31. 3. provoz v režimu výdejního okénka, nebylo možné provádět plnohodnotně registrace 

uživatelů – omezení na 189 pracovních dnů. 
17 Prezenční služby s omezením počtu obsazovaných míst u PC byly poskytovány od května – započítáno 

169 pracovních dnů. 
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Výpůjčky e-knih 

 2021 2020 2019 
Unikátní čtenáři 781 666 466 

e-výpůjčky 4 843 4 035 2 330 
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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 2021 v knihovnách KMP nebyly zavedeny žádné trvalé změny otevírací doby.  

V důsledku protipandemických opatření však byla provozní doba na řadě míst upravena 

dočasně, např. až do 15. května byla v ústřední budově pozastavena sobotní služba.   

  

Změny umístění knihoven 

     V roce 2021 nedošlo v umístění knihoven KMP ani zastávek Bibliobusu k žádným změnám. 

 

Změny a novinky v oblasti služeb 

     Od 27. 1. je na základě uzavřené písemné smlouvy mezi KMP a Národní knihovnou ČR 

nově umožněn individuálním registrovaným uživatelům KMP bezplatný přístup k plným 

textům digitalizovaných děl nedostupných na trhu prostřednictvím Národní digitální 

knihovny (NDK-DDNT). 

     Od 25. 8. KMP v KS Tritius aktivovala novou funkci odesílání čtenářům Oznámení 

o končící registraci.      

     V návaznosti na zapojení KMP do portálu Knihovny.cz, k němuž došlo v roce 2020, 

se knihovna od 11. 10. zapojila také do národní platformy pro sdílení knihovních fondů – Získej, 

kterou vyvinula a provozuje Národní technická knihovna. Čtenářům tato služba umožňuje 

provádět samostatně on-line objednávky dokumentů v rámci meziknihovní výpůjční služby. 

     Od 15. 10. byla v KMP nově spuštěna služba tzv. předregistrace, která je určena těm, 

kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny, rádi by si však již objednali knihu 

formou klasické rezervace (s vyzvednutím do 7 dnů) či tzv. odložením z poličky 

(s vyzvednutím do 3 dnů). Vyplněním osobních údajů do registračního formuláře v domácím 

prostředí ušetří čas potřebný pro proces registrace, zápis je pak nutné dokončit osobní 

návštěvou v knihovně.      

     Rovněž od 15. 10. je trvale prodloužena a v Knihovním řádu zakotvena výpůjční lhůta 

čteček elektronických knih v Hudební a internetové knihovně z původních 14 na 28 dnů.  
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Plzeňská karta jako čtenářský průkaz 

     V roce 2021 KMP pokračovala ve spolupráci s PMDP v propagaci využívání Plzeňské 
karty jako čtenářské legitimace. Čtenáři se mohli na PK přihlašovat v celé síti, tj. ve všech 
provozech KMP vč. Bibliobusu a malých poboček. Po přechodu na nový KS 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 

     Od poloviny září 2020 nabízí KMP ve spolupráci s PMDP občanům možnost veškeré 
čtenářské poplatky v knihovnách s celotýdenním provozem (kromě Studovny) hradit kartou 
prostřednictvím platebních terminálů UniCredit Bank. V roce 2021 byly takto inkasovány 
platby ve výši 206 751,- Kč, což představuje 17,8 % z celkové sumy vybraných poplatků.  
 
Databáze a kartotéka přihlášek uživatelů 

     Správou centrální kartotéky přihlášek registrovaných uživatelů je v KMP pověřena ÚKD. 
Ta v roce 2021 pokračovala v práci na zakládání a aktualizaci přihlášek čtenářů nad 15 let.  
Do kartotéky bylo zařazeno celkem 2 421 nových přihlášek.  
     Úspěšně byla dokončena druhá archivace čtenářských kont, která byla v systému Tritius 
provedena v listopadu 2020. Archivace obsahovala 3 770 čtenářských kont, jež pověřené 
knihovnice ÚKD v systému jednotlivě prověřily, vyhledaly čtenářské přihlášky a provedly 
jejich skartaci. Další archivace byla uskutečněna v září 2021 – ta zahrnovala 3 442 
čtenářských kont, z toho bylo 682 kont čtenářů do 15 let. S kompletním dokončením 
archivace je počítáno na začátek roku 2022. S každým provedeným cyklem archivace 
se daří postupně odstraňovat případné odlišnosti v záznamech a lze předpokládat, 
že periodicita provádění archivace a následné anonymizace čtenářských kont se bude 
postupně zkracovat, v ideálním případě pak po prověření všech funkcí bude probíhat 
pololetně nebo čtvrtletně. 
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  

     Do počtu odeslaných upomínek se promítlo opakované automatické prodlužování výpůjční 
doby všech uskutečněných výpůjček během úplného uzavření knihoven pro veřejnost, 
režimu distančního půjčování i půjčování přes výdejní okénka. Řada čtenářů si pak včas 
neuvědomila, že běžný provoz knihoven byl už obnoven.       
     Oproti roku 2020 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek zvýšil o 1 489, tj. o 42,2 %. 
Úhrnem bylo odesláno 5 017 upomínek, z toho největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč 
(3 481). Nejvíce upomínek vygenerovaly OK Lochotín (874), ÚKDM (834), ÚKD (801), 
OK Doubravka (526) a OK Skvrňany (404). Meziroční nárůst (o 8,39 %) se projevil v počtu 
odesílaných upomínek poštou, počet upomínek odeslaných elektronicky se zvýšil o 1 469 
(o 45,36 %). Poštou bylo v celé KMP odesláno 310 upomínek (v r. 2020 to bylo 286 upomínek), 
e-mailem nebo SMS zprávou 4 707 upomínek. Knihovní systém odeslal automaticky 56 450 
tzv. připomínek, tj. nárůst o 5,47 % (53 518 v r. 2020). Uživatelé jednoznačně 
upřednostňovali formu elektronické komunikace.  
     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 zvýšil o 18, tj. o 5,07 %. Podáno bylo celkem 505 
předžalobních upomínek (vloni 497). K největšímu poklesu došlo v ÚKD (– 10), v OK Skvrňany 
a Knihovně Vinice (obě – 7) a v OK Lochotín (– 6), největší nárůst zaznamenaly 
OK Doubravka (+ 22), Knihovna Bolevec (+ 10), ÚKDM a OK Slovany (obě + 7).  
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     Odesláno bylo pak celkem 62 2. PU, tj. o 8 (o 14,81 %) více než v roce 2020. U nich 
zaznamenala největší meziroční nárůst ÚKD (+ 8).  
     V roce 2021 KMP pokračovala při vymáhání pohledávek za čtenáři ve spolupráci 
s Oddělením vymáhání pohledávek Odboru financování a rozpočtu EÚ MMP.  
     S ohledem na dlouhodobé stanovisko některých soudů či soudců, kteří knihovně vytýkali 
„hanebnou“ výši poplatků z prodlení, byla maximální suma poplatků určená k vymáhání již 
na konci roku 2019 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 
poskytují pracovníkům ostatních provozů konzultace a pomoc při zpracovaní podkladů pro 
komplikovanější případy vymáhání pohledávek.  
     Na magistrát bylo k vymáhání předáno 32 nových případů s pohledávkou v celkové výši 
71 614,- Kč (cena dokumentu, poplatky z prodlení a manipulační poplatky: náhrada za dokument 
+ vymáhání soudní cestou), což bylo o 2 případy a 56 924 Kč méně než v předchozím roce. 
(Pokles částky při téměř shodném počtu případů je důsledkem změny pravidel, podle nichž 
po uplynutí 32 týdnů od vypršení výpůjční lhůty již dále k nárůstu poplatků z prodlení 
nedochází.)  
     Zároveň stále dobíhají starší případy dlužníků ve spolupráci s Advokátní kanceláří 
Martinská (JUDr. Havel), zde k 31. 12. 2021 šlo o 150 exekučních řízení.  
     V roce 2021 bylo provedeno celkem 209 identifikací bezhotovostních plateb dlužníků 
předaných na OVP, v celkové hodnotě 92 366,- Kč a celkem 20 identifikací bezhotovostních 
plateb dlužníků předaných AK Havel, v celkové hodnotě 49 146,- Kč. Byla zpracována 
dokumentace 29 návrhů na elektronický platební rozkaz v hodnotě 147 276,- 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 9 pohledávek vymoženo soudně a uzavřeno (vloni 19), 
70 nevymahatelných pohledávek bylo exekutorem zastaveno (vloni 71).   
 
Milostivé léto 

     Na základě zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád), bylo v říjnu 2021 v KMP spuštěno tzv. Milostivé léto. Fyzičtí dlužníci tzv. 
veřejnoprávních subjektů, mezi než patří také KMP, dostali možnost uhradit pouze jistinu, 
případně její dosud nesplacenou část, a paušální výši nákladů exekutora v částce 908,- Kč 
vč. DPH. Prominuty jim tedy mohly být náklady předchozího řízení a úroky z prodlení. Akce 
probíhala od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. 
     Město Plzeň se v rámci Milostivého léta rozhodlo vystupovat proaktivně. KMP obdržela 
instrukci ve formě informačního dopisu, který měla po doplnění zaslat všem dotčeným 
dlužníkům. Oddělení vymáhání pohledávek MMP, které eviduje novější případy vymáhání, 
poskytlo KMP přehledně zpracovaný seznam dlužníků, jichž se Milostivé léto mohlo týkat, 
a to včetně adres. Ze seznamu dlužníků vedených u AK Martinská bylo třeba nejprve vyřadit 
všechny případy dlužníků v insolvenčním řízení, zjistit aktuálnost údajů, dohledat poslední 
známé adresy z jednotlivých spisů, doplnit údaje do připravených dopisů a upřesnit, 
u kterého exekutora je exekuce v daném případě vedena. U 20 spisů, kdy bylo odeslání 
informačního dopisu velmi komplikované (např. bylo potřeba řešit změnu příjmení adresáta), 
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knihovnice s JUDr. Havlem velmi intenzivně komunikovaly. Před odesláním dopisů pak 
prověřily a porovnaly údaje všech exekučních spisů s údaji uvedenými v uživatelských 
kontech KS Tritius a provedly jejich aktualizaci. Čtenáři byli též informováni prostřednictvím 
webových a facebookových stránek KMP i vytištěných letáků v prostorách všech knihovních 
provozů.  
     Adresné rozeslání informačních dopisů proběhlo v listopadu a v prosinci 2021 za úzké 
spolupráce s OVP a AK Martinská. Celkem bylo obesláno 156 dlužníků (24 z MMP, 
132 z AK Martinská).  
     Při neoprávněnosti přístupu do Registru obyvatel bohužel KMP nedokázala kontaktní 
údaje dávných dlužníků lépe ověřit a bylo pravděpodobné, že zejména u případů vedených 
AK Martinská, původně nahlášené adresy bydliště po létech marného vymáhání již nejsou 
platné. Z celkového počtu odeslaných bylo do konce roku do KMP zpět vráceno 113 dopisů 
(72,43 %) - adresát byl na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se, neměl schránku nebo 
byl formálně přihlášen k pobytu na některém z úřadů.  
     Po odeslání dopisů KMP navíc opakovaně čelila negativním reakcím ze strany dotčených 
dlužníků či jejich rodinných příslušníků.  
     Procesu zpracování rozsáhlé agendy kolem Milostivého léta se nad rámec běžné náplně 
věnovala vedoucí ÚKD, koncem roku ji však práci komplikovalo vícečetné personální 
oslabení úseku. V počáteční fázi jí velmi pomohly také V. Kašparová a kolegyně 
z OK Lochotín, které v dokumentaci jednotlivých spisů vyhledaly adresy a část adres 
předpřipravily do informačních dopisů. K plynulému odesílání dopisů dále významnou měrou 
přispěla sekretářka N. Tomanová. Ta po přidělení spisového jednacího čísla provedla 
z elektronického podkladu tiskový výstup textu i obálky a vedla důslednou evidenci odchozí 
pošty vč. té nedoručitelné. Výdaje na poštovné činily 2 340,- Kč.  
     Při zpracování agendy vymáhání pohledávek za čtenáři průběžně narůstá zatížení pověřených 
pracovnic. S růstem administrativních úkonů se na úkor odborných knihovnických činností 
zvyšuje časová náročnost vymáhání, knihovnicím v této oblasti přirozeně chybí jakékoliv 
odborné školení a své zkušenosti nemohou ani sdílet s kolegy z jiných knihoven. Proběhlé 
Milostivé léto přineslo řadu emočně vypjatých situací. Komplikace vznikaly rovněž z důvodu 
nastavení KS Tritius, který např. nezobrazoval dlužné částky pohledávek ve správné výši, 
po jistou dobu nefungovalo automatické blokování výpůjček u čtenářů s dlužnými poplatky 
v částce nad 200,- Kč a v důsledku běžné aktualizace systém neudržel nastavené parametry 
pro standardní práci. 
     Případné výstupy z akce Milostivé léto lze očekávat až v roce 2022.   
 
Rezervace 

     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2021 se počet zadaných 
a uskutečněných rezervací meziročně opět výrazně zvýšil – o 1 581 (o 17,41 %). Jednoznačnou 
příčinou byl menší počet dnů, kdy byl provoz knihoven omezený nebo zcela utlumený 
a neumožňoval objednání ani vyzvednutí dokumentu.  
     Celkem bylo podáno 10 661 požadavků (vloni 9 080) a vyřízeno 8 832 požadavků (vloni 
10 516), nejvíce v ÚKD (3 992), v OK Lochotín (2 278), v OK Bory (1 026), v OK Doubravka (971), 
ÚKDM (584), v OK Slovany (552), v OK Skvrňany (521) a v Knihovně Bolevec (400).  
     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 21 případech zasláno poštou, tj. o 26 méně než v roce 2020 
(tehdy 47). Ostatní byla vyřízena automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. 
Uživatelé tedy jednoznačně preferují oznámení elektronickou cestou. Za vyzvednuté rezervace 
bylo vybráno celkem 72 990,- Kč. 
     Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy: A. Mornštajnová: Listopád nebo 
M. Kopecká: Deník farářky. Zájem o řadu titulů byl vyřešen také možností stáhnout si text 
elektronicky prostřednictvím výpůjčky ze stránek společnosti Palmknihy. 
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Odložení z poličky 

     Registrovaní uživatelé rovněž hojně využívali novou službu, tzv. Odložení z poličky, 
aktivovanou v loňském roce, která na rozdíl od klasické rezervace umožňuje zamluvit si 
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 roce 2021 bylo vyřízeno celkem 
14 833 takových požadavků, a to nejvíce v ÚKD (4 264), v OK Lochotín (2 203), v ÚKDM 
(1 700), v OK Doubravka (1 586), v OK Slovany (1 379), v OK Bory (1 345) či v OK Skvrňany 
(1 003). Zájem byl ale třeba i v Hudební knihovně (246 požadavků). V relativně vysokých 
počtech uskutečněných odložení z poličky se odrazilo hlavně období režimu výdejních 
okének. Služba byla v té době poskytována bezplatně, v běžném režimu knihovny je 
podobně jako rezervace zpoplatněna. Za vyzvednutá odložení bylo vybráno celkem 17 100,- Kč. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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Výpůjční služby 

 

Výpůjčky tištěných dokumentů 

     Rovněž v roce 2021 si uživatelé půjčovali především beletrii, její výpůjčky u dětí 

i dospělých převažovaly nad výpůjčkami naučné literatury v poměru 5 : 1. U dospělých 

převažoval zájem o tvorbu českých autorů, o romány pro ženy, detektivní romány a thrillery. 

U dětí pokračovala obliba knih s napínavým dějem, knih fantasy a komiksů. Samostatnou 

kapitolu výpůjček tvoří tzv. povinná literatura, více vnucená než dobrovolně zvolená. 

V naučné oblasti přetrvával zájem o literaturu s historickou a 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 (223 x), P. Hartl: Okamžiky štěstí (198 x) a Nejlepší víkend (181 x), A. Mornštajnová: 

Listopád (175 x) a Tiché roky (174 x), R. Třeštíková: Bábovky (171 x), K. Lednická: Šikmý 

kostel I. (167 x) a Šikmý kostel II. (167 x), J. Poncarová: Eugénie (163 x) a R. Brynza: Kanibal 

z Nime Elms (154 x). 

     Děti byly ve výběru četby stejně jako v předchozích letech zaměřeny hlavně na Deníky 

malého poseroutky, jejichž autorem je J. Kinney (15 dílů dohromady půjčeno 1 243 x). 

Na dalších místech byly knihy: J. K. Rowlingová: Ikabog (61 x) a Harry Potter a prokleté dítě 

(60 x), E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (59 x), D. Walliams: Něfo (56 x), 

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců (50 x), J. Kinney: Dobrodružství báječných 

kamarádů (49 x), J. Flanagan: Hraničářův učeň (48 x), Tlapková patrola (48 x) a J. V. Pleva: 

Robinson Crusoe (46 x). 

     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: J. Hajšman: Kudy na šumavské 

vrcholy (74 x), N. Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR (70 x), Historická detektivka 2: 

Největší kauzy českých dějin pod lupou (69 x), Historická detektivka: Na stopě největších 

českých záhad (68 x), a L. Silovský: 100 zajímavostí ze života Plzeňanů (66 x). 

     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: C. Rolin: Hmyzí hotel (40 x), C. Rolin: 

Ptačí budka (40 x), W. Metzger: Vše o vlacích (40 x), Alistar: Dinousauři, velká kniha 

odpovědí (38 x) a E. Dziubak: Stavitelé z říše zvířat (35 x).   

     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku nezaznamenal téměř žádné změny 

v pořadí. V čele popularity se udržel týdeník Téma (4 232 x), následovaly dlouhodobě 

oblíbené tituly Vlasta (3 030 x), Týdeník Květy (2 997 x), Reflex (2 192 x), Právo (1 578 x), 

Harlequine – historická romance (1 536 x), Harlequine – Sladký život (1 532 x), Epocha 

(1 232 x), Mladá fronta Dnes (1 081 x), Svět motorů (1 080 x), Plzeňský deník (981 x), 100 + 1 

zahraničních zajímavostí (961 x) či Rytmus života (953 x). Časopis Burda, který se na žebříčku 

nově objevil v roce 2020, vykázal 852 výpůjček.  

     Z dětských časopisů to byly nejčastěji Čtyřlístek (1 450 x), Simpsonovi ‒ Bart (828 x), Super 

komiks (291 x), Minecraft (263 x), Spider Man (224 x), Princezna (186 x), Jirka: komiks Jirky 

Krále (169 x) a Kačer Donald (140 x). 

     K nejoblíbenějším hudebninám patřily zpěvníky: J. Havlíčková: Logopedické písničky (8 x), 

P. Mandel: Koledy (8 x), Já, písnička IV. (8 x), M. Raková: Zpíváme a tvoříme… (7 x) nebo 

Ježíšek, vánoční koledy (6 x).  

     K nejvíce frekventovaným kartografickým dokumentům patřily mapy Krušné hory, 

západ (12 x), Krušné hory, Karlovarsko (12 x), J. Green: Atlas světa (9 x), Orlické hory, 

Deštné (9 x), Šumava: Lipensko (9 x), Český les – sever (8 x), M. Dubin: Řecké ostrovy (7 x) 

apod.  
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Výpůjčky audiovizuálních dokumentů 

     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: D. Cole: Konec hry (66 x), 
R. Bryndza: Dívka v ledu (65 x), P. May: Zpětný ráz (57 x), J. Nesbø: Nůž (55 x), A. Christie: 
Vlak z Paddingtonu (53 x) a Svědkyně obžaloby a další (53 x).  
     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD a hudební nosiče 
na CD: Až po uši (14 x), Až po uši 2 (12 x), Sedmilhářky (11 x), Bitva u Midway (11 x), Bolest 
a sláva (10 x), Sedmilhářky 2 (10 x), Teroristka (9 x), Joker (9 x), The Goldfinsch – Stehlík 
(9 x) a Lucifers Friend: Lucifers Friend (9 x). 
 

Výpůjčky elektronických dokumentů 

     Z elektronických zdrojů byl zájem o tituly J. Kleczek: Naše souhvězdí (3 x), P. Toufar: 
Cesty ke hvězdám (2 x), J. Hanzák: Naši savci (2 x), L. Letošníková: Zbraně, šerm a mečíři 
(2 x), M. Buben: Heraldika – původ a vznik (2 x) a další.       
            
Výpůjčky e-knih 

     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: A. Mornštejnová: Listopád (69 x), K. Lednická: Šikmý 
kostel 2 (62 x) a Šikmý kostel (54 x), M. Klevisová: Prokletý kraj (30 x), A. Mornštejnová: 
Hana (23 x). M. Walker: Proč spíme (21 x), J. Nesbø: Království (21 x) nebo M. Klevisová: 
Drak spí (20 x).   
 
Výpůjčky e-čteček 

     Čtečky vhodné ke čtení e-knih si lze vypůjčit v Hudební knihovně, zájem o ně nepatrně 
vzrostl. V roce 2021 KMP nabízela 4 různé typy čteček s operačním systémem Android. 
Dohromady byly půjčeny 17 x (vloni 12 x), z toho největší zájem byl o inkBOOK Prime HD (8 x), 
dále o C-Tech Lexis EBR-61 (7 x) a Amazon Kindle 3 (2 x).  
     Hojně využívané byly Elektronické Albi tužky (23 ks, půjčeno 84 x pro 63 čtenářů), 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. 
 
Výpůjčky tabletu  

     OK Doubravka nabízí prezenční půjčování tabletu, který vyhrála v soutěži v rámci kampaně 
Safer Internet Day. V roce 2021 však byla uskutečněna jen 1 výpůjčka.  
 
Půjčování pomůcek Lekotéky 

     KMP dále nabízela soubor pomůcek, didaktických hraček a her pro děti se specifickými 
potřebami nebo zdravotním handicapem, zařazený do tzv. Lekotéky. 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. Lekotéky pro děti budují OK Doubravka, OK Bory, OK Skvrňany 
a Knihovna Vinice.  

http://www.palmknihy.cz/
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     V roce 2021 se ÚKD rozhodla obdobný sortiment poskytnout také starším uživatelům 
a s finanční podporou MK ČR založila Lekotéku pro seniory. Cílem je vytvořit ucelený 
soubor služeb zohledňujících specifika a potřeby lidí tzv. třetího a čtvrtého věku, přispět 
ke zlepšení či udržení kvality života seniorů, nabídnout informační pomoc osobám pečujícím 
a zároveň zachovávat kontakty se čtenáři, kteří z důvodu zdravotních obtíží nemohou 
aktivně a bezproblémově využívat služeb knihovny. Lekotéka pro seniory obsahuje vhodné 
didaktické a terapeutické pomůcky, které si uživatelé mohou v prostorách knihovny 
vyzkoušet a následně si je zapůjčit domů pro sebe či své blízké. Zařazené pomůcky 
podporují rozvoj či udržení kognitivních funkcí (paměť, pozornost, schopnost porozumět, řeč, 
prostorová orientace), posilování sociálních dovedností, trénink smyslů a podporu jemné 
motoriky.    
 
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, byla tato služba rodiči 
pro vyplnění alespoň části volného času dětí mimořádně hojně využívána. 
     V kategorii deskových her uživatelé nejvíce poptávali tituly: Velká motorická kostka (91 x), 
T. Denoual: Goblíci jedlíci (50 x), M. Lásková: Svět zvířat (50 x), V. Balcarová: Mořské 
pohádky (48 x), Dobble Harry Potter (47 x), Dobble (46 x), M. Starý: Když myšky šeptají (46 x), 
E. Sliacka: Lesní zvířátka (46 x) aj.       
 

Půjčování tematických kufříků 

     Mezi dětskými uživateli velmi oblíbené tematické kufříky nabízely ÚKDM, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Lochotín, Knihovna Bolevec a Knihovna Vinice.  
     Největší zájem byl vykázán opět o kufříky Víla (20 x), Dinosauři (11 x), Vláčky (10 x), 
Princezny (10 x), Vesmír (9 x), Doktor (8 x), Pravěk (8 x), Auta (7 x) nebo Doprava (7 x).   
 

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. 
 

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. 
 

 

 

 

◼ 
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Tabulky ke kapitole III.2 
 
Rezervace 

 2021 2020 Rozdíl 

Rezervace celkem 10 661 9 080 + 1 581 

Odložení z poličky celkem 14 833 182 169 + 12 664 
 
 

 
Počet odeslaných 1. – 3. upomínek 

 2021 2020 Rozdíl 

1. upomínky 3 481 2 460 + 1 021 

2. upomínky 1 097 745 + 352 

3. upomínky (předžalobní) 439 323 + 116 

Celkem  5 017 3 524      + 1 489 
 

 

Přehled způsobů odesílání upomínek  

 2021 2020 Rozdíl 

Připomínky 56 450 53 518 + 2 932 

Upomínky poštou 310 286 – 24 

Upomínky elektronicky 4 707 3 238 + 1 469 

Celkově odesláno 61 467 57 042 + 4 425  
 

 

Předžalobní upomínky vyřizované prostřednictvím ÚKD 

Knihovny 2021 2020 Rozdíl 

1. předžalobní upomínky odeslané (celkem za ÚKD) 132 142 – 10 

1. předžalobní upomínky odeslané (za celou KMP) 373 355 + 18 

Předžalobní upomínky odeslané před vymáháním MMP 
(za celou KMP) 

62 54 + 8 

Předžalobní upomínky vyřízené 282 76 + 206 

2. předžalobní upomínky vyřízené 17 19 – 2 
  
 

Soudní podání, exekuce, splátkový kalendář: 

 2021 2020 Rozdíl 

Soudy, exekuce – vyřízené 9 19 – 10 

Nevymahatelné exekuce – zastavené exekutorem 70 71 – 1 

Splátkové kalendáře – před vymáháním MMP 0 1 – 1 

Vyřízené splátkové kalendáře – před vymáháním MMP 0 0 0 

Podaná vymáhání – MMP 32 34 – 2 

Vymáhání běžící – MMP 70 72 – 2 

Vyřízená vymáhání 23 17 + 6 

Soudy – návrhy – MMP 164 171 – 7 

Exekuce – MMP  29 18 + 11 

                                                 
18 Služba byla poskytována pouze část roku. 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

33 

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 prezenční 
služby poskytovat, plný provoz Studovny s kompletní nabídkou služeb mohl být obnoven 
teprve od 7. června. Počet evidovaných zodpovězených dotazů proto meziročně výrazně 
poklesl. Osobně, telefonicky či písemně bylo zodpovězeno pouze 528 dotazů, tj. o 139 
(o 20,83 %) méně než v předchozím období (tehdy 667 dotazů).  
     Nejčastějším zdrojem informací zde byl Internet (40 %), následovaly dotazy zodpovězené 
z databází KS Tritius (25 %), z vlastního fondu Studovny a Regionálního fondu (20 %), 
z ostatních databází (15 %) 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.  
     V součtu všech provozů KMP ale stoupl počet zodpovězených dotazů na celkových 17 106 
(nárůst o 1 527, tj. o 9,8 %), právě tak stoupl počet dotazů zodpovězených elektronickou 
cestou (o 175, tj. o 51,62 %), 514 dotazů totiž bylo uživatelům zodpovězeno e-mailem. 
 

Rešerše 

     Knihovnice Studovny v průběhu roku vypracovaly 16 odborných rešerší – o 7 více 
než v roce 2020. Zadavateli rešerší byli registrovaní čtenáři i veřejnost, záznamy sloužily 
zejména jako podklady pro vypracování bakalářských a diplomových prací, pro badatelské 
a studijní účely. V zadání se objevovala zejména témata jako umění, právo, zdravotnictví 
a pedagogika.  
     Pro Divadlo Pod lampou, o. p. s., byl opět vytvořen obraz činnosti v tisku za rok 2020 jako 
příloha k jeho výroční zprávě.  

 

Služba Ptejte se knihovny 

     Prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 
14 dotazů (vloni 11), tentokrát zejména z oblasti knihovnictví a informatiky, jazykových věd, 
literatury, lingvistiky a biologických věd.   
 
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 tzv. Informační servis kultury, v tomto roce celkem 1 113 
záznamů (vloni 1 274 záznamů).  
 
Tvorba a nabídka informačních zdrojů v 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. Zároveň začali nově vytvářet adresné seznamy 
titulů šité na míru konkrétním čtenářům. 
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     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 zpracovávala seznamy sérií a vlepovala je do knih. 

H. Větrovská vypracovala metodický materiál Spisovatelé za mřížemi (o čtyřech perzekuovaných 

autorech dětské literatury: V. Havlovi., J. Stránském, I. M. Jirousovi a V. Brabencovi). Nově 

byl zpracován seznam příběhů a pohádek s vánoční tematikou. Čtenáře zde byli rovněž 

informováni o volně přístupných databázích s metodikou čtení a k podpoře rozvoje 

čtenářských dovedností.  

     V obou odděleních Knihovny Bolevec jsou k dispozici přehledy různých užitečných 

webových stránek, přehledy knižních novinek a ediční plány nakladatelství (v roce 2021 byl 

nově zařazen magazín Knihkupec). Knihovnice aktivně propagovaly databázi Díla 

nedostupná na trhu (Národní digitální knihovna), portál Knihovny.cz, služby Ptejte se knihovny, 

rešeršní služby Studovny KMP aj. 

     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, tištěný „katalog“ deskových her a Lekotéky, 

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 (původně 

v MS Access), jež byla po přeinstalaci počítačů převedena do Excelu a bylo nutné v ní 

provést úpravy se znovuvytvořením dotazů a sestav. V průběhu uzavření knihovny vedoucí 

knihovny intenzivně vyhledávala on-line zdroje informací (e-knihy zdarma, kultura on-line-

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. Průběžně byla doplňována 

bibliografie knih poezie pro děti, kterou žáci 28. ZŠ využívají k recitačním soutěžím.   

     OK Skvrňany doplňovala pro své návštěvníky přehledy webových stránek a také přehledy 

knižních novinek a periodik. Čtenářům nabízela odkazy na portály se zaměřením na knihy 

a metodiku čtení, aktivně propagovala projekt Knihovny.cz.  
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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 2021 nově uloženo 187 a aktualizováno 783 záznamů (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 5 024, vloni 4 837, tj. nárůst o 3,86 %). Do KS Tritius byly v průběhu roku 
přidány nové funkce, umožňující vyhledávání uložených a aktualizovaných záznamů 
v databázi osobností. To knihovnicím dovolilo omezit ručně psanou evidenci, dosud 
využívanou při kontrole údajů. 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 4 101 záznamů, což představuje meziroční pokles o 515 
(o 11,15 %). Příčinou poklesu byl v důsledku protipandemických opatření výrazně menší 
objem kulturních událostí, tím pádem i menší objem publikovaných článků v médiích. 
Záznamy článků byly přebírány Souborným katalogem (SKAT). 
     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 systematicky doplňovaly a aktualizovaly archiv výstřižků o činnosti 
Knihovny města Plzně. (Vybrané články byly skenovány do přehledu Naše knihovna v tisku 
na webových stránkách KMP). Právě tak aktualizovaly kartotéku výstřižků o Plzni a kartotéku 
osobností regionu. Zpracovány a zveřejněny byly přehledy celorepublikových a regionálních 
výročí na rok 2022. 
 

◼ 
 

 

Služby veřejného internetu, reprografické služby 

 
Pevný internet pro veřejnost 

     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
V roce 2021 bylo k dispozici 51 veřejných stanic (o 2 méně než v roce 2020). KMP vykázala 
celkem 4 072 využití (pokles o 3 830, tj. o 48,46 %). Příčinou dalšího výrazného snížení 
využití přístupu k internetu bylo především úplné uzavření knihoven v prvních měsících roku, 
až do konce května omezení prezenčních služeb a dále protipandemická opatření, která 
vyžadovala dodržování bezpečného rozestupu mezi návštěvníky, což v praxi vedlo 
k omezení počtu počítačových stanic. Zájemci tak měli méně příležitostí počítače v knihovně 
využít, mnozí se pořídili internet do svých domácností, anebo chytrých telefonů.  
     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.  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

36 

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.  
 

◼ 

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 2021 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 se meziročně zvýšil o 32, tj. o 21,33 %. K nárůstu 
o 46 (o 15,08 %) došlo v počtu požadavků směřovaných do jiných knihoven. Uživatelé KMP 
si z jiných knihoven přes MVS 239 x požádali o zprostředkování výpůjček naučné a studijní 
literatury, a to z oblasti lékařství, hudby, pedagogiky, sociologie, psychologie, filozofie 
a životopisů. Vyžádána byla též 4 CD a 1 periodikum. Nejčastěji se KMP obracela na SVK 
Plzeňského kraje (128 x).  
     Naopak z fondů KMP byla jiným knihovnám poskytnuta v 134 případech beletrie a v 217 
případech naučná literatura – nejvíce z oblasti pedagogiky, vlastivědy a životopisů. Vyžádána 
byla také 1 desková hra, 2 CD a 9 periodik. 
     Ve sledovaném období KMP přijala 100 žádosti o prodloužení těchto výpůjček ze strany 
čtenářů.  
     Od 11. října 2021 je KMP v rámci Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz zapojena 
do služby Získej. Po uzavření smlouvy byl knihovně založen uživatelský účet a uživatelská 
konta pro jednotlivé pracovníky, kteří agendu MVS zajišťují. Zapojení přineslo nutnost úpravy 
podmínek pro poskytování MVS v Knihovním řádu a navýšení poplatku za službu pro 
koncového uživatele z původních symbolických 10,- Kč na 35,- Kč (v rámci platformy Získej 
je poplatek za MVS mezi knihovnami stanoven na 70,-Kč, zbylou část nákladů tedy nese 
KMP). Služba Získej fungovala bez větších problémů. Nezbytné navýšení poplatků uživatelé 
přijali s pochopením, nicméně objednávky MVS si nyní pečlivěji rozmýšlejí. Agendu MVS 
v Získej však zatím bohužel nelze technicky provázat s KS Tritius a knihovnice jsou tak 
nuceny vést evidenci požadavků dvojmo. Do platformy Získej se postupně zapojují další 
knihovny České republiky, s nimiž KMP při zajišťování MVS dlouhodobě spolupracuje.    
     V roce 2021 vydala KMP za poštovné MVS 6 531 Kč (o 388,- Kč méně, než v roce 2020).  

 

◼ 

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 on-line 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. 
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Zpřístupnění elektronických zdrojů 

     Omezení přístupu k přímým knihovním službám bylo v průběhu druhého covidového roku 
čtenářům opět částečně nahrazeno zpřístupněním řady elektronických zdrojů z digitálních 
knihoven (např. Online.knihovny.cz). Na možnost využití těchto dokumentů upozorňovala 
KMP prostřednictvím svých webových a facebookových stránek.    
 

Díla nedostupná na trhu (DNNT) 

     Na počátku roku se KMP zapojila do projektu Díla nedostupná na trhu (DNNT), jehož 
garantem je Národní knihovna ČR a který umožňuje individuálním registrovaným uživatelům 
knihoven bezplatný přístup k plným textům digitalizovaných děl vydaných na území České 
republiky (knih, časopisů a novin) nedostupných na trhu prostřednictvím Národní digitální 
knihovny (NDK). K 1. 2. 2022 tak byly zpřístupněny knihy vydané do roku 2007 a periodika 
vydaná do roku 2011. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem 
(tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších 
vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl 
nedostupných na trhu. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, 
z hlediska autorského práva tzv. volné (již nechráněné).  
 
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.  
 
Smartkatalog 

     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré 
telefony a tablety s operačním systémem Android.  
 
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 2021 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. 
 
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 2021 však nebyly využity.      

https://dnnt.cz/seznam
https://dnnt.cz/seznam
https://www.narodnifonoteka.cz/
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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.  
 
Služba validace mojeID 

     KMP ve Studovně už šestým rokem (od 1. 4. 2016) provozovala validační místo 
pro službu mojeID (www.mojeid.cz). Proces validace byl nastaven tak, že pracovnice 
Studovny prostřednictvím speciálního e-mailového účtu odeslaly ověřené dokumenty 
pod zašifrovaným kódem do sdružení CZ.NIC. Pracovníci sdružení následně provedli vlastní 
validaci. - Zájem veřejnosti o službu se rozvíjel postupně, občané ji zprvu 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 roku 2020 
pak byla rozšířena i pro poskytovatele domén. Dlouhodobé uzavření Studovny 
v pandemických letech využití bohužel příliš nepřálo. V roce 2021 o validaci požádal jen 
1 zájemce (vloni 8, předloni 57 zájemců). Společnost CZ.NIC nakonec rozhodla o zrušení 
všech Validačních míst mojeID a ukončení Validačního portálu k 1. 1. 2022 
 
Geocasching 

     Knihovny OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, OK Slovany a Knihovnu Bolevec využili 
hráči celosvětové hry Geocasching k umístění svých kešek.  
 
     Knihovny rovněž pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako 
doporučená četba. 

 
◼ 

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. 
Pracovnice velkých knihoven i malých poboček často poskytovaly svým kmenovým 
uživatelům donášku literatury z jiných. 
 
     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 on-line 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 předregistrace, 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. 
Návštěvníci zde mohli využívat nabídkový katalog deskových her, grafické přehledy 
oblíbených fantasy sérií v obou odděleních a nabídkový katalog CD a MP3 umístěných 
ve volném výběru. Pracovníci studentům středních škol ochotně pomáhali s vyhledáváním 
knih povinné školní četby i četby dle jejich zájmu. Na základě dlouhodobé spolupráce 

http://www.mojeid.cz/
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poskytovali také učitelům ZŠ a SŠ odborné konzultace ohledně doporučené četby pro žáky 
a studenty (např. v závěru roku učitelce ZŠ Chrást). Rovněž proběhly konzultace k soutěžní 
hře Náměstí plné pověstí (s učitelkou MŠ Montessori), k projektu Knížka pro prvňáčka 
(s učitelkami 2. ZŠ a Benešovy ZŠ) a k organizaci Noci s Andersenem (s učitelkou 17. ZŠ 
Roudná).     
     Studovna každému vždy představovala speciální služby knihovny, seznamovala ho 
s prezenčním fondem badatelny a s fondem odebíraných periodik. 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 přírůstky ve studovně i v regionálním 
fondu. Rovněž připomínala regionální i jiná významná výročí.  
     Se čtenáři pracovalo též Oddělení KF v souvislosti s přijímáním návrhů veřejnosti 
na doplnění knihovního fondu KMP konkrétními tituly.  
     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 přehledy užitečných webových 
stránek, 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 on-line katalogu. Na viditelném návštěvníci upozorňováni 
na tituly zařazené do Cirkulačního fondu. 
     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, katalogu, čtenářského konta či e-knih. Nováčkům knihovnice vždy předvedly 
základní vyhledávání v on-line katalogu. Pro lepší orientaci ve volném výběru sloužil plánek 
knihovny s vyznačenými knižními sekcemi. Domů si lidé odnášeli návod na přihlášení 
do čtenářského konta a návod na půjčování e-knih. Podle aktuálních seznamů doporučené 
školní četby byly do fondu doplňovány knihy a AV média pro maturanty. Průběžně byly 
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 se službami, s pravidly uvedenými 
v Knihovním řádu, s rozložením a značením knihovního fondu apod. 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. Nově byl na webu přidán veřejně přístupný Google 
kalendář, který nejen pedagogům umožňuje kontrolu obsazenosti knihovny, sdílení akcí 
knihovny ve svých kalendářích apod.  
     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. Každý nově zapsaný člověk byl samozřejmě seznámen s prostory knihovny 
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a nabídkou služeb. Cílem bylo, aby se prostory staly pro uživatele příjemným místem trávení 
volného času. Jelikož skladba návštěvníků je zde dlouhodobě stálá, pracovníci se snažili 
služby maximálně přizpůsobovat jejich individuálním požadavkům.  
     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. Do fondu byly zařazeny nové časopisecké tituly (Mladý svět, 
magazíny Pátek a Knihkupec).  
     V OK Lochotín se nově registrovaným uživatelům pracovnice vždy individuálně věnovaly, 
seznámily ho s Knihovním řádem, s prostorem knihovny, volným výběrem, s paletou 
nabízených služeb celé KMP vč. možnosti vypůjčit si požadovaný titul i v jiném oddělení KMP. 
Prakticky mu předvedly vyhledávání v on-line katalogu či prodloužení výpůjček v osobním 
kontě na webu KMP. Děti i dospělí měli k dispozici seznamy novinek. Čtenáři mohli 
využívat rovněž tematické nástěnky s materiály a informacemi. Množství titulů knih, které se 
vracely po otevření knihovny a uvolnění protipandemických opatření, knihovnice čtenářům 
pro snazší výběr ponechaly na stolech v prostorách půjčovny.  
     Podobně postupovala rovněž OK Skvrňany. V době bezkontaktního výdeje předem 
objednaných knihovních dokumentů nově čtenářům pomáhala se zvládáním objednávek 
prostřednictvím služby Odložení z poličky. Návštěvníkům poskytovala informační servis 
pořadů a aktivit řady dalších městských organizací, jako např. ZOO Plzeň, Galerie města 
Plzně, Plzeňské filharmonie aj.  
     OK Slovany usilovala o co největší individuální práci se čtenářem, nabízela adresný výběr 
literatury. V době omezeného provozu pro veřejnost kladla důraz na vstřícnou elektronickou 
a telefonickou komunikaci ohledně prodlužování výpůjční doby či objednávání dokumentů 
cestou Odložení z poličky.  
     V Knihovně Vinice byli uživatelé aktivně upozorňováni na možnost komunikace pomocí 
sociálních sítí Facebook a Instagram a o všech případných změnách provozu informováni 
na Facebooku a na nástěnkách v knihovně. Rovněž 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. Nově zájemci dostali 
k využití tištěný katalog dokumentů zařazených do Lekotéky a deskových her, členěný podle 
věkových kategorií. 
     V době omezeného provozu se znásobila i komunikace se čtenáři Bibliobusu, a to 
zejména v souvislosti s přípravou objednaných knih a poskytováním informací o provozu 
knihovny.  
     Návštěvníkům poboček Bílá Hora, Božkov, Černice, Koterov, Křimice, Lhota, Litice, 
Malesice, Radčice a Újezd 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. 
     V Újezdu v předvánočním čase knihovnice nabídla půjčování s vánočním překvapením – 
dárkově zabalené knihy pro děti i dospělé.  
 

 
 
 
 
◼ 
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Práce s vybranými skupinami uživatelů  

 
Práce s handicapovanými uživateli 

     Uživatelům s handicapem se v roce 2021 aktivně věnovalo 11 knihoven KMP a s ohledem 
na konkrétní typ znevýhodnění se snažily poskytovat nadstandardní servis a pomoc 
s výběrem knižních titulů a manipulací s nimi. Široké využití měla Lekotéka.   
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 pro děti i dospělé.  
     Ve spolupráci se SITMP byl do ÚKD pro veřejnost pořízen nový počítač s velkým 
monitorem, vybavený pomůckami pro slabozraké, seniory a lidi, kteří mají potíže s jemnou 
motorikou – kontrastní klávesnicí CONNECT IT CI-44 a velkou statickou myší Trackball 
BigTrack.  
     Pracovnice Studovny poskytovaly aktivní pomoc dvěma zrakově postiženým uživatelkám. 
(Pro první, která působí jako dobrovolnice v domově pro seniory, vyhledávaly obrazové 
a fotografické dokumenty mapující historii Plzně 40. – 80. let. Druhá slabozraká žena-cizinka 
se zajímala o studium jazykovědných knižních dokumentů a materiálů s knihovnickou 
tematikou z období 50. – 80 let.)  
     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.  

 

Práce s uživateli se sluchovým a řečovým handicapem 

     Pracovnice OK Doubravka pokračovaly v označování dětské literatury vhodné pro sluchově 

postižené na hřbetě piktogramem (ouško). 

 

Práce s uživateli se sociálním a mentálním handicapem 

     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 2021 se ovšem 

z připravených programů mohla uskutečnit jen malá část, a to až ve 2. pololetí celkem 

6 besed na různá aktuální témata.  

     OK Bory dlouhodobě spolupracuje se ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou 

knihovnice vytvářejí zvláštní programy. Na základě domluvy s pedagogy knihovna poskytuje 

pro společné čtení v rámci výuky ve škole potřebný (větší) počet exemplářů vybraných titulů.  

Kvůli omezenému provozu knihoven i škol se tentokrát bohužel dále podařilo uskutečnit 

pouze 2 lekce informační výchovy pro žáky autistických tříd ze Školy při FN v Plzni, 

detašovaného pracoviště Skupova 15. 

     K pravidelným návštěvníkům OK Lochotín dlouhodobě patří skupina klientů z denního 

Stacionáře Človíček s vychovatelkami. Kromě využívání běžných služeb v knihovně 

obvykle během roku pořádají výstavu svých rukodělných výrobků. Z důvodu pandemie 

ale musela být spolupráce na dlouhé měsíce přerušena, teprve v závěru roku se podařilo 

uspořádat vánoční prodejní výstavu výrobků klientů stacionáře. Běžní návštěvníci výstavu 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

42 

pozitivně vnímali jako návrat starých dobrých „předcovidových“ časů.  

     Knihovnu Vinice opět začaly navštěvovat 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.  

     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 periodikum pro 

zdravotně postižené Můžeš, které se věnuje sociální tematice a může být velkým přínosem 

pro občany s různými druhy handicapů.  

 

Práce s uživateli s pohybovým handicapem 

     Do ÚKD byla už v roce 2020 pořízena mobilní nájezdová plošina pro vozíčkáře, která 

slouží k překonání schodu při vstupu do budovy, a u vstupních dveří do knihovny byl pro ně 

nainstalován zvonek. 

    Pomoc při zdolávání případných schodů, pomoc s vyhledáním literatury a manipulací 

s vybranými dokumenty přirozeně poskytovali potřebným klientům knihovníci všech provozů 

vč. malých poboček (např. Malesice, Radčice), popřípadě jim navíc zajistili donášku 

požadovaných knižních titulů z jiných knihoven.  

 
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, 

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 rodinách a MŠ 

     V roce 2021 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 ze všech sil podporovala a ve vybraných 
knihovnách připravovala pravidelná setkání.      
     Čtyři provozy KMP (ÚKDM, OK Bory, OK Skvrňany a Knihovna Bolevec) nabízely akce pro 
rodiny s dětmi 0-6 pravidelně s frekvencí cca 1 x za měsíc, občas některá z dalších knihoven 
(např. OK Slovany) uspořádala obdobnou akci příležitostně. Nejčastěji se jednalo o tzv. Čtení 
pro nejmenší, pro které knihovnice pečlivě vybíraly vhodné čtené ukázky a doprovodné 
aktivity, děti reagovaly na otázky k textu, seznamovaly se s nabídkou nových leporel, rodičům 
byly k dispozici seznamy doporučených knih k předčítání.  
     Do plánu akcí na rok 2021 opět citelně zasáhl koronavirus, prakticky všechna čtení 
chystaná na první pololetí musela být z důvodu protipandemických opatření zrušena. 
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Aby nedošlo k úplné ztrátě kontaktů s maminkami na rodičovské dovolené, připravily pro ně 
knihovnice několik programů také on-line. Fyzická setkání dětí s knížkou se podařilo 
uskutečnit až v podzimních měsících.  
     Celkem bylo realizováno 27 akcí pro min. 531 účastníků (dětí 0-6 s maminkami), 
z toho bylo 10 živých společných čtení v prostoru knihovny, 2 videočtení (předtočena, 
volně umístěna na YouTube, odkazy zaslány rodinám e-mailem) a 10 čtení on-line (vysílána 
živě v reálném čase na platformě Zoom, bez záznamu, odkazy na připojení zaslány rodinám 
předem e-mailem).  
     Konkrétně ÚKDM v době jarního lockdownu natočila alespoň video Čtení pro nejmenší, 
na kterém dobrovolnice PaedDr. Blanka Hejtmánková se souhlasem autora četla z textů Jiřího 
Žáčka (rozsah 0:16:39, premiéra 10. 2., až dosud 65 zhlédnutí). Spolupracujícím rodinám dále 
u příležitosti Světového dne loutkového divadla knihovnice 26. 3. zaslaly odkaz 
na 7 pohádek O pejskovi a kočičce divadla Toy Machine k volnému stažení. V prostorách 
knihovny v listopadu fyzicky proběhlo jedno Čtení pro nejmenší (19. 11., 9 úč.), prosincové 
však bohužel muselo být pro nemoc nakonec zrušeno. Během roku knihovna realizovala 
obdobné programy se čtením rovněž pro plzeňské mateřské školy. Např. se zde uskutečnilo 
Čtení pro nejmenší 4 x pro děti z MŠ Montessori (41 úč.) a 6 x pro Dětskou skupinu Božkov 
(58 úč.). ÚKDM nabídla nejmenším dětem i dalších 5 aktivit (soutěže, doplňovačky, bludiště 
pro 0- aj.), které využilo 68 návštěvníků. 
     OK Bory během listopadu a prosince, vždy v pátek od 10:00 hodin, provedla celkem 5 Čtení 
pro nejmenší (5. 11., 12. 11., 26. 11., 3. 12., 17. 12.), kterých se zúčastnilo v součtu 29 lidí 
(17 dětí + 12 maminek). Vedoucí knihovny Kateřina Richtersová Smílková jim postupně četla 
z vybraných knížek.  Rodičům nejmenších dětí byl v knihovně k dispozici přebalovací pult. 
     OK Skvrňany v rámci klubu pro rodiče s malými dětmi Kniháček tradičně realizovala hravé 
čtení s využitím loutkového divadla „Marionetino“. V únoru knihovnice Dagmar Ettlerová 
připravila alespoň video MiniKniháček se čtením z knihy Dana Browna Divoká symfonie, 
které doplnila o hru na kytaru a zpěv, ukázky ilustrací a práci s maňáskem (rozsah 0:14:29, 
premiéra 15. 2., až dosud 112 zhlédnutí). Na podzim pak už čtení probíhalo fyzicky každý 
měsíc v prostorách knihovny (11. 10., 8. 11., 13. 12.).    
     Knihovna Bolevec v pandemickém roce raději rovnou přistoupila k pravidelnému Čtení 
pro nejmenší on-line. Kolem něho se vytvořilo společenstvo rodičů a dětí, které se 
zúčastňovalo pořadů pravidelně. V případě nevyhovujícího termínu maminky požadovaly 
opakování, což svědčí o oblíbenosti těchto akcí. Děti reagovaly nadšeně a spontánně. 
Knihovnici Stanislavě Ulíkové se s nimi podařilo i prostřednictvím obrazovky počítače 
navázat velmi vřelý vztah, bez zábran a obav z chybných odpovědí. Zpočátku se četlo z knih 
spisovatelky Ivony Březinové, která dala knihovnám souhlas s on-line čtením, 1 x z knihy 
Jiřího žáčka, později si knihovnice začala psát vlastní texty. Na platformě Zoom tak bylo 
odvysíláno celkem 10 pořadů pro 112 účastníků (61 dětí + 51 dospělých), a to: Medvědí 
pohádka, Dárek pro Sáru, O Puclíkovi, Zvířátka v ZOO, Jak chodí zvířátka spát a Když přijde 
zima.  
     Také OK Slovany zkusila nabídnout Čtení pro nejmenší, první akci 6. 10. 2021 však 
navštívila pouze 1 rodina (3 účastníci). Další setkání plánovaná do konce roku pak byla 
z důvodu protipandemických opatření bohužel zrušena. 
     V OK Doubravka byla pro nejmenší rozšířena nabídka tematických kufříků o 2 kusy 
(Kuchař a Kadeřnice). Rodiče malých dětí si zde mohou půjčovat speciální didaktické hračky 
a pomůcky z rozsáhlé nabídky Lekotéky (kolekce dosud čítá 338 pomůcek). Na Facebooku 
obvodní knihovny byla též zveřejněna on-line čtená pohádka Hon na zlaté prasátko (z knihy 
I. Březinové O Puclíkovi). Pro mladší žáky mateřských škol byly uskutečněny 3 lekce 
s názvem Pohádková knihovna (43 úč.) a 3 besedy na téma Vánoce (53 úč.).  
     Také Knihovna Vinice cíleně pokračovala v doplňování Lekotéky, rozšířila nabídku leporel 
a Albi interaktivních knih s elektronickou tužkou. V průběhu roku pravidelně pořádala 
kreativní dílny, do nichž se mohly zapojovat i velmi malé děti.   
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Práce se seniory  

     V roce 2021 KMP navštěvovalo 6 672 lidí ve věku nad 60 let, což představuje 29,02 % 

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.   

     Seniorům byla ve všech knihovnách sítě KMP poskytována obdobná pozornost jako 

návštěvníkům s pohybovým a jiným handicapem, tj. trpělivá osobní pomoc s výběrem, 

manipulací a případnou donáškou knih, pomoc se zvládáním práce na PC, s tiskovou 

úpravou dokumentů apod. Seniorům v knihovnách sloužily různé speciální pomůcky (počítač 

s velkým monitorem, kontrastní klávesnice, velká statická myš, lupa, Lekotéka pro seniory). 

     KMP ve všech svých knihovnách zajišťuje distribuci specializovaného periodika PILSEN-

plzeňský senior: vyzrálý časopis. V Knihovně Vinice byl cíleně doplněn a rozšířen fond 

o doporučenou literaturu pro některé obory Univerzity třetího věku 

     Knihovna Bolevec oslovila věrné čtenáře-seniory a také klienty MDC Totem s nabídkou 

zapojení se do tradiční literární soutěže, tentokráte na téma Knihy, které mě v posledním 

roce dokázaly potěšit. Do soutěže se ale přihlásily jen 4 seniorky, což bylo výrazně méně 

než v jiných letech. Vyznávaly se z lásky ke svým oblíbeným knihám z oblasti naučné 

i beletrie.  Jedna ze soutěžících např. napsala, že dokáže číst celý den a že se knihami 

přímo opíjí. Další popsala problémy stáří za pandemie, kdy kniha je pro ni lékem proti 

obavám a negativním myšlenkám. Vyhodnocení soutěže proběhlo v Týdnu knihoven 

za účasti dalších klientů MDC Totem.  

 

Donášková služba 

     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 

V roce 2021 ji poskytovalo celkem 16 knihoven (ÚKD, Bibliobus, Knihovna Bolevec, OK Bory, 

OK Doubravka, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Vinice, 

pobočky Bílá Hora, Černice, Křimice, Lhota, Litice, Malesice a Radčice). Meziročně tedy přibyly 

Knihovna Vinice, pobočky Černice a Malesice. 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 59 lidí 

(vloni 65), uskutečněno 255 návštěv (vloni 211). Nejvíce uživatelů obsluhovala OK Lochotín 

(12 lidí), pobočka Křimice (8), OK Bory (6 lidí) a ÚKD (5). V počtu uskutečněných návštěv 

podobně jako v minulém roce vedly OK Lochotín a OK Bory (obě 46), dále pak OK Doubravka 

(29), pobočka Lhota (20), OK Slovany (18), ÚKD (16) nebo Knihovna Lobzy (14 návštěv). 

     Knihovnice poboček svým kmenovým uživatelům často poskytovaly také donášku 

literatury z jiných provozů KMP.  

     Podmínky pro donáškovou službu byly zejména na počátku roku 2021 velmi složité. 

Ze strany imobilních seniorů o ni byl sice zvýšený zájem, zároveň ale představovala pro seniory 

i knihovnice zvýšené riziko nákazy covidem. Pracovnice, které službu zajišťovaly, proto 

při přípravě i doručování knih velmi dbaly na dodržování hygienických opatření (respirátory, 

dezinfekce, bezkontaktní předání).    

     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. 
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Práce s národnostními menšinami 

     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     ÚKD v knihovně registrovaným cizím státním příslušníkům nabízí pestrý fond cizojazyčné 
literatury. Také postupně rozšiřuje nabídku učebnic češtiny pro cizince.  
     Služeb Studovny využívali studenti plzeňských škol, původem z různých zemí Evropy 
nebo 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.  
     OK Doubravka a OK Skvrňany pravidelně navštěvovaly děti vietnamské nebo slovenské 
národnosti. V knihovně se plně orientují a nevyžadují speciální služby.  
     Také do Knihovny Lobzy docházelo několik ukrajinských a vietnamských dětí, které 
nepotřebovaly zvláštní přístup. Knihovnu navštívila s dítětem i žena arabského původu, 
jež se zajímala o možnost půjčování knih pro děti v angličtině. Bohužel v tomto provozu je 
nabídka ve fondu minimální  
     Na základě aktuálních požadavků čtenářů byla v Knihovně Vinice výběrově doplňována 
cizojazyčná kolekce pro děti o knihy, leporela a karetní hry v angličtině. Zaznamenán byl 
větší počet předškolních dětí vietnamské národnosti, jejichž rodiče poptávali jednoduchá 
leporela – zvířata, barvy, roční období aj., a společenské hry. Knihovnu navštěvují i lidé 
z bývalého východního bloku (Ukrajina, Moldávie, Litva, Rusko) se zájmem nejen o internet 
a tisk dokumentů, ale i komiksy a knihy k procvičování češtiny. Do fondu byly dokoupeny 
učebnice a písanky pro cizince, kteří při učení českému jazyku musejí překonávat bariéru 
psaní latinkou (Rusové, Ukrajinci, Bulhaři).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼  
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Tabulky ke kapitole III.3 
 
Zodpovězené dotazy 

 2021 2020 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  17 106 15 579 + 1 527 

   z toho e-mailem 514 339 + 175 

 
 
Veřejný internet 

 2021 2020 Rozdíl 

Počet internetových stanic 51 53 – 2 

Počet využití internetu přes počítač KMP 4 072 7 902 – 3 830 

 
 
Meziknihovní výpůjční služba 

 2021 2020 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 182 150 + 32 

Kladně vyřízené požadavky 182 149 + 33 

 -  z toho výpůjčkou originálu 182 149 + 33 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0   0 

    

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám19 351 305 + 46 

Kladně vyřízené požadavky 340 302 + 38 

 -  z toho výpůjčkou originálu 340 302 + 38 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0  0 

 
  

                                                 
19 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 2022.  
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III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 

     Protipandemická opatření měla stejně jako v předchozím roce v knihovnách největší 
dopad na oblast kulturních, vzdělávacích a komunitních služeb. Nařízená protipandemická 
opatření umožnila konání fyzických programů reálně až od měsíce června, nejvíce akcí se 
však uskutečnilo v říjnu. Návštěvnost byla ovlivněna obavou z možné nákazy a vládními limity, 
většina uskutečněných programů proto stejně proběhla v komorní podobě. 
 
Kulturní, vzdělávací a komunitní akce 

    V roce 2021 bylo v KMP uskutečněno dohromady jen 724 kulturních, vzdělávacích 

a ostatních akcí, kterých se zúčastnilo 13 148 návštěvníků (v roce 2020 to bylo 665 akcí 

a 12 960 návštěvníků, v roce 2019 ale 2 069 akcí a 48 216 návštěvníků). Z toho bylo 792 akcí 

kulturních, 193 vzdělávacích a 39 komunitních. Počet akcí tedy meziročně stoupl o 59 (o 8,87 %) 

a počet jejich účastníků se v součtu zvýšil o 188 (o 1,45 %). Na akcích se kromě knihoven 

podílely Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 18 lidí 

(v roce 2020 to bylo 19 lidí, v letech 2016-2019 ale 23 lidí).  

 

 
◼ 

Vzdělávací akce  
 

Lekce informační výchovy 

     Z celkového počtu akcí bylo 193 akcí vzdělávacích (vloni 167, předloni 546), které 

zahrnovaly kromě 175 lekcí informační výchovy (LIV) s 2 855 úč., v menší míře např. také 

zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.     

     Počet uskutečněných lekcí byl o 58 vyšší než v roce 2020, počet účastníků se zvýšil 

o 723 lidí (o 33,91 %).   

     Nejvíce lekcí proběhlo v Knihovně Vinice (56/1008 úč.), v OK Bory (25/468 úč.), 
v Knihovně Bolevec (24/228 úč.), v OK Skvrňany (22/389 úč.), v ÚKDM (16/310 úč.), další 
pak v OK Lochotín (9/155 úč.), v Hudební knihovně (7/34 úč.), v OK Doubravka (6/125 úč.), 
v OK Slovany (4/36 úč.) a v Knihovny Lobzy (1/21 úč.). Z malých poboček se zapojily 
Radčice (3/46 úč.) a Litice (2/35 úč.). Na provádění lekcí se podílelo 20 pracovníků KMP. 
Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, případně školní družiny.  

 
 

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.  

     Hudební a internetová knihovna pro žáky ZŠ realizovala přednášky Kyberšikana 
a (Ne)bezpečný internet (2 x). Pro tři zájemce-seniory zde proběhlo i proškolení s praktickou 
ukázkou půjčování e-knih v prostředí on-line katalogu KMP, jeden zájemce byl zaškolen 
do vyhledávání informací na tabletu.   
 
Ostatní vzdělávací akce 

     ÚKDM pro žáky I. a II. stupně ZŠ 3 x uskutečnila velmi oblíbenou přednášku Netradiční 

knihy. Knihovna rovněž pokračovala v organizaci Čtení pro větší, které navazovalo na Čtení 

pro nejmenší, určené dětem ze ZŠ Montessori. 

     V rámci tzv. Výletníku KMP připravila ÚKDM soutěžní hru pro děti a rodiče se zájmem 
o poznání regionální historie – Pojďte s námi na procházku: Náměstí plné pověstí. Ve hře 
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pozvala děti na náměstí Republiky, kde se prostřednictvím plzeňských pověstí blíže 
seznámily se 4 domy (domem U Božího oka, Valdštejnským domem, Chotěšovským domem 
a domem U Bílého jednorožce). Pokud správně odpověděly na 4 soutěžní otázky vztahující 
se k těmto budovám (plus splnily dobrovolný bonusový úkol obejít katedrálu sv. Bartoloměje 
a spočítat kroky) a odpovědi doručily do 30. 6., dostaly odměnu ve formě videa natočeného 
na půdě ústřední budovy KMP. Na něm knihovník M. Ouřada četl 3 strašidelné pověsti 
z knihy Plzeňská strašidla od P. Mazného a ke spatření byl i rytíř v plné zbroji (vlastnoručně 
vyrobené brnění zapůjčil k natáčení pan Hejnal). Hra probíhala od 4. 5. do 30. 6. Zájemci si 
mohli vyzvednout či sami vytisknout papírového průvodce, nebo si z webu stáhnout on-line 
aplikaci do mobilního telefonu: 
     V OK Bory byl pro zájemce připraven na Facebooku on-line Velikonoční testík ze znalostí 
velikonočních tradic a zvyků, do kterého se pustilo 16 lidí. V prostorách 26. ZŠ se dále 
uskutečnilo společné povídání o oblíbených přečtených knížkách se žáky 3. třídy. Pro žáky 
2. stupně ZŠ při FN Plzeň s poruchami autistického spektra knihovna připravila průvod 
u příležitosti Halloweenu a Dušiček (8 úč.). 
 

◼ 
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 2021 uskutečnilo 492 kulturních či kulturně-vzdělávacích 
akcí, kterých se zúčastnilo 8 629 návštěvníků (v r. 2020 to bylo 482 akcí pro 9 350 
návštěvníků, v r. 2019 však 1 458 pro 35 223 návštěvníků). Množství provedených kulturních 
akcí se tedy meziročně o 10 (2,07 %) zvýšilo, součet účastníků však poklesl o 721 (o 7,71 %).  
 
Cestopisné pořady 

     Cestopisné pořady, které se v letech před pandemií těšily velkému zájmu a oblibě 
u široké veřejnosti, bohužel ani v jednom ze sálků KMP nedosáhly výrazné návštěvnosti. 
KMP jich uskutečnila 8, z toho 5 v prostoru M-klubu a 3 v L-klubu, v Polanově síni tentokrát 
žádný. Průměrná návštěvnost na cestopisných pořadech činila 9 lidí (vloni 33 lidí). Největší 
zájem byl v L-klubu o přednášku J. Greschla Americký sen aneb Nic není nemožné, na kterou 
přišlo 17 posluchačů. Opravdu divácky úspěšná tak byla pouze on-line přednáška J. Greschla 
Americký sen: Cesta za mé vlastní hranice, kterou při premiéře zhlédlo 21 lidí, celkově 
vč. sledování ze záznamu 108 lidí.      
 

V roce 2021 byly realizovány cestopisné pořady:  
 

     On-line: 

• J. Greschl ‒ Americký sen: Cesta za mé vlastní hranice (připravil M-klub OK Skvrňany; 
rozsah 1:03:09, o premiéře 17. 3. 21 sledujících, až dosud 108 zhlédnutí))  

 
     V M-klubu: 

• V. Váchal ‒ Antarktida: Nejlepší cesta mého života (7. 6., 5 úč.) 

• A. Kolář ‒ Ázerbajdžán: Země, kde i voda hoří (15. 6., 6 úč.) 

• D. Hainall ‒ Nejhezčí hory Skotska (20. 9., 3 úč.) 

• J. Janoušek ‒ Kostarika – země živlů (11. 10., 11 úč.) 

• L. Drahoňovský ‒ Český ráj – Od Trosek po Hruboskalsko (25. 10., 5 úč.)  
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     V L-klubu: 

• S. Ryvolová ‒ Island, krajina sopek a ledovců (6. 10., 16 úč.) 

• J. Greschl ‒ Americký sen aneb Nic není nemožné (20. 10., 17 úč.) 

• J. Kalát ‒ Egypt, víc než pyramidy (3. 11., 15 úč.)  
 

Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       

     V roce 2021 proběhly celkem 24 pořady, na nichž se představilo 39 známých 
osobností. Obvyklým místem konání byla Polanova síň (21 pořadů), dva pořady 
se uskutečnily také v OK Skvrňany a jeden v L-klubu. Ze strany diváků byl největší zájem 
o pořady v Polanově síni – křest publikace Život je sladký s Jitkou Janečkovou 
(73 návštěvníků) a prezentaci románu Jany Poncarové Eugénie (45 návštěvníků). Průměrná 
návštěvnost na tomto typu programů byla 17 lidí (vloni 26). 
 

V roce 2021 byly realizovány pořady s osobnostmi:  
 
Cyklus Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

• D. Lenková ‒ Záhady psychotroniky ‒ 21. díl (14. 9., 10 úč.)  

• M. Popelka ‒ Tajemná archeologie ‒ 22. díl (3. 11., 7 úč.) 
 

Křty a prezentace publikací (Polanova síň): 

• D. Brabec D., M. Čechura, J. Sojka ‒ Sesuv noci a Rodina a jiné regály (8. 6., 13 úč.) 

• K. Erbová, E. Hubatová ‒ křest publikace Už jsem tu kdysi s kýmsi šel (15. 6., 22 úč.) 

• J. Janečková, M. Karpíšek, M. Krist, V. Milt, T. Salcmanová ‒ křest publikace 
Život je sladký (23. 6., 73 úč.) 

• I. Hucl, V. Novotný ‒ Návrat ke kruhu (29. 6., 9 úč.) 

• J. Poncarová ‒ Eugénie (10. 8., 45 úč.) 

• I. Fencl I., M. Karpíšek, M. Šedivý, V. Špinková – křest publikací Edice Ulita a Kalendáře 
plzeňského 2021 (12. 10., 7 úč.) 

• M. Čekanová, I. Fencl, P. Kýrová, G. Špalková, V. Špinková – Nové knihy členů SZS 
(25. 10., 11 úč.) 

• M. Sedláček, M. Velebný – křest publikace Kalendář plzeňský 2022 (10. 11., 13 úč.) 

• J. Horáková, M. Krist, V. Novotný – křest publikace Miloslav Nohejl (16. 11., 13 úč.) 

• V. Viktora – Václav Malina: Pastely II. (7. 12., 22 úč.)           
 

Besedy se spisovateli, autorská čtení 

• Filip Štojdl – S Marií na poušti (on-line, 10. 3., 26 úč.) 

• J. Eret, J. Kout, M. Valina – IX. Mladé tužky trampského literárního západu (Polanova 
síň, 22. 9., 9 úč.) 

• V. Gruber – Autorské čtení (OK Skvrňany, 11. 11., 7 úč.) 
  

Ostatní přednášky a besedy: 

• Š. Pečenka – Písničky Rudolfa Cortése (Polanova síň, 13. 7., 15 úč.)   

• M. Kuntzmannová – Kuchařky I. (Polanova síň, 21. 7., 10 úč.) 

• V. Viktora – Sv. Václav a sv. Ludmila (Polanova síň, 16. 8., 20 úč.) 

• P. Čech – O Toulavé kameře a Historii.cz (Polanova síň, 17. 8., 20 úč.) 

• E. Vyškovská – Jak si zachovat paměť v kondici (OK Skvrňany, 15. 9., 6 úč.) 

• J. Langhammer – Tvůrci Exlibris (Polanova síň, 5. 10., 14 úč.) 

• J. Loučím – Oživení katedrály sv. Bartoloměje (Polanova síň, 20. 10., 26 úč.) 

• A. Kaška, M. Krejsa, J. Nechutný – Básníkův hlas (Polanova síň, 26. 10., 3 úč.) 

• V. Kubová ‒ Lásky Karla IV. (L-klub, 10. 11., 15 úč.) 

• M. Karpíšek ‒ Možná po roce i Vánoce, Vánoce (Polanova síň, 21. 12, 11 úč.)  
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Hudební pořady 

     V nabídce OK Skvrňany dlouhodobě mají své stálé místo také hudební pořady. Rok 2021 

sice příliš nepřál živým hudebním produkcím, zato umožnil vzniknout nové sérii virtuálních 

miniKoncertů, která se setkala s velmi dobrou diváckou odezvou. Zájemci mohli sledovat 
tyto on-line akce o premiéře (vždy v 18:00 hodin), nebo později ze známu na YouTube. 

Koncertům předcházela intenzivní komunikace s interprety. Osloveni byli hudebníci, 
kteří v OK Skvrňany již dříve vystupovali, zájemci o budoucí živou produkci v knihovně, 

ale i muzikanti ze zahraničí, kteří zde s největší pravděpodobností nikdy nevystoupí. Řada 

z nich pro uživatele KMP exklusivně natočila krátké hudební video. V podzimních měsících 
pak bylo uskutečněno několik živých Koncertů mezi knihami, jejich fyzická návštěvnost však 

byla velmi nízká. Celkem knihovna připravila 23 koncertů pro 724 posluchačů, z toho bylo 
19 virtuálních koncertů pro (dosud) 682 posluchačů a 4 fyzické koncerty pro 42 návštěvníků. 

Průměrná návštěvnost na on-line koncertech činila 36 účastníků, na fyzických vystoupeních 

10 účastníků. (V r. 2020 to bylo 11 úč., v r. 2019 23 úč.)         
 
     Koncerty mezi knihami (OK Skvrňany): 

• Petr Rímský (21. 9., 12 úč.) 

• Úkryt před bouří, Řepka hraje Dylana (5. 10., 19 úč.) 

• PPLP (2. 11., 5 úč.)  

• Marian Band (9. 11., 6 úč.)  

 

     MiniKoncerty on-line: 

• Honza Křížek (11. 1., rozsah 0:09:23, o prem. 43 sledujících, celkem20 621 zhlédnutí)  

• Jakub Noha (19. 1., rozsah 1:03:16, o prem. 47 sledujících, celkem 542 zhlédnutí) 

• Justin Lavash, GB/CZ (25. 1., rozsah 0:25:41, o prem. 36 sledujících, celkem 
276 zhlédnutí) 

• Markéta Zdeňková (1. 2., rozsah 0:28:36, o prem. 29 sledujících, celkem 492 zhlédnutí) 

• Petr Linhart (8. 2., rozsah 0:16:54, o prem. 51 sledujících, celkem 285 zhlédnutí)  

• Jamie Marshall, GB/CZ (16. 2., rozsah 0:27:41, o prem. 34 sledujících, celkem 
184 zhlédnutí)  

• Marek Dusil (3. 3., rozsah 0:26:09, o prem. 47 sledujících, celkem 225 zhlédnutí)  

• Sam Pickering Pick, USA (8. 3., rozsah 0:18:30, o prem. 23 sledujících, celkem 

142 zhlédnutí)  

• Filip Joker (23. 3., rozsah 0:29:23, o prem. 17 sledujících, celkem 322 zhlédnutí)  

• Jenmy (30. 3., rozsah 0:17:05, o prem. 21 sledujících, celkem 60 zhlédnutí)  

• Hynek Kočí (6. 4., rozsah 0:45:27, o prem. 21 sledujících, celkem 165 zhlédnutí)  

• Jiří Šámal (13. 4., rozsah 0:47:18, o prem. 26 sledujících, celkem 74 zhlédnutí) 

• Asha Quinn, GB/HUN (21. 4., rozsah 1:02:29, o prem. 75 sledujících, celkem 

405 zhlédnutí)  

• Mika Heinczinger, HUN (27. 4., rozsah 0:31:51, o prem. 67 sledujících, celkem 
259 zhlédnutí)  

• Duo Coeur de Mantras / Shayato a Patrick Bernard, CAN (23. 6., rozsah 0:18:38, 

o prem. 35 sledujících, celkem 94 zhlédnutí)           

• Duo Hungarikum (26. 10., rozsah 0:41:11, o prem. 22 sledujících, celkem 64 zhlédnutí)  

• Jacob Moon, CAN (16. 11., rozsah 0:30:13, o prem. 31 sledujících, celkem 61 zhlédnutí)   

• Kevin James, AUS (14. 12., rozsah 0:24:59, o prem. 31 sledujících, celkem 42 zhlédnutí)  

 
 

                                                 
20 Celkový počet zhlédnutí videa k 31. 12. 2021. 
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Divadelní představení 

     V knihovně proběhlo letos pouze jedno divadelní představení. Oproti předchozím byla 
návštěvnost minimálně o polovinu nižší, což je patrně důsledek současné složité situace. 

• Divadelní společnost TRUS Trnová – Dobytí severního pólu (M-klub, 18. 10., 46 úč.) 
 

Výstavy 

     V knihovnách byly připraveny desítky drobných výstavek a nástěnek.  
     ÚKD realizovala 13 tematických výstavek k významným osobnostem a událostem knih 
a 8 prezentací na obrazovce s upozorněním na protipandemická opatření a další aktuality 
ze života KMP.  
     ÚKDM připravila pro návštěvníky 53 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 ve vitrínách ve foyeru Polanovy síně 4 výstavy k připomenutí 
regionálních osobností a 6 výstav k životnímu jubileu osobností.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec se uskutečnilo 16 tematických výstavek z děl 
různých autorů, v dospělém oddělení 14 výstavek knih u příležitosti výročí spisovatelů. 
Rovněž zde proběhly 3 výstavy dětských výtvarných prací. 
     OK Bory uspořádala 14 tematických výstavek knih k výročí osobností literárního života 
a k významným událostem. 
     OK Doubravka připravovala 1x měsíčně výstavky knih na bočnicích regálů s krátkým 
textem k výročí literární osobnosti, k aktuální události, nebo k zajímavému tématu. Menší 
výstavky proběhly jak v oddělení pro dospělé (13 x), tak v oddělení pro děti (4 x). 
V prostorách knihovny byly umístěny nástěnky Semínkovna, Sledujte nás, Informace 
pro čtenáře, Zajímavosti a Kalendárium (v době, kdy neprobíhaly žádné akce, zde byly 
vystaveny knihovnické citáty a výzdoba podle měsíců). Nástěnky s informacemi byly též 
umístěny u PC s on-line katalogem a internetem. K prezentaci informací z dění dětského 
oddělení sloužila magnetická tabule.  
     Hudební knihovna měsíčně připravovala výstavky ze svého fondu ke zveřejňovanému 
kalendáriu významných osobností z hudební a filmové oblasti. 
     V Knihovně Lobzy proběhlo 17 výstav z děl literárních osobností s doprovodnými 
informacemi o nich, 6 výstavek k významným dnům, dnům „něčeho“, a 3 výstavky naučných 
knih pro děti s tematikou přírody. Knihovnice zde rovněž spravovaly 5 nástěnek.  
     OK Lochotín připravila 9 výstav knih k výročím osobností kulturního a společenského 
života.  
     V OK Skvrňany bylo letos zhotoveno 6 nástěnek s knižními novinkami a doporučenou 
četbou a 5 výstav k životním výročím osobností. Z předchozího roku ve volném výběru 
přetrvala výstavka J. A. Komenský vč. jeho citátů rozmístěných po knihovně.   
     OK Slovany nabízela knižní výstavky a nástěnky personálních výročí (31 x), tematické 
výstavky (8 x) a vývěsky k propagaci naučné literatury pro děti Zajímáš se o… 
     Knihovna Vinice využívala k výstavám k výročím osobností skleněnou výlohu. Během 
roku zde 3 x proběhla výstava výtvarných prací dětí z 81 MŠ a 24 x výstava osobností, 
významných dnů aj.  
     Snažily se i knihovnice malých poboček, např. v Újezdu knihovnice připravila 13 výstavek 
a nástěnek k různým tématům, v Malesicích a Radčicích 5 knižní výstavek a nástěnek 
k personálním výročím. 
     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.  
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V roce 2021 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. 

• Hotel Continental – historie hotelu a příběh české hoteliérky Eugénie Ledecké 
(10. 8. – 4. 10., připravila Studovna) 

• Člověk a město – fotografie E. Hubatové (15. 6. – 9. 8.) – vernisáž 15. 6. (22 úč.) 
• Tvůrci Ex libris západočeské oblasti (6. 10. – 15. 11.) – vernisáž 5. 10. (13 úč.) 
• Vedoucí knihovníci, správci a ředitelé Městské knihovny v Plzni (16. 11. –) – 

vernisáž 16. 11., uvedla H. Šlesingerová (9 úč.) 
 
     V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

• Fashion design ze Škroupovky – fotografická výstava prací studentů ISŠŽ  
(původně 10-12/2020, prodlouženo do 10/2021)  

• Směle kupředu – Svět Karla Havlíčka (výstava převzatá od Národního muzea 
Praha (11/2021 –) 

 
     V ÚKDM (Galerie Barevný koníček ve vstupní hale):   

     Pokračovala dlouholetá spolupráce se ZUŠ Plzeň, Jagellonská 14,21 (s učitelkami 
M. Němejcovou, J. Vackovou a A. Kopečkovou) prostřednictvím výstavy dětských obrázků 
ve vstupní hale ÚKDM a také podél schodiště od přízemí do 3. patra ústřední budovy.  

• Svět kolem nás (kvůli pandemii od 28. 11. 2019 až do roku 2022) 
• Romano suno (Romský sen) – putovní výstava 50 dětských obrázků od romských 

dětí v rámci projektu Nová škola, o. p. s. (4. 9. 2020 – 4. 6. 2021) 
 

     V OK Doubravka: 

• Pohádkový svět klíčovou dírkou – v dětském oddělení výtvarná výstava dětí 
I. stupně 14. ZŠ  

 

     V OK Lochotín: 

• Výstava fotografií k 10. výročí otevření L-klubu (5/2021) 
 

     V OK Skvrňany a M-klubu: 

• Děti píší básně v době koronavirové – výstava literárních prací žáků 4. třídy 15. ZŠ, 
umístěných na výlohy knihovny 

• Udělejme svět lepší: Komenský 2020 – výtvarná výstava (7. 12. 2020 – 30. 11. 2021) 
• Můj strom života – výtvarná výstava klientů charitativního Domova svaté Alžběty 

(1. – 31. 12.) 
 

    V Knihovně Lobzy: 

• Vhrsti v hrsti ‒ výstava z foyer Polanovy síně (7. 1. – 30. 8.)  
• Plzeň v době secese (výstava z foyer Polanovy síně) (31. 8. –) 
• Starověká astronomie – výstava informačních panelů Hvězdárny a planetária 

Rokycany (2. 1. – 4. 11.) 
• Projekt Lunochod – výstava informačních panelů Hvězdárny Rokycany (5. 11. –) 

 

                                                 
21 Do konce roku 2021 byla ZUŠ Plzeň, Jagellonská 14, samostatnou školou. Zastupitelstvo Plzeňského kraje 

na zasedání 20. 12. 2021 rozhodlo o jejím sloučení se ZUŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33. 
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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.). V roce 2021 byly takové akce zaevidovány v M-klubu (18), 
L-klubu (17), v Polanově síni (3) a jedna také v ÚKDM. Celkem v KMP proběhlo 39 komunitních 
akcí s účastí 1 352 lidí, což je sice více než loni, čísel z roku 2019 však dosaženo nebylo.   
 

 
◼ 

Nejúspěšnější akce roku 2021    
 
     ÚKD považuje za své nejúspěšnější akce proběhlého roku Podzimní knihobraní (bazar 
vyřazených knih) a Víkend otevřených ateliérů. Velmi pozitivní ohlasy návštěvníků měly též 
tematické knižní výstavky a křížovka s tajenkou. 
     Mezi nejúspěšnější aktivity ÚKDM patřily jednoznačně Noc s Andersenem a soutěžní hra 
Pojďte s námi na procházku: Náměstí plné pověstí, s překvapivou odměnou v podobě 
„strašidelného“ videa, natočeného na půdě ústřední budovy KMP. Rovněž velmi zdařilá byla 
interaktivní beseda ke knize Líný kocour Josef a Knihofon s účastí praktikantů SOŠ prof. 
Švejcara. 
     Studovna si nejvíce cenila vernisáže výstavy Hotel Continental a následné besedy 
s autorským čtením publicistky Jany Poncarové – obojí se setkalo s širokou diváckou odezvou. 
Místní i mimoplzeňští občané, často pamětníci či bývalí zaměstnanci hotelu, si přicházeli 
prohlédnout výstavu ještě po řadu týdnů, beseda podpořila čtenářský zájem o další tvorbu 
J. Poncarové. Téma hotelnictví dobře navázalo na dříve prezentované téma cukrářství, 
oživilo zájem o regionální gastronomii a posloužilo další propagaci knihovnou vydané 
publikace Život je sladký (2020).  
     Knihovna Bolevec vyhodnotila jako nejlepší besedy s dětmi na téma 145. výročí založení 
KMP, které se uskutečnily v rámci Týdne knihoven. Vyzdvihnout jednu akci je však pro 
knihovnice nemožné, neboť přípravě všech programů věnovaly velké úsilí a dočkaly se 
i jejich velmi kladného přijetí různými cílovými skupinami. 
     V OK Bory byli nejvíce spokojeni s průběhem Noci literatury. Tato výjimečná událost 
se nesla v neopakovatelné atmosféře, mezi návštěvníky byla řada těch, kteří jinak do knihovny 
nechodí, a velmi se jim tam líbilo. Interpretka společného čtení, herečka Blanka Luňáková, 
se následně stala na Borech registrovanou čtenářkou. 
     OK Doubravka jednoznačně považuje za úspěšné rukodělné a kreativní artedílny. 
     V Hudební knihovně se opět nejvíce povedly výměnné bazary hudebních médií a dokumentů 
s hudební tematikou.   
     Knihovna Lobzy vyhodnotila, že nejsilnější odezvu u dětských posluchačů i pedagogů 
měly pořady s knihou Největší poklad, Kamil neumí létat a Puntíky. Velmi dobře bylo též 
v rámci Dnů poezie přijato uvedené pásmo Avlež Kifka. 
     Za nejúspěšnější v OK Lochotín byla považována možnost uspořádat tradiční prodejní 
výstavu výrobků klientů Stacionáře Človíček Diakonie Západ, která se opět po dvou letech 
mohla uskutečnit v adventním čase a která přilákala velkou pozornost návštěvníků. Kladné 
reakce uživatelů vyvolal také Vánoční ateliér Martiny Hemlichové, jež přímo v prostorách 
knihovny tvořila rukodělné vánoční výrobky. 
     OK Skvrňany se letos nejlépe dařil klub pro rodiče s malými dětmi – Kniháček. Povedlo  
se dobře podchytit zájem dětí nejútlejšího věku, maminek a tatínků na rodičovské dovolené 
o knihy a prostředí knihovny, přispět k vytváření čtenářských návyků a v neposlední řadě 
k navazování sociálních kontaktů v prostředí mimo domov. 
     OK Slovany si potvrdila dlouhodobě příznivé přijetí Knihoušovy dílny malými čtenáři, 
třebaže do výroby záložky se zapojilo pouze 5 dětí. 
     V Knihovně Vinice nejvíce zaujaly on-line tréninky čtení pro děti Master čtenář. V druhém 
pololetí pak byly velmi úspěšné kreativní adventní dílny, které probíhaly pro čtenáře i veřejnost 
po celý měsíc prosinec. Velké oblibě se zejména u dětí těšila ruční výroba papíru. 
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Virtuální akce  

 
     Jelikož nařízená protipandemická opatření téměř po celé první pololetí (od ledna 
do května) neumožňovala pořádání akcí s fyzickou přítomností návštěvníků, věnovala KMP 
pozornost virtuálním programům a v roce 2021 jich postupně připravila celkem 48.    
     Z toho bylo pro dospělé 32 on-line akcí, které v součtu zhlédlo min. 5 130 lidí (1 060 
lidí přímo při premiérách, ostatní z dostupných záznamů), z toho byly pro běžnou veřejnost 
4 samostatné přednášky, 1 cyklus webinářů o 6 dílech, 1 autorské čtení, 1 výstava a 18 koncertů 
(viz výše), pro odbornou veřejnost (tj. knihovníky a pedagogy) potom 2 webináře.  
     Pro děti bylo realizováno 16 on-line akcí, které v součtu zhlédlo min. 512 dětí s rodiči 
(139 lidí v živém přenosu, ostatní ze záznamu). Ve většině se jednalo o některou z forem on-line 
Čtení pro nejmenší (13 x).  
     (Dále byla připravena i videoprezentace k 10. výročí působení OK Bory v budově SPŠS 
a 2 videonávody – jak na rezervaci/odložení z poličky a jak vyrobit záložku do knihy.)  
     Akce byly vloženy na web KMP (https://knihovna.plzen.eu/akce/akce-on-line/) a zveřejněny 
na Facebooku, IG stories a YouTube kanálu KMP 
(https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ).    
 
On-line kurz čtení Master čtenář 

     Dětem z druhých a třetích tříd ZŠ v době zákazu prezenční školní výuky nabídla KMP 
tréninkový on-line kurz čtení Master čtenář, který probíhal každé pondělí od 18:00 hodin 
v prostředí Google Meet. Kurz připravila a vedla Knihovna Vinice, pro účastníky byl 
bezplatný, potřebovali pouze běžný Google účet, zařízení s připojením na internet, kamerou 
a mikrofonem. Cílem bylo formou zábavných prezentací knih, interaktivních cvičení, 
hádanek, soutěží, obrázků, animací a samozřejmě čtení úryvků pěstovat radost z knihy, 
rozvíjet čtenářskou gramotnost, procvičovat sluchové vnímání a paměť malých školáků. 
Vše přirozeně, formou hry, kdy dítě ani neví, že se vlastně něco učí. Součástí byla vzájemná 
výměna čtenářských prožitků a povídání si o nich. Od ledna do června 2021 bylo 
uskutečněno celkem 24 lekcí pro v součtu 133 účastníků. Trénink navštěvovaly 
především děti s dysfunkcí v učení, dále pak děti cizinců (z Běloruska, Ukrajiny), zájem však 
měly i děti motivované, které rády čtou. Knihovna zaznamenala řadu pozitivních reakcí 
rodičů (např.: „Dobrý den, za trénink čtení jsme moc rádi. Syna určitě motivuje víc, když se 
může předvést před ostatními, než když čte pouze nám. S vedením a náplní jsme spokojení, 
syna to baví. Má rád dobrodružné a vtipné příběhy a baví ho vtipy pro děti. Děkuji.“ - „Čtecí 
kroužek je skvělá věc, jsem ráda, že něco takového děláte a moc Vám za to děkuji. Většina 
dětí bere knížky jako něco okrajového a nejraději by trávily svůj čas u televize, mobilu nebo 
PC her. Určitě má velký smysl, že jste dětem dali možnost jednak on-line kontaktu s dalšími 
dětmi, když už se jinak vidět nemůžou, a za druhé obsah vysílání, představení knížek, úkoly, 
čtení.... opravdu je to moc hezké, Matýskovi se Vaše vysílání moc líbí a mně jako rodiči 
také...“ - „Dobrý den, mockrát děkujeme za možnost online čtení s Vámi, je to motivační. Náš 
syn Martin má potíže se čtením, a proto se snažíme každý den číst...“).  
 
Webinář Master knihovník 

     V návaznosti na výukový online kurz čtení pro děti Master čtenář uspořádala Knihovna 
Vinice (Bc. L. Ťoupalová) vzdělávací akci pro knihovníky Master knihovník. Webinář 
o vzdělávání a dalších on-line aktivitách v knihovnách s praktickými ukázkami využití, 
a to včetně živé lekce Master čtenář s připojenými dětmi, proběhl ve středu 17. 2. od 10:00 
do 15:30 hodin ve virtuálním prostředí (Zoom Meeting). Knihovníkům nejen z KMP, ale z celé 
republiky byl nabídnut prostřednictvím elektronické konference Andersen. Zúčastnilo se 
95 lidí u 87 počítačů v 53 knihovnách (vedle Plzně např. v Praze, Brně, Ostravě, Táboře, 
Vsetíně, Zlíně aj.). Přímo z KMP bylo 18 pracovníků. Zazněly příspěvky: „Tvořivá práce 
s pohádkovým textem“ s cílem vybavit knihovníky metodickým balíčkem k rozvoji čtenářské 

https://knihovna.plzen.eu/akce/akce-on-line/
https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ
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gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ (Mgr. Vladimíra Pánková, Ph.D., ZČU); Využití LMS 
Moodle při on-line vzdělávání“ s praktickou ukázkou platformy LMS Moodle nejen na ZČU 
v Plzni (Mgr. Jan Topinka, ZČU); „Představení webové stránky www.czv.zcu.cz jako podpory 
výuky při distančním vzdělávání“ s praktickou ukázkou vybraných nástrojů (Mgr. Viktor 
Chejlava, ZČU); „Nástroje zpětné vazby - interaktivní prvek při on-line výuce“ s ukázkou 
využití Google formuláře pro sběr informací a dat, aplikace Mentimeter k zapojení dětí 
do výuky (Mgr. Jan Krotký, Ph.D., ZČU) a „Ukázková lekce Master čtenář“ - trénink čtení 
on-line ke zlepšení základních čtenářských a komunikačních dovedností (Bc. Lenka 
Ťoupalová, KMP). Na webinář KMP zaznamenala řadu kladných ohlasů („Děkujeme nejen 
za zaslanou prezentaci, ale za celý příjemně a poučně prožitý den. Doufáme, že něco 
v brzké době využijeme. Já osobně jsem se zhlédla v těch Vašich čtenářských lekcích.“ – 
„Moc děkuji, včera to bylo skvělé.“ – „Dobrý den, moc děkuji za prezentaci i za program, 
poradili jste si skvěle. Je super, že jste schopni zorganizovat takový program.“ – „Moc děkuji 
za seminář. Včera jsem řádně nestihla poděkovat do chatu. Mně se moc líbilo, jak vám to 
pěkně šlapalo, přenos kvalitní a žádná zbytečná omáčka mezi přednášejícími. Děkuji 
za inspiraci i návody.“ – „Děkuji za krásný a velice inspirativní seminář. Byla jsem nadšená 
a jsem moc ráda, že jsem nezaváhala a hned poslala přihlášku.“ – „Ještě jednou děkuji 
za zorganizování skutečně skvělého a podnětného semináře. Moc mi to pomohlo a ukázalo 
cestu, kudy, a především jak se dál vydat.“). 
 
Webinář Tipy na dětskou literaturu do fondů školních knihoven 

     Pro učitele ZŠ – vedoucí školních knihoven, v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání 
v území ORP Plzeň, připravila ÚKDM v prostředí Zoom Meeting webinář s představením 
nejlepších titulů literatury pro děti z poslední doby (27. 5., rozsah 1:30:00, 50 úč.). 
 
On-line přednášky, semináře, autorská čtení pro veřejnost 

• Krajinou mých snů – volání Mato Tipila – přednáška cestovatele, spisovatele a fotografa 
Zdeňka Vacka o jeho cestě po Black Hills, kaňonu Sand Creek, bývalém mořském dnu 
v Badlands, indiánské rezervaci Pine Ridge a Wounded Knee a kalifornském pobřeží 
až na Russian River, doplněná o představení stejnojmenné knihy a virtuální výstavu 
fotografií z cesty; připravilo Oddělení KF (28. 1., rozsah 1:21:42, o prem. 45 sledujících, 
celkem 101 zhlédnutí)  
 

• Jak čtou lidé se zrakovým hendikepem? – přednáška PhDr. Lindy Albrechtové 
o Tyfloservisu, optických pomůckách, čtečkách, Braillově písmu, skenování textů 
a službách knihoven pro zrakově postižené; připravil M-klub OK Skvrňany (24. 2., 
rozsah 1:00:14, o prem. 34 sledujících, celkem 415 zhlédnutí)    
 

• Filip Štojdl: Autorské čtení z knihy S Marií na poušti, hudební doprovod Petr von 
Vechtr; připravil M-klub OK Skvrňany (10. 3., rozsah 0:40:21, o prem. 26 sledujících, 
celkem 139 zhlédnutí)  
 

• Americký sen: Cesta za mé vlastní hranice – přednáška Jakuba Greschla, 29letého 
cestovatele z Holýšova na Plzeňsku, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou, o tom, 
že nic není nemožné, a to ani s postižením procestovat sedm států USA vč. 140 km 
pěšky; připravil M-klub OK Skvrňany (17. 3., rozsah 1:03:09, o prem. 21 sledujících, 
celkem 86 zhlédnutí) 

 

• Povídání o knížkách a o duši – komponovaný cyklus šesti monotematických on-line 
setkání pod vedením knihovnice Bc. Lenky Ťoupalové a psycholožky a pedagožky 
Mgr. Vladimíry Lovasové, Ph. D., z Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, který se zaměřil 
na vnitřní život člověka a prostřednictvím inspirace v knihách a v praktických 
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psychologických technikách nabídl možnosti, jak si v dnešní době potěšit duši. 
Připravila Knihovna Vinice.  

• 1. díl – O smyslu – pojmy: smysl, smysluplnost, dávat někomu smysl, pět 
smyslů; knihy: Giono, Jean: Muž, který sázel stromy, Thoma, Erwin: Tajná řeč 
stromů; techniky: smyslová relaxace a smyslová imaginace stromů (25. 3., 
rozsah 0:51:09, 30 úč.)  

• 2. díl – O emocích – pojmy: emoce, zdravé a nezdravé emoce, negativní 
emoce, intenzita prožívání, zklidnění emocí; knihy: Bowen, James: Svět podle 
Boba, Michie, David: Dalajlamova kočka a síla meditace; techniky: jogínská 
meditace (počítání), odstraňování chyb při meditaci – selfkoncept (1. 4., 15 úč) 

• 3. díl – O humoru – pojmy: druhy humoru, humor jako lék, humor jako projev 
lidství, humor vyjadřující vztah k sobě; knihy: Jirotka, Zdeněk: Saturnin, 
Nešpor, Karel: Léčivá moc smíchu; technika: zahřát se humornou vzpomínkou 
(8. 4., rozsah 0:45:02, 30 úč.) 

• 4. díl – O odpovědnosti a rozhodování – pomy: přijímání odpovědnosti, 
odpovědnost a stres, delegovat odpovědnost, rozhodování a informace, 
rozhodování při riziku, intuice, úzkost z rozhodování; knihy: Sharma, Robin S.: 
O mnichovi, který prodal své ferrari, Mai, Jochen: Jak jsem šel pro mléko 
a vrátil se s kolem; techniky: techniky rozhodování, palouk, moudrý stařec 
(15. 4., rozsah 0:58:10, 16 úč.) 

• 5. díl – O změnách – pojmy: vnímání změn, zvládání změn; knihy: Morgan, 
Marlo: Poselství od protinožců, Nürnberger, Elke: Síla pozitivního myšlení; 
techniky: nácvik zenové meditace, racionálně analytická technika (22. 4., 
rozsah 0:51:15, 14 úč.) 

• 6. díl – O životní energii – pomy: mít dost energie, co dobíjí energii, spotřeba 
energie; knihy: Franckh, Peirre: Jak správně si přát, Klostermann, Karel – 
popis přírody; techniky: otevírání čaker, vibrace (29. 4., rozsah 1:00:09, 10 úč.) 

 

• Toulání Šumavou a Pošumavím 2 – přednáška profesionálního šumavského průvodce 
Josefa Pecky s představením jeho stejnojmenné knihy; v rámci festivalu Šumava Litera 
připravilo Oddělení KF (11. 11., rozsah 1:38:17, o prem. v Polanově síni 18 fyz. úč., 
později ze záznamu na YouTube celkem 77 zhlédnutí) 

 
 

◼ 
Celoknihovní akce    
 
Akce k výročím KMP 
 
145. výročí založení KMP (1876) 

     Nejistá situace kolem vývoje pandemie a nastavená protipandemická opatření neumožnily 
uchopit oslavy půlkulatého výročí založení Obecné knihovny města Plzně v podobném 
rozsahu jako v předchozích letech. KMP původně plánovala uspořádat tradiční větší výstavu 
v mázhausu plzeňské radnice, tam ale tentokrát bohužel nebyl žádný volný termín. Menší 
výstava Vedoucí knihovníci, správci a ředitelé KMP se nakonec uskutečnila alespoň ve foyer 
Polanovy síně. Sestávala z šesti výstavních panelů formátu 70 x 100 cm a z knižních 
a uměleckých artefaktů umístěných ve dvou prosklených vitrínách. Obsahem byly fotografie 
ředitelů, publikace a související dokumenty. Součástí výstavy byl stejnojmenný katalog 
o rozsahu 28 stran a nákladu 150 ks, který KMP vydala ve vydavatelství Miloslav Krist 
ArtKrist. Brožura vedle předmluvy redaktorky Jany Horákové zahrnuje medailonky všech 
14 osobností, které stály v čele knihovny v průběhu její 145leté historie (s výjimkou současné 
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ředitelky H. Šlesingerové) – tj. Tomáše Cimrhanzla, Pavla Nebeského, Františka J. Malého, 
Bohumila Polana, Miloslava Nohejla, Karla Soukupa, Josefa Vaňka, PhDr. Jana Maura, 
Josefa Hrubého, JUDr. Karla Fleissiga, Miroslava Stiebitze, RSDr. Luďka Hůly, 
Mgr. Jaroslava Schmida a PhDr. Dagmar Svatkové. Jednotlivá hesla přinášejí portrétní 
fotografie, základní životopisná a profesní data a rovněž stručnou bibliografii, neboť většina 
uvedených ředitelů byla též aktivními spisovateli. Na přípravě výstavy i brožury se podílela 
J. Horáková a Studovna, na realizaci panelů Stanislav Bukovský. Zdrojem dokumentů, 
fotografií a informací byly regionální fond a archiv KMP, Archiv města Plzně i soukromé 
archivy (v případě M. Stiebitze, L. Hůly a J. Schmida). Zejména o ředitelích z období 50. let 
se však bohužel dochovalo jen minimum záznamů. Sebraná data budou později dále využita 
při zpracování publikace ke 150. výročí KMP v roce 2026. Výstava byla otevřena 16. 11. 
v 16:30 hod. malou vernisáží s úvodním slovem J. Horákové a H. Šlesingerové, 
za přítomnosti D. Svatkové (9 úč.). Výstava i katalog byly v rámci provozní doby knihovny 
návštěvníkům budovy volně k dispozici do poloviny ledna 2022. 
     Výročí připomněly i jednotlivé knihovny. ÚKD je propagovala na Facebooku a formou knižní 
výstavky. Knihovna Bolevec k němu zrealizovala 2 čtenářské besedy pro děti ze ŠD (26 úč.) 
a 3 besedy pro děti z praktické ZŠ Tachovská (27 úč.), pro děti byl též připraven znalostní 
kvíz a bludiště s názvem Pomůžete dětem vrátit knihy do knihovny? OK Doubravka sestavila 
velkou nástěnku s informacemi a doprovodným fotografickým materiálem, pro návštěvníky 
byla přichystána krátká tipovací soutěž Kolik dokumentů má knihovna?, které se zúčastnilo 
19 lidí. Děti dostaly omalovánku s tematikou knihy. Rovněž OK Skvrňany nabídla 
návštěvníkům tematickou nástěnku, OK Slovany výstavka materiálů a soutěž pro děti o historii 
KMP (10 úč.). 
 
10. výročí otevření L-klubu (15. 4. 2011) 

     K výročí otevření multifunkčního sálku při OK Lochotín připravily knihovnice D. Brychová 
a I. Hoffmannová na duben fotografickou výstavu zachycující historii kulturních pořadů, 
které se v L-klubu uskutečnily v letech 2011-2021. 
 
10. výročí otevření OK Bory v prostorách SPŠ strojnické na Klatovské tř. (19. 9. 2011) 

     OK Bory upozornila na své výročí na Facebooku a na YouTube, kde zveřejnila zdařilou 
video prezentaci od M. Bedřichové (10:06 min.), dokumentující postup rekonstrukčních prací 
a upoutávku na nabídku služeb knihovny (dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=Fu-
vwMoaQyI). Téma rovněž zpracovala jako fotoprezentaci na nástěnce v přístupové chodbě 
a vhodně doplnila textem o historii knihovny na Borech.   
 
10. výročí otevření pobočky Újezd po rekonstrukci v budově hasičské zbrojnice (5. 1. 2011) 

     Rovněž pobočka Újezd sestavila nástěnku s fotodokumentací zachycující rekonstrukci 
prostor knihovny. 
 
Víkend otevřených ateliérů (25. – 26. 9.)  

     Prostory ÚKD se po roční přestávce opět staly jedním z tvůrčích míst celoměstské akce 
Víkend otevřených ateliérů, pořádané společností Grafia, s. r. o. Prezentovalo se zde 
12 vystavujících, z toho 6 z KMP. Byly to: Jitka Bernášková (háčkování pro Nedoklubko, 
spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v ČR), 
Dagmar Ettlerová (eukanistické obrazy), Pavla Chládková (háčkování, organizace), Martina 
Kožíšek Ouřadová (fotografie, organizace, vedení díly se stavěním věže z vyřazených knih 
na zrcadle a s výrobou záložek ze šňůrky a korálků), Eva Tacinecová (keramika), Dana 
Zahoříková (knižní dekorace, vedení origami dílny s výrobou papírových dekorací 
z vyřazených knih), Alexandra Karlová z Knihovny ZČU (patchwork), Dagmar Krausová 
(výstava ve výloze: malování na hedvábí), Marie Slámová (keramika), Alexandra Valinová 
(cínovaný šperk – ukázka výroby), Veronika Vašků, Člověk v tísni (háčkování). Akci doplnila 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu-vwMoaQyI
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-vwMoaQyI
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výstavka knih z fondu ÚKD s tématem rukodělné tvorby. Nábytek zapůjčila Studovna, 
výstavní panely SVK PK.  O Víkendu zavítalo do KMP 341 návštěvníků, 120 lidí se 
zúčastnilo workshopu, který po celou dobu vedla Dana Zahoříková.  
 
 

◼ 
 
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 2021 proběhl 28. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2020, původní 
uzávěrka hlasování byla stanovena na 28. 2., nakonec však byla pořadateli prodloužena 
do 31. 3. Dobrovolná anketní otázka zněla: „Kde nejraději čtu?“ Jelikož po celou dobu hlasování 
knihovny fungovaly v omezeném režimu, tj. půjčovaly jen bezkontaktně či prostřednictvím 
výdejních okének, nebylo možné nabízet ani vybírat vyplněné hlasovací lístky od dětí. Po létech 
poprvé tak KMP neodeslala žádné dětské hlasy. Hlasovaly pouze pracovnice ÚKDM v rámci 
Ceny Noci s Andersenem (svůj tip zaslaly e-mailem 20. 5.) – v této kategorii zvítězila kniha 
Prašina 3: Bílá komnata spisovatele Vojtěcha Matochy. Celostátní vyhodnocení ankety 
proběhlo 1. 6.  ve studovně Sukovy studijní knihovny pro děti a mládež v Pedagogické 
knihovně J. A. Komenského bez publika z řad dětí a učitelů a také bez účasti KMP. 
 
Březen – měsíc čtenářů 2021 (BMČ) na téma „Udržitelnost“  

     Pro rok 2021 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již 12. ročník celostátní 
kampaně zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti Březen – měsíc čtenářů. Pracovníci 
knihoven obvykle věnují velkou pozornost organizaci a přípravě bohatého programu, 
tentokrát však byly prostory knihoven pro veřejnost nepřístupné. Pouze v Knihovně Bolevec 
proběhla on-line beseda se členy Čtenářského klubu 1. ZŠ, které se zúčastnilo 6 dětí. 
OK Bory např. propagovala akci pomocí plakátů, OK Doubravka na webu a sociálních sítích. 
Rovněž rozdávala zelené záložky a podporovala sbírku starých nepoužívaných mobilů 
Remobil apod.   
 
Jeden svět 2021 – 23. ročník 

     KMP už posedmé podpořila Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
tím, že pomáhala při propagaci a byla připravena umožnit promítání filmů v Polanově síni, 
L-klubu a M-klubu. Už na počátku dubna však bylo jasné, že fyzické projekce pro školy 
a veřejnost letos nebude možné realizovat. Živě streamované dokumenty a debaty pak mohli 
diváci sledovat s využitím voucherů. Jeden svět Plzeň 2021 v rámci festivalu uspořádal též 
výstavu s názvem Práce (bez) budoucnosti od 17. 5. do 30. 5 na stromech pěší zóny 
U Branky. S instalací výstavy a jejím udržováním pomáhaly pracovnice KMP (P. Chládková, 
M. Kožíšek Ouřadová). Festival propagovala např. ÚKD na obrazovce, OK Bory formou 
vyvěšených plakátů či OK Doubravka na sociálních sítích. 
 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – 14. ročník 

     Do 14. ročníku projektu se ve spolupráci s ÚKDM tentokrát zapojily 4 třídy, a to 2 první 
třídy z Benešovy ZŠ, 1 třída ZŠ Montessori a 1 třída ZŠ Chotíkov. Prostřednictvím knihovny 
se pak přihlásily i první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.), které si však na projektu pracovaly 
samy.  
     Knihovna Lobzy si pro své prvňáčky objednala 59 knížek. Na konci školního roku 
uskutečnila s dětmi 9 setkání s předáváním Knížky pro prvňáčka. 
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Kamarádka knihovna – 8. ročník 

     V roce 2021 vyvrcholil 8. ročník soutěže o nejlepší dětské oddělení – Kamarádka 
knihovna, do kterého se KMP už vloni přihlásila jako celek. S ohledem na nouzový stav byl 
termín odevzdání vyplněných vysvědčení do Národní knihovny ČR pousnut z původního 31. 12. 
2020 na 31. 1. 2021 a termín vyplnění dotazníku o činnosti posunut z 31. 1. na 28. 2. 2021. 
Pro nízký počet uchazečů (jen 18) bylo nutné zredukovat počet soutěžních kategorií na dvě 
– knihovny v obcích do 15 tis. obyvatel a nad 15 tisíc obyvatel.  
     Na propagaci soutěže mezi plzeňskými dětmi se podílely pouze ÚKDM, OK Bory 
a OK Slovany. Z důvodu malého počtu vybraných vysvědčení od dětí (jen 12) KMP tentokrát 
mezi finalisty bohužel nepostoupila. H. Šlesingerová pracovala jako členka hodnotící komise.  
Slavnostní vyhlášení výsledků se poprvé v historii uskutečnilo v rámci slavnostního udílení 
významných profesních titulů jako Knihovna roku, Městská knihovna roku či Cena MARK 
ve čtvrtek 14. října v Zrcadlové kapli Klementina. Titul Kamarádka knihovna získaly Městská 
knihovna Rožnov pod Radhoštěm a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.  
 

Noc s Andersenem (kdykoliv od 25. 6. do 8. 10.) – 21. ročník  

     21. ročník Noci s Andersenem měl původně proběhnout 26. 3., kvůli jarnímu uzavření 
knihoven i škol pak bylo rozhodnuto, že pro letošní nocování si každý organizátor v období 
od 25. 6. do 8. 10. stanoví datum nocování sám. Z KMP byla i tentokrát přihlášena pouze 
ÚKDM, která si ale termín nakonec posunula až na 15. 10.  Pro 20 žáků 3. a 4. třídy 17. ZŠ 
připravila hezký program na motivy Pošťácké pohádky Karla Čapka. Během večera děti 
nejprve skládaly poštovní obálku, psaly dopis na mechanickém psacím stroji, v přítmí 
knihovních půdních prostor hledaly správnou poštovní známku, nakonec samy doručovaly 
balíček potrubní poštou, kterou připravila pracovnice Studovny. Za odměnu jim poštovní 
skřítci poskytli sladkou odměnu. Téma bylo vybráno již v loňském roce v souvislosti 
se 130. výročím narození K. Čapka. Bohužel ani v tomto roce se akce nemohla uskutečnit 
plném rozsahu, např. nebylo možné uskutečnit domluvenou noční návštěvu Hlavní pošty 
v Solní ulici, která by dětem jistě přinesla nezapomenutelný zážitek. 
 
OKNA – O KNihovnických Aktivitách – 9. řádný ročník 

      Na celostátní soutěžní přehlídce zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů 
OKNA (O KNihovnických Aktivitách), tentokrát v Krajské vědecké knihovně v Liberci, 
se zaměřením na besedy pro žáky I. stupně ZŠ (1. – 5. tř.) k tématu „Enviromentální výchova 
– Příroda potřebuje i tebe“, měla KMP 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. Soutěž se měla původně uskutečnit už v dubnu 2020, kvůli uzavření 
knihoven a škol pak byla pořadateli přesunuta nejprve na duben 2021, potom na červen, 
a nakonec pro nepříznivou pandemickou situaci musel být termín o další rok odložen – 
až na duben 2022.   
 
Noc literatury (22. 9.) – 15. ročník 

     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. V Plzni se tentokrát četlo 
na 6 místech v městské čtvrti Bory, a to na Západočeské univerzitě (v budově FDULS, 
v Knihovně ZČU a v pracovně rektora), v novém depozitáři SVK PK, ve studiu Českého 
rozhlasu Plzeň a také v OK Bory. Na tomto čtecím místě od 18:00 do 23:00 hodin předčítala 
herečka Divadla Alfa Blanka Luňáková z knihy romské autorky Oksany Marafiotiové Žij tam, 
kde jsou písně. Během deseti čtení se zde v malých skupinách vystřídalo celkem 
49 posluchačů, nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v 19:00, v 19:30 a ve 20:30 hod. 
(v součtu všech míst se Noci literatury v Plzni zúčastnilo 346 lidí, nejúspěšnějším čtecím 
místem byla pracovna rektora ZČU – 72 úč.). Návštěvníkům byly k dispozici volné materiály 
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KMP, publikace apod. Všichni měli respirátory a respektovali hygienická nařízení, na místě 
probíhala povinná kontrola bezinfekčnosti. Organizátorkou akce ve městě byla Studijní 
a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Čtecí místo v KMP zajistily pracovnice Oddělení KF 
(L. Duchková aj.) a OK Bory, na místě rovněž vypomáhaly dvě studentky oboru Informační 
služby a knihovnictví. (Akce byla spojena s připomínkou 10. výročí OK Bory v budově SPŠS.) 
 

Týden knihoven (4. – 10. 10.) na téma „Udržitelnost“  

     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. Bohužel také v letošním roce 
byl první říjnový týden spojený s podzimním nárůstem počtu onemocnění koronavirem. 
Většinu naplánovaných akcí jubilejního 25. ročníku se sice úspěšně podařilo uskutečnit, 
menší část programu, především pro školní kolektivy, však musela být zrušena, nebo 
s ohledem na vývoj situace ve škole přesunuta na pozdější termín. Hlavním komunikačním 
tématem byla role knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje společnosti. 
Na problematiku udržitelnosti, ekologické výchovy, ochrany přírodního prostředí, změny 
klimatu apod. většina knihoven upozornila připravenými tematickými výstavami knihovních 
dokumentů. Dětským i dospělým čtenářům byly nabídnuty kvízy, doplňovačky, křížovky 
a soutěže.   
     OK Lochotín, OK Doubravka a Studovna se zapojily do kampaně Otoč tašku (https://otoc-
tasku-cz.webnode.cz/) – návštěvníkům u nich byly k dispozici odložené papírové tašky, 
které mohou ještě dlouho sloužit k odnosu vybraných dokumentů. V OK Bory bylo možné 
si v rámci tzv. recykliteratury vytvořit z vyřazených tiskovin výtvarnou koláž, což využili 
4 zájemci. OK Doubravka propagovala svou velmi oblíbenou Semínkovnu a příchozím navíc 
rozdávala rozmnožené živé pokojové květiny, osazené v recyklovaných hrníčcích, které tak 
dostaly druhou šanci. Knihovna Lobzy uspořádala pro děti ze školní družiny dvě besedy 
s ekologickou tematikou Barvy světa (40 úč.). OK Skvrňany připravila pro děti z MŠ besedu 
s názvem Malý svět, zaměřenou na záchranu ježků a problém recyklace odpadů (14 úč.). 
Knihovna Vinice nabídla školním dětem kreativní dílničky Jsem LIŠKA na třídění a Ekohrátky, 
s cílem naučit děti hravou formou recyklovat plastový odpad a kreativně využívat plastové 
lahve (24 a 3 úč.). Dospělým uživatelům pak byly určeny 2 přednášky Šetrně k přírodě 
i lidem, kde zástupkyně společnosti Eurona představila alternativní možnosti používání 
prostředků šetrných k životnímu prostředí (25 úč.).  
     Do tradiční akce Velké říjnové společné čtení se zapojily knihovny v Bolevci a v Lobzích. 
Vybrané tituly, z nichž se četlo, rezonovaly s tématem udržitelnosti života v přírodě. 
V Knihovně Bolevec děti ze školní družiny četly z knihy E. Dietla Pušíci jsou tady, 
po skončení pak debatovaly o tom, co patří, nebo nepatří do volné přírody (10 úč.). 
V Knihovně Lobzy v rámci VŘSČ proběhlo 6 x čtení z knihy A. Novotné Pytlík a flaška 
a z knihy P. Stárka Igelitka Jitka a petka Bětka (celkem 140 úč.), po každém čtení 
následovala beseda o separaci a využití odpadů. Děti se kupodivu dobře orientovaly, 
dokázaly dávat věci do souvislostí a byly velmi kritické k některým změnám, např. k náhradě 
plastových brček papírovými, plastových příborů dřevěnými, k zavádění elektromobilů apod. 
V Knihovně Bolevec se také uskutečnila 2 x hodina čtení pro žáky 5. tříd 1. ZŠ s účastí 
20 žáků a hodina čtení pro žáky 3. tříd ZŠ Elementária s účastí 14 žáků. V OK Skvrňany 
po vynucené koronavirové odmlce mohl opět naživo proběhnout Kniháček s komponovaným 
programem zaměřeným na udržitelnost životního prostředí (10 úč. z řad dětí a rodičů). 
Též OK Slovany provedla Čtení pro nejmenší, jehož se zúčastnily tři matky se svými dětmi. 
Tzv. Čtení pro větší připravila pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ Montessori ÚKDM. Velký úspěch měla 
u dětí moderní autorská pohádka Tadeáš a můva z knihy Pohádky divadla MALÉhRY 
od D. Zbytovské (17 úč.). ÚKDM pak pro studenty 3. ročníku SOŠ profesora Švejcara 
v Plzni, z nichž většina absolvuje průběžnou odbornou praxi v síti knihoven KMP, připravila 
v pořadí již 61. Knihofon – čtení do mikrofonu aneb Co nás baví číst. Akci moderoval 

https://otoc-tasku-cz.webnode.cz/
https://otoc-tasku-cz.webnode.cz/
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M. Ouřada, v připravených studentských ukázkách zcela převládl žánr sci-fi (autoři N. Gaiman, 
A. Douglas, T. Pratchett). Čtení se kromě 10 studentů aktivně zúčastnila i jejich vyučující 
Mgr. A. Mařáková.  
     V Týdnu knihoven se také zvýšený počet školních tříd obvykle hlásí na lekce informační 
výchovy. Počátkem nového školního roku byly sice hromadné návštěvy kulturních zařízení 
ztíženy restriktivními opatřeními (omezením max. počtu účastníků na 1 akci a povinností 
dokládat bezinfekčnost zúčastněných žáků), přesto se ale v Knihovně Bolevec, v OK Bory, 
v ÚKDM v Knihovně Vinice a v pobočkách Litice a Radčice podařilo realizovat velkou část 
naplánovaných lekcí. Např. na Vinicích pro nejmenší děti z MŠ proběhly 4 lekce na téma 
podzimu a ochrany přírody (30 úč.).  
     OK Skvrňany se podařilo během tří akcí pasovat prvňáčky na čtenáře (celkem 65 dětí).  
     V knihovně Bolevec se v Týdnu knihoven uskutečnilo společné vyhodnocení literární 
soutěže pro seniory na téma Knihy, které mě v posledním roce dokázaly potěšit. Vyhlášení 
výsledků bylo spojené se čtením soutěžních prací a následnou bohatou diskusí o oblíbených 
knihách (15 úč.).  
     V OK Doubravka proběhlo autorské čtení spisovatelky Dagmar Digmy Čechové, která se 
v tvorbě zaměřuje na dětského čtenáře a také na teenagery. A přestože přišlo jen 6 návštěvníků, 
byla její autorská prezentace velmi zdařilá. 
     Dále proběhlo několik přednášek, koncert a další formy akcí k jiným aktuálním tématům, 
např. ke 145. výročí založení KMP. V Domě historie Přešticka J. Horáková jako redaktorka 
prezentovala knihovnou loni vydanou publikaci autorky J. Janečkové Život je sladký, 
z historie cukrářského řemesla (32 úč.).  
     S velkou návštěvnickou odezvou se v OK Skvrňany tradičně setkal další ročník 
výměnného knižního bazaru Čtenáři čtenářům. Další knižní bazary proběhly v Knihovně 
Bolevec, v OK Bory, OK Lochotín, OK Slovany a ÚKD. OK Bory připravila i komorní knižní 
swap, Hudební a internetová knihovna výměnný bazar Hudbu a filmy všem, zaměřený 
na CD, DVD, LP, knihy a periodika s hudební tematikou.  
 
Dny poezie (8. – 21. 11.) 

     Letošní listopadový festival Dny poezie byl pražskými pořadateli vyhlášen na téma Božská 
komedie (k 700. výročí úmrtí italského básníka Danta Alighieriho) a KMP na stránkách 
www.denpoezie.cz zaregistrovala několik svých akcí.  
     Knihovna Lobzy připravila pro žáky 2. – 5. tříd ZŠ program The smile is the best make-up 
– směs poezie českých i světových autorů, jejímž společným znakem byl humor a hra se 
slovy. Besedu doplnila o tzv. folklórní poezii dětí, kterou si po generace předávají v ústním 
podání ve škole i při hře, a to vč. dětského fekálního humoru v poezii. Akce byla realizována 
7 x (10. 11. a 19. 11.) pro 134 dětí a 11 pedagogů.  
     ÚKDM pro žáky 2. třídy 16. ZŠ a MŠ Plzeň 18. 11. provedla besedu Rýmy bez rýmy. 
Výběr básní z tvorby současných českých autorů posloužil jako inspirace k vlastní básnické 
tvorbě dětí. Děti nejvíce zaujaly vtipné rýmy Jiřího Žáčka a jeho Hra na ozvěnu. Úspěch měly 
i veršované pohádky Františka Hrubína. 
     Knihovna Bolevec už bez registrace uskutečnila 2 besedy pro děti ze školní družiny. Děti 
se nenucenou formou seznamovaly s významnými českými básníky (např.  s K. J. Erbenem) 
a zároveň se pokoušely o vlastní rýmování (19 úč.). Svátek poezie byl připomenut i formou 
několika znalostních kvízů. V obou odděleních knihovny byly připraveny výstavky básnických 
knih. V OK Skvrňany a OK Lochotín proběhla výstavka básniček K. Havlíčka Borovského 
k jeho výročí.  
 
Šumava Litera 

     V rámci festivalu regionální literatury Šumava Litera realizovala KMP (Oddělení KF 
ve spolupráci s P. Chládkovou a vedoucí OK Doubravka) 11. 11. přednášku Josefa Pecky 
ke knize Toulání Šumavou a Pošumavím 2. Polanovu síň navštívilo 18 fyzických účastníků, 
záznam pořadu na YouTube kanálu KMP měl k 31. 12. 115 zhlédnutí.   

http://www.denpoezie.cz/
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Den pro dětskou knihu (27. 11.) 

     Po roční nucené přestávce se KMP znovu zapojila do celostátní akce Den pro dětskou 
knihu. Přihlášená Knihovna Vinice se u příležitosti 95. výročí narození spisovatele Miloše 
Macourka nechala inspirovat jeho pohádkovou hrdinkou a připravila program Předvánoční 
posezení a vyrábění s Žofkou Orangutanovou. Součástí bylo nejen čtení z knížky, ale i výroba 
záložek s vánoční tematikou, výroba ozdob, zdobení stromku a také desková hra – děti se staly 
řediteli ZOO a umisťovaly zvířátka tam, kam patří. V rámci akce se uskutečnila sbírka ovoce 
a zeleniny určená pro ZOO Plzeň. 
     ÚKDM a OK Doubravka letos k DDK nepřidaly, v Doubravce později proběhl jen volně 
přístupný předvánoční týden se soutěžemi pro děti, fotokoutkem, vánoční výzdobou a tvořením.  
 
     Knihovna rovněž pokračovala v realizaci projektů Cesty za knihou – čtenářské pasy 
(v OK Skvrňany předány 40 dětem) a Škola naruby (v ÚKDM a OK Slovany – s 20 žáky 
školní družiny Církevní ZŠ).   
 

◼ 
 

Akce k významným výročím roku 2021    

 
K 200. výročí narození českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského 
(*31. 10. 1821 - †29. 7. 1856)  

     200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského uchopila KMP podle možností 
jednotlivých knihoven sítě a podle aktuálních podmínek protipandemických opatření.  
     V Polanově síni bylo 26. 10. v 17:00 hod. uvedeno literárně dramatické pásmo pro 
dospělou veřejnost Básníkův hlas v podání členů DJKT (A. Kaška, J. Nechutný a M. Krejsa). 
Stejný program byl rovněž zařazen do nabídkového katalogu pořadů KMP pro střední školy, 
v nejistém podzimním období však nebyl objednán. Knihovna Lobzy zpracovala tematickou 
besedu Karel Havlíček Borovský pro 2. stupeň ZŠ, ale oslovení pedagogové zatím rovněž 
nereagovali.  
     V ÚKD proběhla panelová výstava o formátech A1 Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka, 
převzatá od Národního muzea v Praze (říjen-prosinec). Panely či nástěnky s fotografiemi, 
články, úryvky myšlenek a informacemi o životě a díle Havlíčka Borovského připravily v září 
až listopadu ve svých prostorách i další provozy (OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, 
OK Slovany, Lobzy, Vinice). 
     Ve většině knihoven vč. poboček Křimice, Malesice, Radčice a Újezd bylo výročí 
připomenuto výstavkou knih a dokumentů od Havlíčka Borovského a o něm z fondu KMP 
(Knihovna Bolevec, OK Doubravka, OK Lochotín – od 15. 10. do 31. 10., OK Slovany – od 1. 10. 
do 15. 11., Vinice – od 1. 10. do 29. 10., Lobzy – od 14. 10. do 3. 11., ÚKDM v odd. mládeže 
– červenec a říjen, ÚKDM v dětském odd. – říjen, ÚKD – říjen, Studovna – říjen, Hudební 
a internetová knihovna).       
     S kladným ohlasem se setkala také novoročenka KMP (PF 2022) inspirovaná 
Havlíčkovou cestu do Brixenu. Byla vytištěna v nákladu 560 ks, jejím autorem je Vhrsti. 
 
     Jednotlivé knihovny soutěžemi, nástěnkami, výstavkami kniha a dokumentů rovněž 
připomněly např. 100. výročí narození tvůrce Krtečka Zdeňka Milera, 100. výročí narození 
spisovatele Ludvíka Aškenazyho, 90. výročí narození Jiřího Suchého, 50. výročí úmrtí 
Bohumila Polana, a dále významné dny jako Mezinárodní den darování knih (14. 2.), 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.), Světový den knihy a autorského práva (23. 4.), 
Mezinárodní den rodiny (15. 5.), Svátek sousedů (30. 5.), Mezinárodní den dětí (1. 6.), 
Mezinárodní den seniorů (1. 10.), Mezinárodní den úsměvů (5. 10.) či Světový den pozdravů 
(21. 11.). 
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Aktivity na podporu udržitelného rozvoje 

 
     Všichni zaměstnanci KMP se snažili přistupovat odpovědně k životnímu prostředí, třídili 
odpady, šetřili materiálem a energií, pro cestu na pracoviště preferovali, pokud možno, 
ekologický způsob dopravy (několik knihovnic, zejména z Oddělení KF nebo Studovny, 
začalo chodit do práce pěšky, ačkoliv některé bydlí ve vzdálenosti až 5 km, jiné jezdily 
na kole nebo koloběžce). 
     KMP deklarovala svůj postoj vyvěšením plakátků s heslem „Tato knihovna podporuje cíle 
udržitelného rozvoje“. Vedoucí OK Bory se 25. 1. zúčastnila on-line webináře Udržitelnost 
v knihovnách, další 3 pracovnice 14. 12. absolvovaly mezinárodní on-line konferenci 
Udržitelnost v knihovnách 2021. Na téma udržitelnosti byly též zaměřeny mnohé programy 
v Týdnu knihoven. 
     Knihovna pokračovala v dřívějších aktivitách s cílem recyklovat odepsané dokumenty, 
anebo jiným způsobem prodloužit život již nepotřebných knih, reagovala však také na zcela 
nové výzvy.       
 
Knihobudky 

     Tradiční službou KMP pro širokou plzeňskou veřejnost je správa miniknihovniček – 
neformálních míst, kde si kdokoliv může vypůjčit nebo volně vzít knihu, kterou tam odložil 
předchozí majitel.  
     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.  
     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). V péči 
mělo i sezónní letní knihovničku umístěnou v Hostinci pod Kopcem v Božkově. 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. Nově od roku 2021 KMP spolupracuje na doplňování zrekonstruované 
telefonní budky ve Štefánikově ulici v Černicích, kterou vedle prodejny potravin instaloval 
a spravuje ÚMO Plzeň 8, a rovněž pak na doplňování knihovničky v prostorách v 17. MŠ 
Slovany a SPŠ stavební.  

 
Knižní bazary a swapy 

     KMP se snaží prodloužit nepotřebným či odepsaným a vyřazeným knihovním dokumentům 
život také prostřednictvím prodejních nebo výměnných knižních bazarů.  
     U příležitosti Mezinárodního dne darování knih (14. 2.) zorganizovala OK Doubravka 
virtuální knižní swap, OK Bory v Týdnu knihoven (4. – 8. 10.) v přístupové chodbě komorní 
knižní swap s výměnou zachovalých knih v novějším vydání. 
     S velkou návštěvnickou odezvou se setkal už 16. ročník výměnného knižního bazaru 
Čtenáři čtenářům, který tentokrát formálně probíhal od 1. 10. do 29. 10. v OK Skvrňany. 
Každý návštěvník sem mohl volně přinést knižní tituly, které přečetl a které už nechce, nebo 
nemůže mít ve svém vlastnictví, a nabídnout je zdarma k využití jiným zájemcům. Této 
možnosti každoročně využívá velké množství lidí vč. některých plzeňských antikvariátů – 
knihy tak dostanou druhou šanci a pro většinu z nich se najde nový majitel, který pak má 
i ze starší četby radost a užitek. Čtenáři tentokrát knihy více přinášeli a mnohem méně si 
odnášeli.  
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     Tradiční výměnný bazar CD, DVD, LP, knih a periodik s hudební tematikou Hudbu a filmy 
všem od 4. do 29. 10. připravila Hudební a internetová knihovna. Další knižní bazary, 
zejména v Týdnu knihoven a v měsíci říjnu, proběhly v Knihovně Bolevec (od 4. do 27. 10. 
vybráno 1 212,- Kč), OK Bory, OK Lochotín, OK Slovany a v ÚKD (Knihobraní od 4. do 30. 10.). 
   
Recykliteratura, artedílny 

     V rámci programu Týdne knihoven (4. – 8. 10.) připravila OK Bory volně přístupnou tvůrčí 
dílnu – malí i velcí návštěvníci si zde s využitím nůžek a lepidla mohli pohrát s obrázky 
a texty z odepsaných novin a časopisů.  
 
Český den proti rakovině  

     KMP se zapojila do 25. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, jejíž 
pořadatelkou je Liga proti rakovině Praha, z. s. Účelem sbírky je nádorová prevence, 
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologického výzkumu a vybavenosti 
onkologických pracovišť. Tematicky byla sbírka tentokrát zaměřená na prevenci nádorů 
ledvin, močového měchýře a prostaty. Oficiálním partnerem sbírky se nově stal Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků CR, na distribuci a prodeji žlutých kvítků měsíčku 
lékařského se světle zelenou stužkou se proto podílela řada knihoven. V odloženém termínu 
29. 9. – 3. 10. mohla veřejnost přispět zakoupením žlutého kvítku také u pultu 6 provozů KMP, 
a to OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany a ÚKD. Celkem zde 
bylo prodáno 733 květin, vybráno 21 172,- Kč. V prodeji byly nejúspěšnější ÚKD (254 květin) 
a OK Bory (240 květin). Při organizaci sbírky v KMP pomáhali též dobrovolníci. Za spolupráci 
a podporu knihovna obdržela poděkování a certifikát. 
 
Remobil 
     Knihovníci i čtenáři KMP se v rámci kampaně Čas na přírodu zapojili do projektu Remobil, 
pořádané neziskovou organizací Remobil, z. s. Úkolem byl sběr starých mobilů, kabelů, 
tabletů, nabíječek a dalšího již nepotřebného drobného elektrozařízení s cílem získat cenné 
suroviny k opětovnému využití, díky recyklaci ochránit životní prostředí, vytvořit nová 
pracovní místa pro handicapované a rovněž podpořit Jedličkův ústav a školy (z každého 
mobilu bylo na jejich podporu věnováno 10,- Kč).  
     První sběrný box byl již v únoru umístěn ve 3. patře ústřední budovy, od 18. 3. pak byly 
boxy k dispozici v 6 provozech KMP, a to v ÚKD, v OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany a v Hudební a internetové knihovně, kde první kolo sbírky probíhalo do 22. 4. 
Od 23. 4. potom KMP ve sbírce dále pokračovala.    
     S počtem nasbíraných mobilů se KMP na pomyslném žebříčku knihoven zařadila 
na 2. místo22 – shromáždila a odevzdala jich 231 plus 11 kg ostatního příslušenství. 
Tím údajně ušetřila 6 906 litrů pitné vody, snížila emise ekv. CO2 o 366 kg a počet kilometrů 
ujetých průměrným automobilem o 2 233. Zajistila pro handicapované či jinak znevýhodněné 
lidi 36 hodin práce a přispěla na dobročinnost částkou 2 310,- Kč. Za sbírku obdržela 
certifikát společensky odpovědné instituce. (V celé ČR bylo sebráno celkem 5 670 mobilů.)  
 
Semínkovna 

     OK Doubravka již sedmým rokem provozovala tzv. Semínkovnu – nabízela svým 
návštěvníkům možnost sdílení vlastních vypěstovaných semínek s dalšími zájemci. 
Semínkovna má své pravidelné uživatele, ti si však i v roce 2021 sáčky se semínky více 
odnášeli, než aby je sami doplňovali. K semínkovně náleží také nástěnka. V Týdnu knihoven, 
jehož tematickým zaměřením byla udržitelnost, knihovna tuto svou velmi oblíbenou a kladně 
hodnocenou službu propagovala, příchozím navíc rozdávala rozmnožené živé pokojové 
květiny, osazené v recyklovaných hrníčcích, které tak dostaly druhou šanci.  

                                                 
22 První byla Místní knihovna Vřesiná. 
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Otoč tašku 

     OK Doubravka byla dále zapojena do projektu Otoč tašku (https://otoc-tasku-
cz.webnode.cz/), který s cílem snižování odpadů šetří životní prostředí a dává jednou 
použitým „spícím“ papírovým taškám další život. Nepotřebné tašky je možné v knihovně 
odložit pro jiné zájemce, zároveň jsou zde také k dispozici těm, kteří třeba nemají právě 
tašku k odnosu vybraných knihovních dokumentů. K této iniciativě se v Týdnu knihoven 
přidaly rovněž Studovna a OK Lochotín. 
 
Nedoklubko 

     Pracovnice KMP J. Bernášková, P. Chládková a M. Kožíšek Ouřadová pokračovaly 
ve spolupráci s pražskou neziskovou organizací Nedoklubko, z. s. (https://www.nedoklubko.cz/), 
jež podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v ČR. V rámci 
projektu Pomáháme tvořením věnovaly ručně vyrobené dárky – háčkované chobotničky 
a srdíčka.           
 

Srdce pro sestry 

     KMP zareagovala na výzvu Fakultní nemocnice Plzeň k zapojení do akce Srdce pro sestry 
(https://www.fnplzen.cz/cs/node/8991). Cílem kampaně bylo u příležitosti Mezinárodního dne 
sester (12. 5.) ocenit práci všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek a každé 
z 1 600 sester FN předat symbolické srdce jako výraz poděkování za jejich péči a obětavost, 
se kterou v náročných podmínkách ošetřovaly pacienty s onemocněním Covid-19. 
Ke kampani se aktivně přidali jak pracovníci knihovny, tak mnozí návštěvníci, a z různých 
materiálů vyrobili, případně zakoupili a darovali 236 srdíček.   
 
 

 
◼ 

 
 
Tabulky a grafy ke kapitole III.4 
 
 
Vývoj počtu akcí během roku 
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Lekce informační výchovy 

 2021 2020 Rozdíl 
Počet lekcí 175 117 + 58 
Počet účastníků 2 855 2 132 + 723 
 
Akce komunitního charakteru 

 Počet akcí Počet účastníků 
2021 2020 2019 2021 2020 2019 

L-klub 17 8 12 606 338 651 
M-klub 18 6 51 568 321 1 989 
Polanova síň 3 0 0 29 0 0 
OK Lochotín 0 0 2 0 0 46 
ÚKDM 1 2 0 149 109 0 
Celkem 39 16 65 1 352 659 2 686 
 
 
Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin  

Název Počet provedení Počet účastníků 
Děti předškolního věku – veřejnost 
Bolevec 10 112 
Bory 5 29 
Lochotín 1 3 
Skvrňany 4 51 
Slovany 1 3 
UKDM 7 142 

Celkem 28 340 
Děti, žáci a studenti školních zařízení 
Bolevec 52 551 
Bory 24 481 
Doubravka 9 178 
HIK 2 20 
Lobzy 93 1 842 
Lochotín 9 155 
L-klub 19 591 
Polanova síň 14 357 
Skvrňany 26 464 
Slovany 4 36 
ÚKDM 36 587 
Vinice 52 964 
Litice 2 35 
Radčice 3 46 

Celkem 345 6 307 
Dětská veřejnost do 15 let 
Bolevec 46 1 512 
Bory 1 52 
Doubravka 30 269 
HIK 1 10 
Lochotín 8 160 
Skvrňany 6 58 
Slovany 14 130 
ÚKDM 6 111 
Vinice 36 291 
Malesice 3 4 
Radčice 5 8 
Újezd 23 35 

Celkem 179 2 640 
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Dospělá veřejnost 
Bory 2 65 
Doubravka 4 34 
M-klub 57 980 
L-klub 4 63 
Polanova síň 29 427 
Skvrňany 7 66 
Studovna 1 45 
ÚKD 1 341 
ÚKDM 1 50 
Vinice 8 229 

Celkem 114 2 300 

Mladí lidé 15-25 let 

ÚKDM 1 12 

Celkem 1 12 

Rodiny s dětmi 

Doubravka 5 127 

Celkem 5 127 

Lidé s handicapem  

Bolevec 6 48 

Bory 4 28 

Celkem 10 76 

Senioři 

Bolevec 2 19 

HIK 4 4 

Celkem 6 23 

Národnostní menšiny 

Celkem 0 0 

Jiné 

Celkem 0 0 

Celkem souhrn 688 11 825 

 

Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
◼ 
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III.5 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, čokoládou, chlebíčky nebo zákusky. Dobré ohlasy byly na poskytování 
meziknihovní výpůjční služby a donáškové služby. 
     ÚKDM zaznamenala vstřícné reakce na on-line čtení z pohádkových knížek oblíbeného 
básníka Jiřího Žáčka. Poděkování přišlo také za strašidelné video s plzeňskými pověstmi 
a organizaci Čtení pro nejmenší. Návštěvníci velmi pozitivně reagovali na rekonstruované 
sociální zařízení. Opakovaného dobrého ohlasu se zde dostalo i Noci s Andersenem.  
     Návštěvníci Studovny ocenili provedenou rekonstrukci prostoru badatelny. Příznivý ohlas 
u Odboru kultury MMP měla příprava a realizace přehledu významných výročí na léta 
2022-2025.  
     Knihovna Bolevec přijímala kladné ohlasy po opětovném zavedení donáškové služby, 
přes počáteční obavy čtenářek-seniorek nakonec převládla spokojenost a ocenění ochoty 
knihovnic. Pozitivní byly i reakce uživatelů po obnovení volného přístupu do prostor knihovny 
– lidé oceňovali ochotu a pomoc s výběrem četby a celkově pozitivní přístup personálu. 
Velmi dobře hodnoceny byly též on-line akce pro nejmenší děti, které knihovna realizovala 
v době uzavření školských zařízení.  
     V OK Bory se s dobrým ohlasem setkalo rozšíření hracího koutku, kde se zabaví malé 
děti a jejich rodiče si mohou v klidu vybrat potřebnou literaturu.  
     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, materiálů z Lekotéky, Semínkovnu a nový mobilní stojan na deskové hry.  
     V Hudební knihovně nejvíce pozitivních reakcí čtenářů zaregistrovali při poskytování 
adresné pomoci při obsluze čteček e-knih a při procesu půjčování e-knih v prostředí 
knihovního on-line katalogu. Návštěvnici vždy byli velmi vděční také za pomoc s administrací 
různých úředních záležitostí.  
     Čtenáři Knihovny Lobzy během omezeného provozu školy oceňovali příjemný klid v prostorách 
knihovny a v důsledku snížené návštěvnosti i širokou nabídku knižních novinek.   
     Také v OK Lochotín čtenáři kvitovali ochotu pracovnic a vhodný výběr literatury při donáškové 
službě. Rovněž pak také pomoc knihovnic uživatelům při výběru literatury přímo v knihovně. 
     Uživatelé OK Skvrňany chválili nasazení knihovnic při omezení za nouzového stavu, těšili 
se na obnovení provozu a možnost vyhledávat si knihy ve volném výběru, kladně hodnotili 
ochotu knihovnic jim s výběrem pomoci. Příjemná jim byla i nabídka půjčování brýlí na čtení, 
deštníků nebo tašek na odnos vybraných knih, rychle si oblíbili novou službu Odložení 
z poličky.  
     OK Slovany zaznamenala ústní poděkování od několika čtenářek za snahu knihovnic 
při poskytování služeb během složité pandemické situace. Zachytila též větší počet 
pozitivních ohlasů na širokou nabídku knih pro nejmenší děti.   
     Čtenáři Knihovny Vinice ústně oceňovali nasazení knihovnic po otevření výdejního 
okénka, zajímaly je ztížené pracovní podmínky, byli shovívaví k omezení knihovních služeb. 
Pochvalovali si vstřícné prostředí a poskytované služby, obzvláště ochotu pracovnic zajistit 
pro seniory a handicapované požadované knižní tituly z fondů ostatních provozů KMP. 
Rovněž byli rádi za preventivní nadstandardní komunikaci před odesláním 3. upomínky 
za nevrácené knihovní dokumenty. Dobře zde bylo přijato nové uspořádání AV médii 
s mluveným slovem podle abecedy, zpřehlednění fondu, výzdoba knihovny a výlohy. 
     Pozitivně hodnoceno bylo i zprovoznění výdejního okénka v pobočce Křimice.  
     Také u zejména starších čtenářek poboček Malesice, Radčice a Radobyčice převažovala 
spokojenost s tím, že knihovny navzdory všem omezením stále fungují, knihovnice jsou 
vstřícné a ochotné, prostředí pěkné, nabídka periodik velká. 
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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 hned na počátku roku e-mailem doručeno poděkování čtenářky za snahu poskytovat 
knihovní služby i v omezených podmínkách, a to alespoň v režimu bezkontaktního vydávání 
předem objednaných knižních titulů.  
     Ředitelka KMP 7. 6. obdržela e-mailem poděkování pro P. Pekárkovou a M. Ouřadu 
z ÚKDM od Ing. Evy Prokopové (Odbor školství MMP, hlavní manažerka projektu MAP II 
rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň) „za perfektní webinář pro čitele ZŠ na téma oblíbené 
dětské knihy“. (Akce proběhla on-line 27. 5.)  
     Studovně bylo opakovaně (min. 6 x) e-mailem děkováno za vyhledání informací 
a knižních zdrojů nebo za vypracování rešerše.    
     Oddělení KF přijalo 31. 5. poděkování e-mailem od společnosti Remobil, z. s., za účast 
KMP v kampani Čas pro přírodu, v níž se pracovníci a návštěvníci knihovny zapojili do sběru 
vysloužilých mobilních telefonů a dalšího zařízení a odevzdali je k recyklaci. Ředitelka 
17. MŠ Mgr. K. Matoušíková vyjádřila své poděkování pracovnicím Oddělení KF v Informačním 
zpravodaji Plzeň 2 – Slovany za pomoc při vybudování knihobudky v prostorách mateřské 
školy. 
     Knihovna Bolevec 14. 4. dostala písemné poděkování od maminky dvou malých chlapců 
za on-line akci Čtení pro nejmenší. E-mailem jí potom 2. 9. došlo poděkování od studentky 
za pomoc při přípravě literatury doporučené k maturitě.  
     OK Bory 23. 7. e-mailem obdržela poděkování z Věznice Plzeň za vyřazené knihy, věnované 
vězeňské knihovně. 
     Do OK Doubravka dorazila dvě elektronická poděkování. První od čtenářky za možnost 
využívání bezkontaktního výdeje předem objednaných dokumentů a za názorný videonávod 
na využití nové služby Odložení z poličky. Druhá obsáhlá pochvala z 21. 11. se týkala 
organizace „super“ atrtedílen, které paní navštěvuje se svými vnoučaty. Jako dobrý nápad 
spolupráce pak tato čtenářka ocenila také Semínkovnu. 
     Do OK Lochotín na začátku adventu poslala jedna z klientek Domova se zvláštním 
režimem Čtyřlístek e-mailem poděkování za poskytované knihovní služby.  
     OK Skvrňany zase od mladé maminky e-mailem přišlo poděkování za video 
s Minikniháčkem, který se velmi líbil jejímu synovi.  
     Ředitelka KMP 20. 1. od jedné uživatelky obdržela e-mailem pochvalu pro vedoucího 
Hudební a internetové knihovny Z. Topinku za pomoc se zprovozněním e-čtečky. Končí 
slovy: „…Blahopřeji Vám k takovým ochotným zaměstnancům.“  
     Čtenář pobočky Křimice 11. 10. e-mailem poděkoval knihovnici za doporučení návštěvy 
knižního bazaru Čtenáři čtenářům v OK Skvrňany.  
     KMP (J. Horáková) 7. 11. přijala poděkování e-mailem od Filipa Kersche, syna básníka 
Petra Kersche, „za hezkou vzpomínku na otce v Plži č. 10“. 
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      

     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     V ÚKD několik čtenářů-mužů v produktivním věku i s časovým odstupem vyjadřovalo 
značnou nespokojenost s přesunem fantasy a sci-fi literatury do ÚKDM. Knihovna čelila též 
negativním reakcím ze strany dlužníků či jejich rodinných příslušníků v souvislosti 
s tzv. Milostivým létem, a to zejména kvůli zasílání korespondence na dnes již neaktuální 
adresy, nebo proto, že zaměstnanci KMP správně odmítali poskytnout citlivé osobní 
informace po telefonu třetím osobám.  
     OK Bory zaznamenala negativní ohlasy na zpoplatnění služby Odložení z poličky a rovněž 
stále se opakující stížnosti na absenci parkovacích míst v blízkosti knihovny.  
     V Knihovně Lobzy se objevily připomínky k nutnosti uzavření provozu pro veřejnost 
v poledních hodinách. (Takto upravená otevírací doba je však bezpečnostní podmínkou 
základní školy, ve které knihovna sídlí).  
     V pobočce Újezd si uživatelé opět stěžovali na nepořádek v přístupové chodbě 
ke knihovně, nově potom na absenci telefonního spojení pro potřeby prodlužování výpůjček.  
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Písemné stížnosti a dotazy 

     V roce 2021 jednotlivé knihovny KMP neobdržely žádné písemné stížnosti.  
     Od jednoho z uživatelů vedení KMP 27. 7. obdrželo e-mailem kritickou připomínku 
k půjčování e-knih. Podle něj „Palmknihy pracují se zastaralými technologiemi (e-čtečkami), 
které používá minimum lidí“. 
     Od čtenářky Knihovny Bolevec pak byla prostřednictvím e-mailu 13. 10. přijata stížnost 
na „plýtvání papírem, barvou a elektřinou“, k němuž prý v knihovně dochází při každé její 
návštěvě internetu. Do knihovny chodí i několikrát v týdnu, má-li však doma nevrácené 
výpůjčky, knihovnice ji při odchodu vždy znovu požádá o podpis výpůjčního protokolu. 
(Na stejnou věc si paní stěžovala ústně již 14. 2. 2019.) -  Bohužel na podpisu protokolu je 
nutné trvat kvůli případnému vymáhání výpůjček. Bez podpisu nelze soudu doložit poslední 
návštěvu knihovny. 
     Do OK Skvrňany se 22. 10. od čtenáře vrátila automaticky generovaná zpráva z KS Tritius 
o končící registraci v knihovně s textovými opravami.  
 
Ústní, telefonické a písemné stížnosti v souvislosti s protipandemickými opatřeními 

     Třebaže většina uživatelů KMP chápala nutnost protipandemických opatření, snažila se je 
řádně dodržovat a byla vděčná za jakékoliv služby, občas se objevili protestující jednotlivci. 
Jedni nesouhlasili s omezením služeb a druzí s jejich poskytováním.      
     Např. Knihovna Bolevec zaznamenala negativní ohlasy na nařízené uzavření knihovny 
a omezení provozu na režim výdejního okénka.  
     Totéž vadilo i některým čtenářům pobočky Litice.  
     OK Lochotín zaregistrovala řadu odmítavých reakcí na povinnost nosit respirátory 
v knihovně během teplých letních dnů. Za nepříjemné čtenáři označovali také omezení 
prezenčních služeb, tj. dočasné uzavření čítárny časopisů, snížení počtu PC pro veřejnost 
kvůli rozestupům a důsledné dodržování max. limitu 30 minut při použití počítačů s veřejným 
internetem. Jeden ze čtenářů byl velmi rozhořčen. Protože mu byl po celý rok odepřen 
přístup na internet, teď mu knihovna nebude omezovat dobu, kterou chce na internetu trávit! 
Hrubě zacházel s technickým zařízením a slovně napadal knihovnice.  
     Ředitelka KMP 11. 1. dostala e-mailem anonymní stížnost od „bývalé čtenářky“ 
na bezkontaktní otevření knihovny. („Otevření bezkontaktní knihovny je fakt boží. Ví o tom hygiena?“) 
     Hned 14. 1. přijala telefonát od muže, který jí velmi zle osobně vyhrožoval kvůli 
bezkontaktnímu půjčování knih („… Chci vás informovat o tom, že už nám došla trpělivost, 
už toho máme dost, že bylo proti vám zahájeno řízení pro soustavné porušování vládních 
nařízení, že se odpoledne kvůli tomu sejde komise, že jsme to ohlásili na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR, že to ohlásíme vedení města, že se zítra ráno přijdou podívat z krajské 
hygieny a že se postarám o to, abyste nesla maximální následky, případně na vás bude 
podáno trestní oznámení…“).  
     18. 1. byla na e-mail Kontaktního centra města Plzně zaslána stížnost neregistrované 
návštěvnice „na chování pracovníků Městské knihovny Lochotín“. Žena knihovnu navštívila 
16. 8. a 17. 8. jako doprovod 15letého syna, registrovaného čtenáře. Knihovnice ji 
bez respirátoru po hlasitém výstupu nevpustily do volného výběru, knihu jí samy vyhledaly 
a k pultu donesly. Paní argumentovala „svým právem nenosit ochranu úst a nosu“, 
odvolávala se na Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Mimořádná opatření MZDR 
a aktuální usnesení Vlády ČR prý považuje za protiústavní („nejsou vydána na základě 
zákona, jsou tím pádem nicotná a nikoho nezavazují, takže se jedná o diskriminaci“). 
Knihovnu obvinila z porušení trestního zákoníku a porušení zákona o ochraně spotřebitele… 
(„Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, který navíc nesmí podle Ústavy, 
čl. 2 vydat ministerstvo, ale pouze Parlament, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk 
nerozhodne tato nařízení dodržovat dobrovolně. Dodržování protizákonných nařízení 
nemůže vymáhat ani Policie ČR, natož zaměstnanec.“) Ředitelka KMP na stížnost smířlivě 
odpověděla a ústě informovala nadřízené. Stěžovatelka argumenty neuznala…  
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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.  

 
◼ 
 

 
Vyplňování dotazníků zaměstnanci KMP, registrace akcí, hlášení 

 
Vyplňování dotazníků 

     V průběhu roku 2021 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 

• Anketa Unie zaměstnavatelských svazů ČR o stravenkách a paušálu (19. 1. za KMP 
vyplnila H. Šlesingerová)  

• S knížkou do života 2020 – elektronický dotazník zpětné vazby k uplynulému 
ročníku projektu SKIP S knížkou do života / Bookstart (29. 1. vyplnila H. Šlesingerová) 

• Knižní série pro děti 7-10 let – elektronický dotazník nakladatelství Albatros (vyplnila 
Knihovna Bolevec – J. Štádlerová, S. Ulíková, Knihovna Lobzy – Z. Mišterová, OK Slovany 
– I. Posoldová, I. Zahoříková) 

• Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven – elektronický 
dotazník Národní knihovny ČR Praha (vyplnila OK Slovany – E. Zahradníková, 
za KMP H. Nováková)  

• Mediální vzdělávání v knihovnách – elektronický dotazník Nadace OSF v rámci projektu 
Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím (1. 6. vyplnila H. Šlesingerová, H. Nováková, 
Knihovna Bolevec – H. Brožová, ÚKDM – I. Hejnalová, P. Pekárková) 

• Alternativní pohony v dopravě – postoj veřejné sféry – elektronický dotazník EPDOR 
v rámci studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (1. 6. vyplnila H. Šlesingerová) 

• Společenská odpovědnost firem – elektronický dotazník k bakalářské práci Lukáše 
Čapka, studenta Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 
(18. 6. vyplnila H. Šlesingerová, H. Nováková)  

• Dotazník spokojenosti uživatelů ICT služeb – elektronický dotazník SITMP (21. 9. 
vyplnila H. Šlesingerová, Studovna)  

• Anketa ke vzdělávání – elektronický dotazník SVK Plzeňského kraje (8. 10. vyplnila 
H. Šlesingerová, Studovna, ÚKDM – P. Pekárková, H. Větrovská)  

• Průzkum změn ve využívání knihoven v souvislosti s pandemií – elektronický 
dotazník SDRUK pro 2. ročník konference CovidCON (3. 11. vyplnila H. Šlesingerová)  

• Demokracie v knihovnách – elektronický dotazník SVK PK (vyplnila H. Nováková) 

• Technologické vybavení knihoven po roce 2020 – elektronický dotazník KISK MU 
Brno (vyplnila H. Nováková) 

• Servis automatizovaného knihovního systému (AKS) v rámci regionální funkce 
(RF) – elektronický dotazník SVK PK (vyplnila H. Nováková) 

• MVS a Získej v knihovnách ČR – elektronický dotazník Národní technické knihovny, 
Rady CPK a SDRUK (vyplnila H. Nováková) 

• Jak na environmentální akce pro děti v knihovně? – elektronický dotazník (vyplnila 
ÚKDM – H. Větrovská) 

• Mladí v hledí 2021 – elektronický dotazník Knihovny Třinec k přípravě semináře o práci 
s mladými lidmi v knihovnách (vyplnila ÚKDM – P. Pekárková) 

• Fenomény v literatuře pro děti a mládež z knihovnického pohledu – elektronický 
dotazník Centra dětského čtenářství Knihovny J. Mahena v Brně jako podklad k článku 
do časopisu Impulsy (vyplnila ÚKDM – P. Pekárková, I. Hejnalová, H. Větrovská)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLofyoKuIYjjVic0mvnqc5gg64UUklIkiLfZLFFZaPpm8hA/viewform
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• Prezentační dovednosti pro 21. století – elektronický dotazník zpětné vazby 
k proběhlému webináři (vyplnila ÚKDM – P. Pekárková) 

• Anketa nakladatelství Kosmas (vyplnila Studovna) 

• Role veřejných knihoven v rozvoji digitální gramotnosti – elektronický dotazník 
k bakalářské práci studentky FF UK Praha, oboru Andragogika a personální řízení 
(vyplnila H. Nováková) 

• Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (údaje KMP za rok 2020 
vyplnila 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 2021 bylo takto oznámeno 57 čtení (41 v roce 2020). Z toho bylo 38 čtení 
v ÚKDM, 11 v OK Bory, 5 v Knihovně Bolevec a 3 v OK Doubravka.  
 
Registrace účasti KMP v celostátních projektech a aktivitách 

     KMP se v roce 2021 zaregistrovala do databází účastníků řady celostátních aktivit, 
jako byly např. Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (reg. Knihovna Lobzy), Noc 
s Andersenem (ÚKDM), Den poezie (Knihovna Lobzy, ÚKDM), Týden čtení dětem 
(Knihovna Lobzy), Den pro dětskou knihu (Knihovna Vinice) nebo Týden knihoven (celou 
KMP zaregistrovala H. Nováková).  
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III.6 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 

     V roce 2021 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 do listopadu 2021 pracovala 
v KIS Clavius a poté přešla na KS Tritius, 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 2021 
z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 222 930,- 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 (138 523,67 Kč = 62,1 %), na nákup knižních dokumentů (55 792,33 Kč 
= 25,0 %), na spotřebu energií (19 560,00 Kč = 8,8 %) a na spotřebu pohonných hmot 
(9 054,00 Kč = 4,1 %). 
     Z vlastních prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena částka 
ve výši 450 172,99 Kč. Tato částka byla čerpána na mzdové náklady (143 364,33 = 31,8 %), 
na zákonné sociální a zdravotní pojištění (95 279,86 Kč = 21,2 %), na nákup knižních 
dokumentů (210 739,51 Kč = 46,8 %) a na ostatní provozní náklady (789,29 Kč = 0,2 %).  
     Na nákup knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla 
přidělena a vyčerpána částka 152 187,53 Kč. 
     Výkon regionálních funkcí v pověřené knihovně zajišťuje primárně 1 pracovnice s 0,75 
pracovním úvazkem, jejíž část mzdových prostředků (62,1 %) 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 2021 do stálého knihovního fondu obsluhovaných knihoven z prostředků obcí byly 
zakoupeny a zpracovány pouze 2 knihovní jednotky. I nadále výraznou část nákupu pro 
pobočky tvořil nákup periodik. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno 1 152 
knihovních jednotek (o 228 knihovních jednotek méně než v roce 2020), z celkového počtu 
knihovních jednotek z prostředků krajské dotace bylo zakoupeno 247 knihovních jednotek 
(o 18 více než v roce 2020). Meziroční snížení počtu doplněných titulů představuje 16,5 % 
a odráží zejména velký nárůst cen na knižním trhu v důsledku ekonomické situace v zemi 
a růstu inflace. 
     Zaváděná protipandemická opatření (omezení otevírací doby či omezení rozsahu služeb) 
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 113 souborů knižních 
dokumentů (o 11 souborů více než v roce 2020). Celkově bylo obsluhovaným knihovnám 
poskytnuto 4 703 knihovních jednotek (o 311 knihovních jednotek více než v roce 2020). 
Každá knihovna tedy obdržela v průměru 8 souborů (meziročně o 1 více) – průměr výpůjček 
na jednu knihovnu dělal 336 knihovních jednotek. 
     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 
rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 3 008 km. Cesty na metodické 
návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD. 
     Stav výměnného fondu ve Statistickém výkazu regionálních funkcí vykazuje hodnotu 
39 289 knihovních jednotek. Vychází ze součtu počtu KJ všech druhů dokumentů získaných 
ze statistických sestav z knihovního systému k 31. 12. 2021.  
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     Na základě Směrnice KMP č. 4/2017 k provádění revize knihovního fondu byla na počátku 
roku 2021 (v době úplného uzavření provozu) dle dlouhodobého plánu provedena revize 
knihovního fondu v knihovnách Radčice, Litice, Křimice, Radobyčice a Lhota. V září pak při 
personální změně v knihovně Letkov tam byla provedena mimořádná revize mimo plánovaný 
termín. Zrevidováno bylo 6 017 KJ. Revize knihoven v Radčicích, Liticích, Křimicích, 
Radobyčicích a Lhotě byla s nulovými ztrátami ke konci roku uzavřena. Ukončení revize 
v Letkově je plánováno na počátek roku 2022.      
     Během roku byly v obsluhovaných knihovnách uskutečněny celkem 103 konzultace.  
     Na 65 fyzických metodických návštěvách se nejvíce podílela vedoucí Oddělení KF 
společně s pracovnicí Výměnného fondu.  
      Pracovnice IT ve spolupráci se SITMP zajišťovala bezproblémový chod KS Tritius 
v obsluhovaných knihovnách (pobočky KMP). Zvýšenou podporu si vyžádala Městská 
knihovna Starý Plzenec, která díky poskytnutým finančním prostředkům z dotačního titulu 
MK ČR VISK 3 na podporu upgradu automatizovaných knihovních systémů přešla 
z dosluhujícího KIS Clavius na nový KS Tritius. 
     Během roku nastaly dvě personální změny. Po jarním covidovém útlumu provozu 
se rozhodla ukončit své působení knihovnice knihovny v Letkově a na její místo nastoupila 
nová paní. Po předání byla provedena revize a rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. 
Během letních prázdnin se pak podařilo činnost knihovny znovu dobře nastartovat. V říjnu 
po mnoha letech ukončila pracovní poměr také knihovnice pobočky Bílá Hora. V souvislosti 
s novým nástupem proběhla ve spolupráci s pracovnicemi OK Lochotín harmonizace 
postupů, výrazná aktualizace KF a celková revitalizace prostor knihovny.  
 
Uskupení a spolky při KMP 

     Při KMP v roce 2021 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 2021 kvůli zákazu 
shromažďování proběhla pouze 1 pracovní schůze (v pátek 4. 6. od 14:30 hodin). Spolu 
s dobrovolnými spolupracovníky a věrnými diváky Kruh navíc neformálně poseděl 30. 12. 
(tzv. vánoční večer).  
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 

 

 
  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

75 

III.7 Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2021 tvořilo celkem 479 459 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 342 011 KJ (71,33 %). Přírůstek KF 
byl 14 250 KJ, úbytek činil 11 918 KJ. KMP odebírala 269 titulů periodik v 1 132 
exemplářích, z toho 72 titulů v 320 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik 
pak bylo 6 v 6 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF činily 4 143 104,58 Kč (tj. o 438 380,26 Kč méně než 
v roce 2020), z toho bylo 2 668 806,80 Kč vynaloženo na knihy, 789 452,29 Kč na periodika, 
344 858,49 Kč na AV média, 284 200,- Kč na předplatné e-výpůjček (o 114 660,- Kč více než 
v roce 2020) a 55 733,- 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. Zohledněny byly změny ve skladbě fondu ÚKD a ÚKDM 
a nově zavedený tzv. Cirkulační fond. 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. 
 
Dotace na nákup knihovního fondu 

     Jako každý rok se KMP přihlásila do projektu MK ČR Česká knihovna. Z nabídnutého 
seznamu požádala o 25 titulů knih (39 svazků) v celkové hodnotě 10 402,- Kč (v roce 2020 
za 9 577,- Kč), z toho bylo v základní objednávce 16 titulů (19 svazků) v hodnotě 6 186,- Kč 
a v rámci tzv. rezervy 9 titulů (20 svazků) v hodnotě 4 216,- Kč.   
     Využila také možnosti zapojit se do VIII. etapy programu Cizojazyčná literatura 
na podporu doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím 
tohoto projektu požádala o 105 svazků cizojazyčných knih v celkové hodnotě 31 911,- Kč, 
z toho bylo v základní objednávce 53 svazků v hodnotě 16 976,- a v rámci tzv. rezervy 
52 svazků v hodnotě 14 935,- Kč. 
     Z dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století dále KMP získala účelovou dotaci 
na nákup didaktických a terapeutických pomůcek do tzv. Lekotéky pro seniory ve výši 
10 000,- Kč.  
     Dle požadavku Ekonomického oddělení byla část nákupu KF v hodnotě 58 043,- Kč 
realizována u knihkupectví Moudrá sova Plzeň (knihy), BookTook.cz (knihy) a společnosti 
Šimáček Brno (Lekotéka pro seniory) v rámci tzv. „náhradní plnění“. Tato cesta se však 
ukázala jako zbytečně administrativně složitá a pro Oddělení KF zatěžující.  
      
Způsoby akvizice, výběr 

     Z důvodu nařízených protipandemických opatření byly výběry v roce 2021 vždy rozloženy 
do tří až čtyř dnů a ve vestibulu 3. patra ústřední budovy KMP dle aktuálního stavu probíhaly 
různě. Např. v první polovině roku, kdy byla situace velmi nepříznivá, si členové nákupní 
komise rezervovali konkrétní den a čas pro svoji návštěvu, aby se vyhnuli setkání s ostatními 
kolegy. Vedle kontaktních výběrů pak probíhaly i výběry na základě e-mailové objednávky ‒ 
vedoucí knihoven dostali elektronickou nabídku (pro přehlednost v počtu nejvýše 10 
vybraných titulů), na niž odpověděli. Využívány byly též Google formuláře, které knihovníci 
pouze vyplnili. Praxe ukázala, že obě bezkontaktní metody jsou vhodné pro výběr novinek 
z oblasti beletrie, naopak výběr naučné literatury do jednotlivých provozů se „bez knihy 
v ruce“ projevil jako složitý.  
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     Součástí e-mailových pozvánek k výběru byly vždy seznamy nabízených reedicí 
a dílových titulů, aby si ve svých provozech mohli všichni předem ověřit stav a míru 
opotřebovanosti knih a mohli aktuálně reagovat při vlastní objednávce.  
     V roce 2021 se uskutečnilo celkem 13 společných výběrů (tj. stejně jako vloni). 
Oři každém výběru bylo opět k dispozici méně vzorků, čímž se pro zástupce knihoven snížila 
časová náročnost nutná pro výběr, a naopak se zrychlilo vyřizování objednávek od jednotlivých 
dodavatelů.  
 
Přehled hlavních dodavatelů knih 

• Albatros média 

• Albi 

• Dobrovský knihkupectví 

• Euromedia Group 

• Jota nakladatelství 

• Kosmas 

• OPA 
 

• Palmknihy  

• Portál nakladatelství 

• Slovart nakladatelství 

• Stehlík Jiří 

• Sun nakladatelství 

• Svět křídel 

• Ševčík nakladatelství 
 

Evidence objednávek 

     Všechny objednávky byly řádně evidovány v písemné formě. K 31. 12. 2021 bylo 
vedením KMP odsouhlaseno celkem 252 objednávek knihovních dokumentů (v roce 2020 
to bylo 240 objednávek).       
 
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. 
Nabízené knihy dříve obvykle bývaly v dobrém stavu, v poslední době však přibývá knih 
poškozených, mokrých, nebo dokonce plesnivých – v takových případech nejsou knihovně 
úmysly dárců zcela jasné.   
     Z nabídky darů bylo v roce 2021 se souhlasem zřizovatele přijato a zpracováno do fondu 
KMP 105 KJ v celkové hodnotě 23 561,- Kč (vloni 89 KJ za 20 475,- Kč).       
 
Akvizice AV médií 

     Akvizice AV médií je v KMP prováděna ve spolupráci s vedoucím Hudební a internetové 
knihovny. Mluvené slovo bylo doplňováno rovnoměrně během celého roku, převážně 
od společností Kosmas, s. r. o., Euromedia Group, a. s., či Albatros média, a. s. Hudební nosiče 
byly pořizovány u firmy Music Records a AV Pro, filmy na DVD nakupovány na základě 
podepsané smlouvy u společností Magic box, a. s.  
 
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. 
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     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, Újezd a Bílá Hora odebírají periodika prostřednictvím svých obvodních 
knihoven, Božkov, který spadá pod OK Slovany, ale prostřednictvím OK Lochotín.  
     Nabídku periodik KMP každoročně doplňuje finančně výhodným odběrem remitend 
od firmy VaRa České Budějovice. 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 opět možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF byly evidovány celkem 103 návrhy (v roce 2020 to bylo 111 návrhů). 
Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh 
na doplnění knihovního fondu na webové stránce KMP (48 návrhů), anebo prostřednictvím 
e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (55 návrhů). 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 (kromě předmětů evidovaných v řadě Pracovní pomůcky) 
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.  
     V rámci spolupráce se Studovnou pro letošní rok Oddělení KF převzalo péči o regionální 
autority a vytvořilo 187 nových záznamů. Zároveň provedlo koncepční změny ve využívání 
rejstříků – namísto původně používaných se nově při tvorbě záznamů nabízejí ověřené 
rejstříky autoritní. Kvůli váznoucí součinnosti se zástupci firmy Tritius nejsou tyto změny 
zatím kompletní, nicméně každodenní práci se záznamy to nebrání. 
     Na www.obalkyknih.cz byla odesílána požadovaná data. KMP byla rovněž zapojena 
do portálu Knihovny.cz. 
     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 2021 bylo celkem zpracováno 14 250 KJ, tj. o 2 250 KJ méně než v roce 2020 
(tehdy 16 500 KJ). Příčinou úbytku přírůstků bylo meziroční snížení částky na nákup KF 
o více než 400 tis. korun v kombinaci s prudkým nárůstem průměrné ceny knihy.  
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     Též v roce 2021 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 2021 bylo zpracováno 368 KJ deskových her (vloni 482 KJ). V daném 
období šlo zejména o tituly edice „Kouzelné čtení“ z produkce Albi, o něž mezi dětskými 
čtenáři všech knihoven dlouhodobě velký zájem.  
 
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 dohodnutých pravidel. V roce 
2021 bylo nově zpracováno 17 KJ tematických kufříků (vloni 26 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 2021 byl soubor doplněn 
na 267 exemplářů těchto pomůcek (vloni celkem 307 exemplářů). Převážně se jednalo 
o speciální deskové hry, leporela, skládačky, speciální knižní tituly a mluvené slovo. 
     V roce 2021 byl fond KMP nově rozšířen o tzv. Lekotéku pro seniory (klíčové slovo 
v systému Lekotéka pro seniory). Na její založení získala ÚKD příspěvek z dotačního 
programu MK ČR Knihovna 21. století ve výši 10 000,- Kč. Do fondu Lekotéky pro seniory 
bylo zpracováno 39 exemplářů.  
 
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, 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 2021 bylo zpracováno celkem 1 750 KJ AV médií (vloni 2 200 KJ). 
 
Zpracování dokumentů v retro režimu  
     Do retro zpracování se promítá i práce s dokumenty v rámci oprav, avšak v roce 
2021 žádné opravy v režimu retro neproběhly. 
     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.  
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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 

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 byl 

z ekonomických důvodů pro všechny knihovní provozy, vyjma Studovny, od 1. 1. do 19. 5. 

pozastaven odběr denního tisku, což přineslo významnou finanční úsporu.  

     V roce 2021 KMP odebírala 269 titulů periodik v počtu 1 132 svazků, z toho 6 cizojazyčných 

titulů (vloni 307 titulů v počtu 1 264 svazků, z toho 8 cizojazyčných). 

 

Zpracování brožur 

     Podobně jako v předchozích letech bylo cílem zpracovávat většinu dokumentů v modulu 

knih, proto počet přírůstků v modulu brožur klesá. Jako brožury byla zpracovávána pouze 

jednoduchá dětská knižní leporela a drobné sešity krátkodobého charakteru. (Do roku 2018 

to však bývaly např. i všechny dokumenty série Harlequin.)  

     Pracovnice Oddělení KF vytvoří primární katalogizační záznam, zaeviduje a čárovým 

kódem olepí brožury pro všechny provozy KMP. (Ještě v loňském roce si však knihovny 

s celotýdenním provozem přebíraly hotový záznam – pro brožury měla každá knihovna 

vlastní číselnou řadu a evidenci svého dokumentu si prováděla zkopírováním záznamu 

s úpravou vlastní lokace.)  

     V evidenci brožur dále pokračovaly práce na sjednocování duplicitních záznamů a úpravě 

dříve zpracovaných katalogizačních záznamů, které jsou postupně doplňovány o obálku 

titulu. O každé změně byly knihovny informovány e-mailem. 

     Z modulu brožur byly vyřazeny všechny tituly Regionálního fondu a byly uloženy v modulu 
knih. (Jde o dokumenty dlouhodobějšího charakteru ‒ na Regionální fond KMP nahlíží jako 
na fond konzervační.) 
     V roce 2021 bylo zpracováno 313 KJ brožur (vloni 489 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 20-25 ks (vloni 20-30 ks). Během roku 2021 bylo 

realizováno 18 rozvozů (vloni 20 rozvozů). V den rozvozu jsou zpracované knižní tituly 

v jednotlivých knihovnách načteny do výpůjčního systému a uživatelům se okamžitě zobrazují 

v on-line katalogu. 
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Další práce s knihovním fondem 
 

Revize 

     V souladu s Plánem revizí KMP byla v roce 2021 provedena revize knihovního fondu 
poboček Černice, Litice, Křimice, Radčice a Radobyčice. Období Vládou ČR vyhlášeného 
nouzového stavu s uzavřením knihovny pro veřejnost využila KMP k provedení revizí 
knihovního fondu ve Studovně a pobočkách Lhota či Letkov, které se podle plánu měly 
uskutečnit až v průběhu roku 2022. Kompletně uzavřeny byly pak revize fondu poboček 
Radčice, Litice, Křimice, Radobyčice, Lhota (všechny beze ztráty) a příruční knihovny 
ředitelky (s 1 ztrátou). 
 
Převody 

     Také v roce 2021 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.  
     Do Rezervního fondu byly nabídnuty nevyužívané, ale zachovalé knižní tituly z knihovny 
Letkov (6 banánových beden) a z Bibliobusu (12 banánových beden knih a 4 bedny 
Harlequinů). Pracovníci ÚKD a ÚKDM nabídku probrali, porovnali se svým fondem a některé 
exempláře si převedli.  
     Po systémové změně tematické profilace knihovního fondu ÚKD a ÚKDM bylo Rezervnímu 
fondu nabídnuto i 9 banánových beden se sci-fi nebo fantasy literaturou k převodu. 
 
Cirkulační fond 

     Ve snaze uspořit finanční prostředky a rovněž zvýšit frekvenci výpůjček jedné knihovní 
jednotky přistoupila KMP k zavedení tzv. Cirkulačního fondu (díle jen CIRKF) v provozech 
s prokazatelně nižší čtenářskou návštěvností a omezenými skladovými prostory, tj. v Bibliobusu, 
v knihovnách Bolevec, Lobzy a Vinice. Zpracovány byly zásady pro výběr literatury 
do stálého a CIRKF těchto knihoven, zásady pro zpracování a tvorbu souborů, postup 
půjčování a pohyb fondu mezi knihovnami (v pořadí Vinice  → Bolevec → Lobzy → Bibliobus 

). Do CIRKF jsou nakupovány knihy a mluvené slovo na CD nosičích. Jiné druhy 
dokumentů (např. leporela) nejsou pro rychlejší opotřebovanost k cirkulaci vhodné. Všechny 
dokumenty z CIRKF jsou pro rozlišení na hřbetu barevně označeny. Předpokládaná doba 
setrvání knižního titulu v jedné knihovně je max. 6 měsíců, poté by měla být v rámci rozvozu 
knižních novinek předána do další knihovny. Není-li o titul v dané knihovně zájem, není 
nutné zachovávat dobu 6 měsíců a dle uvážení knihovníka lze knihu poslat do další knihovny 
dříve.     
     Distribuce novinek CIRKF byla zahájena v únoru. Ačkoliv předpokládaná doba setrvání 
1 knihovní jednotky v konkrétní knihovně byla předpisem původně stanovena na cca 6 měsíců, 
z důvodu dlouhodobého omezení provozu knihoven na jaře byla tato lhůta výjimečně 
o 3 měsíce prodloužena.  
     Od ledna do června bylo do CIRKF nakoupeno a zpracováno celkem 315 KJ, z nich 79 
dodáno do Knihovny Bolevec, 79 do Knihovny Lobzy, 79 do Knihovny Vinice a 78 do Bibliobusu. 
AV média zatím distribuována nebyla z důvodu povinnosti respektovat devítiměsíční 
odkladnou lhůtu. Od července do prosince pak bylo do CIRKF nově zařazeno 373 knih 
a 42 kusů CD. Celkem tedy bylo v roce 2021 do CIRKF vloženo 730 KJ, z toho bylo 688 knih 
a 42 CD s mluveným slovem.   
     Praxe ukázala, že není vhodné do CIRKF vřazovat obsáhlejší dílové série, neboť každý 
díl série by se pak mohl ocitnout v jiné knihovně. V případě mimořádného čtenářského zájmu 
o některý z titulů byl tento převeden z CIRKF do stálého fondu knihovny, v níž se právě 
nacházel, a ostatním knihovnám byly dokoupeny vlastní exempláře (dosud jde o 3 tituly - 
LEDNICKÁ, K.: Šikmý kostel 1, LEDNICKÁ, K.: Šikmý kostel 2, ROŽEK, F.: Gump, pes, který 
naučil lidi žít).  
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     Zpracování probíhá bez problémů. Většina titulů cirkulačního fondu je rozpůjčena. 
Všechny zapojené knihovny jsou s CIRK spokojeny a vnímají ho jako dobré řešení. 
K dispozici tak mají knihy, které jsou momentálně v kurzu, ale s největší pravděpodobností 
během několika měsíců zájem pomine, dále knihy, nepříliš literárně hodnotné, ale určitá 
skupina čtenářů (spíše čtenářek) je vyhledává a požaduje, a rovněž náročnější četbu, kterou 
si ale v malém provozu vypůjčí jen velmi omezený okruh čtenářů. Peníze investované tímto 
způsobem jsou vynaloženy uvážlivě a čtenáři o nic nepřijdou.  
 
Prezenční fond 

     Prezenční fond byl v roce 2021 doplňován jen minimálně.  
 

Rezervní fond 

     Rezervní fond byl doplňován převody zachovalých multiplikátů převážně z Knihovny Vinice, 

Bibliobusu, z Letkova a ÚKDM.  

 

Regionální fond 

     O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  

 

Odpisy 

     Při zpracování odpisů KMP od roku 2015 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 přemístit 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 2021 byl celkový počet odpisových seznamů 50. Odepsáno bylo 11 590 KJ (vloni 
19 594 KJ), z toho bylo 150 AV médií a 11 440 knih aj., z nich 3 687 KJ již nepoužitelných, 

7 352 KJ opotřebovaných, 69 KJ představovalo placené ztráty, 51 KJ pohledávky, 1 KJ 

ztrátu po revizi apod.  
     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 2021 nabídky využily k doplnění svých knihovních 

fondů nejčastěji knihovny z Plzně ‒ např. Archiv města Plzně, Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje aj.  

 
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 
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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 113 souborů s 4 703 KJ (vloni 102 soubory 

a 4 392 KJ), tj. průměrně 8 souborů a 336 výpůjček na jednu obsluhovanou knihovnu za rok.  
     Do Výměnného fondu bylo z obsluhovaných knihoven vráceno 3 849 KJ.  

     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 
pro 14 obsluhovaných knihoven na rok 2021 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu 

s lokací VFR částku 55 733,- Kč. (Od roku 2012 KMP dodržuje barevné rozlišení VFR, na hřbety 

knih lepí signální růžový a zelený štítek.)  
      

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 a přeznačování, balení a přebalování, opravy publikací apod. 
     Např. v ÚKD v první polovině roku, kdy byla knihovna pro uživatele uzavřena, provedli 
aktualizaci AV médii s mluveným slovem, poškozené a málo půjčované tituly navrhli 
k převodu a následně k odpisu. Pro filmy na DVD nosičích vytvořili samostatné úložné místo, 
čímž se prostor pro CD s mluveným slovem výrazně rozšířil. Nově začali označovat 
rozlišovacím štítkem CD s horory. Rovněž pak postupovali v aktualizaci fondu volného 
výběru i skladu. Pro zlepšení orientace uživatelů knihovna nadále pokračovala v označováním 
vícesvazkových titulů rozpisovými lístky, připravovala tematické seznamy literatury a začala 
i s vytvářením adresných seznamů na míru konkrétním čtenářům. Tzv. umístění detektivních 
románů, cizojazyčné literatury, hororů, knih žánru poezie/drama a také jednotlivých žánrů 
mluveného slova bylo načteno do on-line katalogu. Knihovnice dále pokračovaly v rozsáhlé 
aktualizaci, sjednocování značení a způsobu řazení u životopisných titulů (MDT 92). Nově 
přerozdělily mapy a cestopisy pro Evropu a ČR, vytvořily nový orientační systém a všechny 
dostupné knihy a mapy přeznačily a do katalogu načetly jejich umístění. Následně potom 
přesunuly regál s mapami do prostoru zádveří ke kanceláří vedoucí a na uvolněné místo byl 
umístěn počítač pro seniory. Průběžně byly zpracovávány tituly nabídnuté k převodu 
z ÚKDM a zachovalými exempláři nahrazovány již očtené a poškozené knihy. Zároveň byla 
postupně shromažďována od čtenářů vrácená literatura fantasy/sci-fi a postupně pak 
předávána k převodu do ÚKDM. ÚKD zpracovala i větší množství literatury nabídnuté 
k převodům z jiných knihoven KMP, především z OK Bory, Knihovny Vince a Bibliobusu. 
     V dětském oddělení ÚKDM např. do samostatného regálu vyčlenili pohádky různých 
národů a pro lepší orientaci načetli jejich umístění do on-line katalogu. V oddělení pro 
mládež pokračovali ve zpracování a třídění sci-fi/fantazy literatury (žánrové značení, nové 
štítky, přebalování, vlepování označení „dílovek“). O jeden knihovní regál se podařilo rozšířit 
místo pro regionální literaturu. Během roku knihovnice přebalily celkem 1 661 knižních titulů, 
na nutné opravy do knihařské dílny předaly 70 KJ. 
     V návaznosti na rekonstrukci podlahy badatelny ve Studovně byly provedeny větší 

přesuny knihovního fondu, kdy část fondu z badatelny a příručního skladu byla přesunuta 

do skladu v suterénu, zastaralý fond byl vyřazen a připraven k převodu, popřípadě k odpisu. 

Ve spolupráci s Oddělením KF se v prvním pololetí podařilo nákupem z internetových 

antikvariátů rozšířit nabídku regionální literatury o tituly, které dlouhodobě ve fondu chyběly. 

Ve druhém pololetí pak byla provedena aktualizace nabídky periodik přístupných ve Studovně, 

úprava značení knihovních dokumentů a prostor badatelny doplněn novými popiskami.  
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     Knihovna Bolevec přeorganizovala periodika v dětském oddělení z abecedního systému 

na tematické řazení.  

     OK Bory v rámci rozsáhlé aktualizace beletrie pro dospělé průběžně vyřadila a odepsala 

cca 1 700 KJ starší literatury, která nebyla nejméně 3 roky vypůjčena. Část vyřazeného 

fondu, zejména detektivní romány, thrillery a knihy fantasy, převzala vězeňská knihovna 

Věznice Plzeň, další část, hlavně oddechové čtení pro ženy, si odvezly členky Dámského 

klubu Životice pro připravovanou knihovničku. Pro lepší orientaci čtenářů knihovnice též 

roztřídily a nově označily fond dětských leporel, pro katalogizační zpracování navrhly nové 

klíčové slovo – rodinné ságy, tituly s přílohovými CD označily novými štítky apod. 

     OK Doubravka vlastními silami opravila 326 KJ nebo pokračovala v označování novinek 
krásné literatury tematickými štítky i žánrovými ikonami. 
     Hudební knihovna připravila kolekci DVD k cirkulaci pro ÚKDM. 
     Pracovnice OK Lochotín nově přebalily 4 984 starších publikací. Ze čtenářských knižních 
darů nahradily 94 již opotřebovaných svazků zachovaljšími. Vlastními silami dále opravily 
109 titulů a k opravě do knihařské dílny předaly 159 knih. Přesunem části fondu do skladu 
rovněž vytvořily prostor pro rozvolnění průvodců a cestopisů – průvodce po Česku lépe 
uspořádaly podle oblastí a regionů, všechny průvodce pro větší přehlednost na hřbetu 
označily 2-3 počátečními písmeny oblastí nebo států, provedly aktualizaci fondu map. 
     OK Skvrňany např. zaktualizovala dětskou naučnou literaturu, doplněnila katalog 
Lekotéky a deskových her, pro didaktické pomůcky a hračky vymezila větší prostor 
přesunem AV médií s dětskou tematikou.  
     OK Slovany kromě jiného provedla aktualizaci méně půjčované naučné literatury a leporel 
pro dětské čtenáře. Do úseku naučné literatury pro dospělé vč. map a průvodců umístila 
nové rozřaďovače. Zavedeno bylo i nové značení a stavění dětských komiksů. 
     Knihovna Vinice sama opravila 42 knih a do svých deskových her vyrobila 20 kusů 
chybějících komponentů. 
     Po nástupu nové knihovnice do pobočky Bílá Hora proběhla kontrola stavu a uložení 
knihovního fondu s rozsáhlou aktualizací a s uvolněním skladu. Atp.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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Tabulky a grafy ke kapitole III.7 
 
 
Objem knihovního fondu KMP 2011-2021 

 
 
 
Složení knihovního fondu v r. 2021 
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Složení přírůstků knihovního fondu v r. 2021 

 

 
 
 
 
 
Objem přírůstků a úbytků 2011-2021 
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Čerpání finančních prostředků na nákup KF 

 2021 2020 2019 
Přidělená finanční částka: 4 100 000,00 4 500 000,00 5 444 700,00 
Přidělená finanční částka na KF 
z dotace na regionální funkce 

55 733,00 59 500,00 55 300,00 

Celkem 4 155 733,00 4 559 500,00 5 500 000,00 
Ve skutečnosti čerpáno 4 143 104,58 4 581 484,84 5 517 978,51 

    
Hodnota pořízených dokumentů  

 2021 2020 2019 
 
Knihy 2 668 860,80 3 070 083,80 3 925 626,85 
AV média 344 858,49 372 947,21 453 541,53 
Periodika 789 452,29 909 264,02 976 860,99 
Regionální funkce 55 733,00 59 648,81 55 683,14 
Předplatné e-výpůjčky 284 200,00 169 540,00 99 372,00 
e-čtečky - - 6 894,00 
Celkem 4 143 104,58 4 581 483,84 5 517 978,51 
Dokumenty získané z dotace nebo darem 
Česká knihovna 10 402,00 9 577,00 7 484,00 
Cizojazyčná knihovna 31 911,00 47 539,00 49 885,00 
Lekotéka - 30 000,00 - 
Lekotéka pro seniory 10 000,00 - - 
Schválené knižní dary 23 561,00 20 475,00 63 726,00 
Celková hodnota 75 874,00 107 591,00 121 095,00 

 
Počet odebíraných periodik 

Počet titulů periodik 2021 2020 2019 Počet exemplářů 2021 2020 2019 
odebíraných periodik 269 307 309 odebíraných periodik 1 132 1 264 1 355 
  z toho remitend 72 71 78   z toho remitend 320 331 368 
  z toho cizojazyčných 6 8 7   z toho cizojazyčných 6 8 7 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2021 2020 2019 
Naučná 1 386 2 025 2 729 
Beletrie 8 376 10 446 11 290 
Mládež naučná 487 716 796 
Mládež beletrie 1 850 2 719 2 760 
Hudebniny 7 3 21 
Mapy 8 109 14 
Grafické listy 18 - 11 
Deskové hry 368 482 379 
Celkem 12 500 16 500 18 000 

 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2021 2020 2019 
Knihy 12 099 15 906 17 575 
Mapy 8 109 14 
Hudebniny 7 3 21 
Deskové hry 368 482 379 
Grafické listy 18 - 11 
Celkem 12 500 16 500 18 000 
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Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 

Deskové hry 2021 2020 2019 
Počet exemplářů 368 482 379 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 

Tematické kufříky 2021 2020 2019 
Počet exemplářů 17 26 7 

 
Přehled uložených exemplářů speciálního knihovního fondu Lekotéky 

 2021 2020 2019 
Lekotéka (pro děti) 267 307 114 
Lekotéka pro seniory 39 - - 

 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2021 2020 2019 
CD 213 387 430 
EC (elektronické čtečky) 3 - 19 
EZ (elektronické zdroje) - - - 
DVD 88 159 133 
MP3 1 446 1 654 1 268 
LP - - - 
Celkem 1 750 2 200 1 850 

 
Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 

Tematická skupina 2021 2020 2019 
Naučná - 3 10 
Beletrie - 1 26 
Mládež naučná - - 1 
Mládež beletrie - - - 
AV média - - - 
Celkem 0 4 37 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2021 2020 2019 
Počet exemplářů 313 489 684 

 
Přehled odepsaných dokumentů 

Důvod odpisu Knihy, mapy, hudebniny, deskové hry AV média 
Nepoužitelná 3 687 42 
Opotřebovaná 7 352 107 
Ostatní důvody 280 - 
Placené ztráty 69 1 
Pohledávky 51 - 
Ztráty po revizi 1 - 
Zastaralé - - 
Celkem 11 440 150 
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Využití výměnného fondu v roce 2021 

Knihovna Počet 
souborů 

Půjčeno 
knih 

Vráceno Půjčeno 
AV médií 

Vráceno 

Bílá Hora 5 179 353 0 0 

Božkov 11 493 158 5 0 

Černice 11 460 233 4 0 

Červený Hrádek 9 287 183 0 0 

Koterov 7 231 221 0 0 

Křimice 13 609 707 20 29 

Lhota 8 266 253 6 0 

Litice 9 324 260 12 12 

Malesice 8 279 128 6 0 

Radčice 10 400 415 9 0 

Radobyčice 8 279 349 0 0 

Újezd 11 579 282 3 5 

      

Letkov 2 192 247 0 0 

Starý Plzenec 1 60 60 0 0 

Celkem 113 4 638 3 849 65 46 

 
Přehled činnosti Oddělení VF  

 2021 2020 2019 
Přidělená částka na regionální funkce 222 930,00 237 288,00 221 049,00 
  z toho na nákup KF 55 733,00 59 500,00 55 300,00 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF (počet souborů) 113 102 145 

Počet výpůjček KJ do VF 4 638 4 255 5 459 

Počet vrácených KJ do VF 3 849 3 311 4 373 

Počet výpůjček AV médií 65 137 115 

Počet vrácených AV médií do VF 46 74 80 

  
Stav knihovního fondu VF a VFR    

 2021 2020 2019 

Stav VF 34 482 33 994 33 479 

Stav VFR 2 856 2 609 2 346 

Přírůstek VF 934 1 004 1 140 

Úbytky VF 290 489 842 

Přírůstek VFR 247 265 254 

Úbytky VFR 0 0 0 

 
Stav AV médií VF a VFR    

 2021 2020 2019 
Stav AV médií 772 703 600 

Stav AV médií VFR 12 12 12 

Přírůstek AV médií 69 106 54 

Úbytky AV médií 0 3 40 
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III.8 Public relations a spolupráce      

 

Články a příspěvky KMP do médií 

     V roce 2021, a to zejména v 1. pololetí, byla četnost příspěvků o KMP v médiích 
ovlivněna nouzovým stavem se zákazem hromadných akcí a celkovým útlumem kulturního 
života vč. periodik s přehledem kulturních programů jako Kultura, Žurnál aj. Přesto bylo 
o KMP v tisku publikováno 31 článků a příspěvků (v roce 2020 to bylo 39 příspěvků). Kromě 
Plzeňského deníku a jeho mutací (celkem 13 x) byly články publikovány např. v periodikách 
Radniční listy (3 x), Právo (2 x), Vítaný host (2 x), Čtenář, Haló noviny, Mladá fronta Dnes, 
Informační zpravodaj MO Plzeň 2 – Slovany (IZ), Vimperské noviny aj.  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP 
(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/). 
 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 96 příspěvků či vstupů (vloni 70 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 občas objevují také na stránkách škol z Plzně a okolí.   
     Příspěvky byly publikovány např. na webových stránkách ZAK TV (3 x), Plzeň v kostce 
(2 x), Český rozhlas Plzeň (3 x), Plzen.eu (11 x), Plzenskydenik.cz (10 x), Plzeňoviny.cz 
(3 x), Plzen.cz (2 x), iDnes (2 x), Kurzy.cz (2 x), Plzeňská drbna (2 x), Region (2 x), Český 
pohled, Impuls.cz, Náš region, OKO 24, Parlamentní listy, sdíleny na facebookových 
stránkách Informační služby – knihovnictví (15 x), Šumava litera (4 x), Plzen.eu (2 x), 
Plzeň 2015 (2 x), Víkend otevřených ateliérů (2 x), Knihobudka.cz, Remobil, apod. 
  
     Pozornost byla věnována publikaci Život se sladký, kterou KMP vydala na sklonku 
předchozího roku, a besedě o kuchařkách (17 x), výstavě ve foyer Polanovy síně Hotel 
Continental (7 x), akcím v knihovně jako Víkend otevřených ateliérů (7 x) či Noc literatury 
(7 x), knihobudkám (6 x), soutěži ÚKDM pro děti Pojďte s námi na procházku aneb Náměstí 
plné pověstí (4 x), bezkontaktnímu půjčování knih (3 x), výdejním okénkům (3 x), zapojení 
KMP do sbírky starých a nepotřebných mobilů Remobil (3 x), půjčování e-knih (2 x), akcím 
v Polanově síni, M-klubu či akcím on-line apod. 
 

Tiskové zprávy 

     Psaním tiskových zpráv je od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 

Mgr. Markéta Skálová. V roce 2021 byly vydány 3 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.  

 

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 2021 zaznamenaly oficiální stránky KMP 130 598 návštěv, tj. o 2 490 návštěv 
(o 1,94 %) více než v roce 2020 (tehdy 128 108 návštěv). 
     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. 

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
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Webové stránky:  

• Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu 

• OK Skvrňany a M-klub (od 1. 9. 2021 nový web):  

• 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 (1 458 sledujících) 

• ÚKD (od 8/2013): https://m.facebook.com/ukd.knihovna.plzen/ (295 sledujících) 

• OK Bory: https://www.facebook.com/boryknihovna/ (288 sledujících) 

• OK Doubravka: https://www.facebook.com/KnihovnaDoubravka (547 sledujících) 

• OK Lochotín (od 25. 5. 2021): https://www.facebook.com/knihovnalochotin  
(53 sledujících) 

• OK Skvrňany a M-klub: https://www.facebook.com/OKSkvrnany/ (489 sledujících), 
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/, 
https://m.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/  

• 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://m.facebook.com/hudebni.plzen/  
(151 sledujících) 

• Knihovna Lobzy (od 10/2021): https://m.facebook.com/Knihovna-Lobzy-
106373381777254?_rdr (9 sledujících) 

• Knihovna Vinice (od 2015): https://m.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb  
(216 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: 

• KMP: www.instagram.com/knihovnaplzen (726 sledujících) 

• OK Doubravka: https://www.instagram.com/KnihovnaDoubravka/ (444 sledujících) 

• Knihovna Lobzy: www.instagram.com/knihovnalobzy (22 sledujících) 

Youtube: 

• KMP: https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ   
(1 100 zhlédnutí videí) 

• OK Doubravka: http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka 

• OK Skvrňany: 
https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ/videos  

• Knihovna Lobzy: https://www.youtube.com/channel/UCc_coIzK6G8yGNx4uZg6RnQ    

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/ 

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/boryknihovna/
http://www.facebook.com/KnihovnaDoubravka
https://www.facebook.com/knihovnalochotin%20%20%20%20(53
https://www.facebook.com/OKSkvrnany/
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/
https://m.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/
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://m.facebook.com/hudebni.plzen/
https://m.facebook.com/Knihovna-Lobzy-106373381777254?_rdr
https://m.facebook.com/Knihovna-Lobzy-106373381777254?_rdr
https://m.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://www.instagram.com/knihovnaplzen
http://www.instagram.com/knihovnalobzy%20(22
https://www.youtube.com/channel/UCFUwM1n4EdcaNy7yX357hNQ%20(1
http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka
https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCc_coIzK6G8yGNx4uZg6RnQ
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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Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   

     Pracovnice PR centrálně zajišťovala propagaci akcí KMP pro veřejnost v příloze 
v kulturním magazínu Žurnál (pokud v pandemickém roce vycházel). 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 využívá vitrínu s uzavíratelným systémem 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. 
     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.  
     V oddělení pro dospělé Knihovny Bolevec je trvale umístěna větší nástěnka, v dětském 
oddělení 2 menší. Nástěnky v zádveří u vstupu do knihovny a na spojovací chodbě pak 
slouží k propagaci akcí celé KMP. V době uzavření služeb zde bylo formou letáků 
propagováno pouze Čtení pro nejmenší on-line, zájemcům ale knihovnice zasílaly především 
osobní pozvánky na e-mailové adresy. Rovněž leták s propozicemi soutěže pro seniory zde 
byl zveřejněn jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Po obnovení plného provozu knihovny 
byly do všech tříd 1. ZŠ distribuovány nově vytvořené propagační tiskoviny, k návštěvám 
knihovny byli žáci zváni i prostřednictvím vývěsek na školních nástěnkách, u šaten, 
v klubech apod.  Informace o knihovně pro veřejnost byly též vhazovány lidem do domovních 
schránek či umístěny na vývěsce v blízkém obchodě.  
     OK Bory obměňovala 2 velkoplošné nástěnky v přístupové chodbě do knihovny.  
     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 pedagogům 
28. ZŠ, raději však s učitelkami a vychovatelkami upřednostňovala individuální domluvu.  
     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. Pobočka Radobyčice místní vývěsku zastávky MHD, Lhota, Křimice, Malesice 
a Radčice vývěsky v budovách obvodních úřadů. OK Lochotín se nově podařilo dojednat 
možnost propagace aktivit KMP ve vývěskách celého ÚMO1.  
     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.  
     Většinu materiálů a letáků si knihovníci tvořili sami. Prostřednictvím profesionálního grafika 
byla zajištěna pouze novoročenka KMP, tentokrát tematicky zaměřená k výročí konstruktéra 
prvního telefonu Alexandra Grahama Bella (autorem Vhrsti). 
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Další propagace 

     Třebaže se v roce 2021 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 2021 KMP (P. Chládková) 
vytvářela tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou prezentací propagovány 
vedle služeb, 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).      
     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 Romeo a Julie ve všech knihovnách sítě.   
     Oddělení KF podpořilo a propagovalo tradiční festival dokumentárních filmů Jeden svět 
(https://www.jedensvet.cz/festival/) a významně se podílelo také na propagaci a zajištění 
projektu Víkend otevřených ateliérů (http://www.otevreneateliery.cz/), který pořádala již šestým 
rokem společnost Grafia, s. r. o., a na festivalu regionální literatury Šumava Litera 
(http://sumava-litera.cz). 
      ÚKDM zpracovala nabídku nových knih pro děti formou komiksu na facebook KMP 
(https://www.facebook.com/knihovna.plzen/photos/a.239927346020166/4295756067103920/
?type=3&theater).  
     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.  
     27. 11. KMP prezentovala vlastní vydané publikace na nultém ročníku festivalu „malých 
a ještě menších nakladatelů“ Knižní Jižní, který se uskutečnil v prostoru Moving station. 
Na organizaci a službách u stánku se podílela J. Horáková a další pracovnice Studovny, 
Knihovny Lobzy a ÚKD. 
 
Vnější vztahy a spolupráce  

     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly 
s desítkami organizací. V roce 2021 šlo (kromě škol) o min. 55 organizací v Plzni a min. 
18 organizací mimo Plzeň. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (19), ZŠ (27 + 2), 
SŠ (5) a ZUŠ (1). Oproti roku 2020 byl však kvůli pandemii a přechodu na on-line výuku 
počet škol spolupracujících s knihovnou bohužel opět o téměř třetinu nižší (o 27 %). Počet 
všech spolupracujících organizací vč. škol klesl o 21 %.  
 
Spolupráce s plzeňskými organizacemi a osobami: 

• Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – zajišťování právních služeb pro KMP v oblasti 
dobíhajících soudních a exekučních pohledávek) 

• Archiv města Plzně (Studovna – příprava výstavy, Oddělení KF ‒ vzájemná propagace 
činnosti) 

• Bezbariérový dům, Kaznějovská 43 (Knihovna Bolevec – donáška knih) 

• Blog Blindička, aneb Život prakticky nevidomé ženy (M-klub) 

• Bukovský Stanislav, výtvarník (Polanova síň, Knihovna Lobzy – výstavy) 

• Člověk v tísni, o. p. s. (Oddělení KF ‒ a spolupráce na organizaci festivalu Jeden svět, 
zajištění propagace a promítání filmů)  

• Divadelní léto pod plzeňským nebem (Oddělení KF ‒ připojení k propagační 
kampani) 

http://www.divadelnileto.cz/
https://www.jedensvet.cz/festival/
http://www.otevreneateliery.cz/
http://sumava-litera.cz/
https://www.facebook.com/knihovna.plzen/photos/a.239927346020166/4295756067103920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/knihovna.plzen/photos/a.239927346020166/4295756067103920/?type=3&theater
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• 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 2020) 

• Divadlo V Boudě (M-klub – zázemí a stálá scéna divadla)   

• Eurona by Cerny (Knihovna Vinice – přednášková činnost) 

• Galerie města Plzně (Studovna ‒ dodávání Informačního servisu kultury) 

• Grafia, s. r. o., Budilova 4 (Oddělení KF ‒ spolupráce na propagaci a realizaci Víkendu 
otevřených ateliérů) 

• Hostinec pod Kopcem, Božkovské nám 101 (Oddělení KF – miniknihovnička) 

• Hotel Continental, Zbrojnická 8 (Studovna – realizace výstavy) 

• Konzervatoř Plzeň (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury)  

• Mensa ČR (OK Skvrňany – testovací místo IQ) 

• 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) 

• Magistrát města Plzně, Odbor kultury (Studovna – zpracování přehledu výročí pro 
léta 2022-2025) 

• Magistrát města Plzně, Technický úřad (Studovna – realizace výstavy) 

• Městská charita Plzeň, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Čermákova 29 
(OK Bory) 

• Městský ústav sociálních služeb ‒ Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov 
se zvláštním režimem Sněženka, Kotíkovská 15 (OK Lochotín – donáška knih)  

• Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce, U Jam 23 (Knihovna Bolevec 
– donáška knih) 

• Na schodech – rodinné centrum (Oddělení KF – mini knihovnička) 

• Národní památkový ústav, Prešovská 7 (Studovna – realizace výstavy)  

• 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) 

• PMDP – vozovna Karlov (Bibliobus – parkování a údržba vozidla) 

• Pro libris, z. s. (Polanova síň – publikační činnost) 

• Svaz důchodců ČR (OK Skvrňany – pozvánky na akce v M-klubu)  

• Svaz postižených civilizačními chorobami (OK Skvrňany – nástěnka ve výloze) 

• SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská tř. 109, Plzeň (KMP – poskytování odborné 
praxe pro studenty SOŠ prof. Švejcara) 

• SPŠ stavební, Chodské náměstí 2 (Oddělení KF – spolupráce na mini knihovničce) 

• 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) 

• Šístek Václav (Knihovna Bolevec – spolupráce na hře geocaching)  

• Škola Liang-l. (M-klub) 

• Totem, z. s. – Mezigenerační dobrovolnické centrum, Kaznějovská 51 (Studovna – 
dodávání Informačního servisu kultury; Knihovna Bolevec ‒ příprava a realizace literární 
soutěže pro seniory) 

• Tyfloservis, o.p.s., a TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. (M-klub)  

• ÚMO 2 (OK Slovany) 

• ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti) 

• ÚMO 7 (pobočka Radčice – spolupráce při propagaci činnosti) 

https://geocaching.com/
https://geocaching.com/
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• ÚMO 8 (Oddělení KF – miniknihovnička)  

• ÚMO 9 (pobočka Malesice – spolupráce při propagaci činnosti)  

• ÚMO 10 (pobočka Lhota – spolupráce při propagaci činnosti) 

• Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury) 

• Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská tř. 202 – Mgr. Jan Marek (OK Bory – 
spolupráce s vězeňskou knihovnou) 

• Výtvarno – výtvarná škola, Divadelní 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 na hře geocasching) 

• Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice ‒ sbírka ovoce a zeleniny, 
KMP ‒ distribuce časopisu Iris, ÚKD – spolupráce na projektu mini knihovniček) 

 
Spolupráce s mateřskými školami: 

• 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (Knihovna Vinice) 

• 17. MŠ, Čapkovo nám. 4 (Oddělení KF) 

• 50. MŠ, Družby 1057 (OK Doubravka) 

• 57. MŠ, Nad Dalmatinkou (Knihovna Lobzy) 

• 61. MŠ, Nade Mží 3 (OK Skvrňany) 

• 63. MŠ, Lábkova 30 (OK Skvrňany) 

• 67. MŠ, K. Steinera (OK Skvrňany) 

• 70. MŠ, Waltrova 26 (OK Skvrňany) 

• 81. MŠ, Hodonínská 53 (Knihovna Vinice) 

• 87. MŠ, Komenského (OK Lochotín) 

• 91. MŠ, Jesenická (OK Lochotín) 

• MŠ pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu (Knihovna Lobzy) 

• MŠ Kardinála Berana, Žlutická 2 (OK Bory) 

• MŠ Klubíčko, Školní nám. 1 (OK Skvrňany) 

• MŠ Malý svět, Nade Mží 1 (OK Skvrňany) 

• MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

• MŠ Radčice, V Radčicích 51 (ÚKDM) 

• Dětská skupina Božkov, Okružní 1 (ÚKDM) 

• Hudební školka, Vejprnická 135 (OK Skvrňany) 
 

Spolupráce se základními školami: 

• 1. ZŠ, Západní 18 (Knihovna Bolevec) 

• 2. ZŠ, Schwarzova 2393 (ÚKDM) 

• 4. ZŠ, Kralovická (OK Lochotín) 

• 11. ZŠ, Baarova 31 (OK Bory) 

• 15. ZŠ, T. Brzkové 33 (OK Skvrňany)  

• 16. ZŠ, Americká 30 (ÚKDM) 

• 22. ZŠ, Na Dlouhých 49 (OK Doubravka) 

• 25. ZŠ, Chválenická 17 (ÚKDM) 

• 26. ZŠ, Skupova 22 (OK Bory, ÚKDM)  

• 26. ZŠ, pracoviště Litice, Přeučilova (pobočka Litice) 

• 28. ZŠ + ŠD, Rodinná 39 (Knihovna Lobzy) 

• 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10 (OK Lochotín) 

• 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany) 
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• 34. ZŠ, Gerská 1246 (OK Lochotín) 

• ZŠ při FN Plzeň, Alej Svobody 80 (OK Bory, OK Lochotín) 

• ZŠ Easy Strart, Blatenská 27 (ÚKDM) 

• ZŠ Elementária Jesenická 11 (Knihovna Bolevec) 

• ZŠ Heyrovského 23 (ÚKDM) 

• ZŠ Martina Luthera, Školní nám. 1, Plzeň (OK Skvrňany, ÚKDM) 

• ZŠ Montessori, U Planetária 1 (Knihovna Lobzy) 

• ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

• ZŠ Podmostní 1, pracoviště Tachovská 19 (Knihovna Bolevec) 

• Benešova ZŠ, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

• Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 (Hudební knihovna, ÚKDM) 

• Komunitní škola Koventinka, Komenského 42 (ÚKDM) 

• Masarykova ZŠ, Jiráskovo nám. (ÚKDM) 
 
Spolupráce se základními školami mimo Plzeň: 

• ZŠ Chotíkov (ÚKDM)  

• SŠ a ZŠ Oselce (ÚKDM)   
 
Spolupráce se základními uměleckými školami: 

• ZUŠ Jagellonská (ÚKDM – společná realizace výstav v Galerii Barevný koníček a podél 
schodiště)  
 

Spolupráce se středními školami:  

• Církevní gymnázium Plzeň (ÚKDM) 

• Gymnázium Luďka Pika (OK Doubravka) 

• Masarykovo gymnázium, Petákova 2 (ÚKDM) 

• Plzeňská obchodní akademie, Politických vězňů 5 (OK Bory) 

• SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská třída (OK Bory, ÚKDM; praxe 
studentů v KMP) 

 
Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi:  

• Arcadia Praha, s.r.o. (KMP ‒ spolupráce při zajišťování kampaně Český den proti rakovině) 

• Auto Helus, Ejpovice (Bibliobus – opravy vozidla) 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, U Vrbky 486 (OK Lochotín – 
jednorázové předání odepsaných knih) 

• Hvězdárna a planetárium v Rokycanech a Plzni p. o., Voldušská 721, Rokycany 
(Knihovna Lobzy – pravidelné výstavy) 

• LANius, s. r. o. Tábor (KMP)  

• Liga proti rakovině Praha (KMP – sbírková akce Český den proti rakovině) 

• Mateřská škola Kamarád, Čtvrtě 3, Brno (Knihovna Lobzy – odborná konzultace) 

• Moravská zemská knihovna Brno (Oddělení KF ‒ přispívání do Virtuální národní fonotéky, 
ÚKD – zajišťování 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) 

• Machado consulting, s. r. o., Praha (provozování 2 ks automatů na špunty do uší 
v knihovně) 

• Národní technická knihovna Praha, Technická 6 (ÚKD – spolupráce na službě Získej) 
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• Nedoklubko, V Olšinách 16, Praha (Oddělení KF – účast na projektech Pomáháme 
tvořením) 

• Nová škola, o.p.s., Křižíkova 6, Praha (ÚKDM – putovní výstava) 

• Obecní knihovna Žernovník, okres Blansko (Knihovna Lobzy – odborná konzultace)  

• Regionální knihovna Karviná (ÚKD ‒ elektronický výpůjční systém MVS) 

• Remobil, z. s., Vyšehrad, Praha (Oddělení KF – kampaň Čas pro přírodu, sběr použitých 
mobilů) 

• Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius – SKAT (Studovna – spolupráce 
na Souborném katalogu v oblasti analytického popisu článků) 

• Spolek Dámský klub Životice, Životice 35 (OK Bory – spolupráce při zařizování spolkové 
knihovny) 

• Šumava Litera – festival regionální literatury (Oddělení KF – zapojení do festivalové 
činnosti – uspořádání dvou on-line přednášek) 

• Tritius Solutions, a. s. (Správa KIS Ttitius) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 

     Do ÚKD byl pořízen nový stolek pod PC, určený speciálně pro seniory. V důsledku 
havárie vodovodní přípojky v horním poschodí došlo v ÚKD k poničení výmalby v okolí toalet 
pro veřejnost. Poškozený prostor po vysušení musel být nově vymalován, toalety pro 
veřejnost byly kvůli tomu bohužel dočasně nepřístupné. V přední části haly u výpůjčních 
pultů v průběhu roku opakovaně docházelo k závadám na osvětlení. Problém byl krátkodobě 
řešen firmou IMONT, do budoucna je však třeba počítat s rekonstrukcí celého závěsného 
systému svítidel. K závadě na vodovodním potrubí došlo též v suterénním skladu 
a poškozeno zde bylo několik knih. Kvůli nutnosti vyklidit zasažené regály nemohla být tato 
část knihovního fondu po delší dobu přístupná uživatelům. Knihovna se opakovaně potýkala 
také se závadami vzduchotechniky, které se vracely i po provedení odborné opravy.  
     Do vstupní haly ÚKDM byl v lednu zakoupen stojan k bezkontaktnímu použití dezinfekce 
na ruce. Do oddělení mládeže byl vyroben jeden nový knižní regál. Havárie vodovodního 
potrubí na služebním WC, k níž došlo 8. 4. a která zasáhla i přízemí (viz výše), poškodila 
stěny v místnosti toalety a prosákla i do sci-fi koutku ve volném výběru. Po vysušení tam byla 
malba obnovena. Ve dnech 10. 8. – 4. 9. proběhla ve vstupní hale přestavba toalet pro 
veřejnost. Velkým přínosem bylo vybudování další toalety pro nejmenší děti. Rekonstrukce 
si vyžádala jen minimální omezení provozu ‒ zavřeno bylo pouze 2 dny. Následně byla 
provedena výmalba vstupní haly. Na konci roku v oddělení mládeže do části se sci-fi literaturou 
nainstalováno 5 plakátů s vesmírnou tematikou a do komiksového koutku 3 komiksové obrazy.  
     V době nařízeného uzavření Studovny byla provedena rekonstrukce podlahy v badatelně, 
tj. nanesena vyrovnávací betonová stěrka, položeny dřevotřískové desky a na ně potom 
nové lino. Natřena byla též topná tělesa a realizována nová výmalba. Následovala velká 
údržba mobiliáře. 
     Do dětského oddělení Knihovny Bolevec byl umístěn mobilní stojan vydavatelství Albi, 
určený k propagaci nabídky deskových a společenských her pro dětské čtenáře. 
     V Bibliobusu byla v lednu provedena oprava poškozených směrových a bočních světel, 
vytmelení a obnova laku na zadním blatníku. V únoru bylo na výpůjční pult instalováno 
mobilní plexisklo ke zvýšení ochrany proti přenosu koronaviru. V dubnu se uskutečnila 
pravidelná STK s upozorněním, že pro další provoz autobusu bude třeba provést rozsáhlejší 
opravu podvozku vozidla. V srpnu následovala oprava chladicí soustavy, v září oprava závad 
brzdného systému vč. ochranného nátěru podvozku a v polovině prosince oprava řazení 
a výměna spojky.  
     V budově SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, která je sídlem OK Bory, už od poloviny 
roku 2020 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, jež měla dopad i na chod knihovny. Stavební 
práce s sebou nesly především zvýšené znečištění a prašnost v přímém okolí, vnášení 
prachu i větších částic do interiéru knihovny na obuvi. Obtěžující byla i zvýšená hlučnost 
během chodu různého strojního zařízení. Od poloviny června 2021 byla část budovy 
s knihovnou obestavěna lešením. K větším problémům docházelo za deštivého počasí, 
kdy na chodníku před knihovnou vznikaly rozsáhlé vodní plochy. Budova školy byla celkově 
zateplena, zhotovena byla nová omítka, došlo na dlouho očekávanou výměnu netěsnících 
oken a na výměnu vstupních vchodových dveří. Zejména nová okna výrazně zvýšila komfort 
v knihovně – zlepšily se teplotní podmínky, snížila se hlučnost z provozu blízké 
frekventované dopravní křižovatky. Většina oken byla vybavena vertikálními žaluziemi, 
které účinně brání pronikání slunečního svitu v létě. Nutného uzavření knihovny 
pro veřejnost bylo využito k výměně osvětlení ve volném výběru a provedení výmalby soklu 
ve vstupní chodbě. 
     Také OK Doubravka dostala do dětského oddělení od vydavatelství Albi mobilní stojan, 
určený k propagaci nabídky deskových a společenských her pro dětské čtenáře. Počátkem 
června využila nabídku bezplatného převodu zachovalých kancelářských stolů z majetku SIT MP, 
kterými nahradila dosavadní již velmi opotřebované stoly ze 70. let 20. století.  
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     Do Knihovny Lobzy byla z ÚKD převedena zachovalá pojízdná pracovní židle jako 
náhrada za židli zcela rozbitou. Pro účastníky akcí pro školy byly zakoupeny pracovní 
podložky s klipem. V letních měsících byla dokončena poslední etapa výměny starých 
dřevěných knihovních regálů za nové, kovové. 
     Na fasádě OK Lochotín byl v červnu údržbářkou KMP J. Kadlecovou a správcem 
A. Urbánkem odstraněn nasprejovaný nápis. V letních měsících sem byly zakoupeny 
3 stojanové ventilátory a 1 ventilátor stolní. Po dobu uzavření zařízení L-klubu byly 
provedeny drobné opravy a vylepšení v prostorách sálu a přilehlých sanitárních místnostech. 
Obojí bylo vyčištěno a umyto, pečlivě byl vyčištěn elektrický klavír, vycizelováno zázemí pro 
umělce vedle jeviště, opraveny byly též vertikální žaluzie. 
     Do kanceláře vedoucí OK Skvrňany byla pořízena nová skříň. V pondělí 8. listopadu 
došlo k havárii vodovodního potrubí na dámském WC v 1. patře, s důsledkem místnímu 
promáčení zdiva v půjčovně. 
     Do zázemí pracovnic OK Slovany byla zakoupena nová kancelářská židle. 
     Rovněž do kanceláře Knihovny Vinice se podařilo získat nový nábytek, kterým byl 
nahrazen mobiliář už opotřebovaný a zčásti nefunkční nejen v zázemí, ale i dílem v prostoru 
volného výběru. Údržbářka J. Kadlecová knihovnicím vyrobila nový nástěnný věšák a nově 
naistalovala světlo před vchodem do knihovny, kde hlavně v zimě chybí veřejné osvětlení. 
U výpůjčního pultu a ve skladu se podařilo navýšit počet knihovních regálů. Provedena byla 
výměna těsnění na toaletě a zamezeno vytékání vody na podlahu. Velkým hitem se stalo 
také nově získané otočné dětské křesílko.   
 

Technické vybavení 

     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP). 
     V průběhu roku 2021 pracovníci SIT MP provedli ve všech knihovních provozech výměnu 
počítačových stanic pro veřejné uživatele.  
     V dětském oddělení OK Doubravka byla jedna dlouhodobě nevyužívaná stanice PC trvale 
odebrána, knihovna tím získala prostor pro umístění stojanu na deskové hry.  
     Rovněž v Knihovně Lobzy byl v září během výměny počítačů pro veřejnost snížen jejich 
počet o dva kusy. Stávající množství uživatelských stanic je zde nyní zcela dostačující.  
     Naopak v OK Skvrňany byl při výměně PC pro uživatele přidán jeden počítač 
do kanceláře pracovníků. 
     V pobočkách Lhota a Litice pak byly k pracovnímu PC instalovány kontrastní klávesnice.  

 
 
Přehled technických zařízení: 

 2021 2020 Rozdíl 

Počítače (v celé KMP) 164 168 - 4 

    z toho pro veřejnost 71 75 - 4 

Tiskárny 47 47 ± 0 

     z toho pro veřejnost 13 13 ± 0 

Skener (na skenování dokumentů) 11 11 ± 0 

     z toho pro veřejnost 9 9 ± 0 

Skener (na načítání čárového kódu) 69 69 ± 0 

Kopírky 3 3 ± 0 

Multifunkční zařízení 17 17 ± 0 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 

IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2021 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 46 032 tis. Kč,23 z toho objem mzdových prostředků 27 320 tis. Kč.24  
K 31. 12. 2021 byla provedena rozpočtová opatření, kterými byl příspěvek na provoz z rozpočtu 
města upraven na 47 611 930,- Kč, z toho objem mzdových prostředků 27 320 tis. Kč.  
 
Získané neinvestiční účelové dotace 
 

• dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního titulu Výkon 
regionálních funkcí knihoven 2021, na projekt Výkon regionálních 
funkcí knihoven v KMP25  

222 930,00 Kč 

• dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního titulu Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti 2020, na vydání publikace 
Miloslav Nohejl26  

40 000,00 Kč 

• dotace Ministerstva kultury ČR z rozpočtu Odboru umění, 
literatury a knihoven, z programu Knihovna 21. století, na 
projekt Ediční činnost k podpoře literární tvorby v regionu27  

11 000,00 Kč 

• dotace Ministerstva kultury ČR z rozpočtu Odboru umění, 
literatury a knihoven, z programu Knihovna 21. století, na projekt 
Lekotéka pro seniory28 

10 000,00 Kč 

 
 
Čerpání nákladů za sledované období 
 
Upravený roční rozpočet je 50 922 tis. Kč, skutečnost 50 301 328,48 Kč, tj. čerpání na 98,8 %. 
Z toho: 

• Spotřeba materiálu ‒ účet 501 
Upravený roční rozpočet je 4 750 tis. Kč, skutečnost 4 628 243,84 Kč, čerpání 
na 97,4 %. V tom: 

• spotřeba materiálu 295 562,26 Kč 

• nákup knihovního fondu        4 143 104,40 Kč 

• spotřeba pohonných hmot   77 212,00 Kč 

 
• Spotřeba energie ‒ účet 502 

Upravený roční rozpočet je 1 860 tis. Kč, skutečnost 1 687 364,96 Kč, čerpání 
na 90,7 %. 
 

• Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby ‒ účty 511, 512, 
513, 518 
Upravený roční rozpočet je 4 280 tis. Kč, skutečnost 4 069 801,60 tis. Kč, čerpání 
na 95,1 %. 

                                                 
23 Usnesení ZMP č. 456 ze dne 14. 12. 2020. 
24 Usnesení RMP č. 1190 ze dne 14. 12. 2020.  
25 Usnesení RMP č. 82 ze dne 25. 1. 2021. Usnesení ZPK č. 147/21 ze dne 15. 2. 2021. Usnesení RMP č. 780 

ze dne 30. 8. 2021.  
26 Usnesení RMP č. 234 ze dne 15. 3. 2021. Usnesení RPK č. 937/21 ze dne 28. 6. 2021.  
27 Rozhodnutí MK č. j. 20360/2021 OULK. Usnesení RMP č. 780 ze dne 30. 8. 2021.  
28 Rozhodnutí MK č. j. 20306/2021 OULK. Usnesení RMP č. 780 ze dne 30. 8. 2021. 
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V tom: 

• opravy   800 458,64 Kč 

• cestovné 23 445,00 Kč 

• náklady na reprezentaci       12 468,00 Kč 

• ostatní služby29                 1 503 409,50 Kč 

• nájemné    1 450 288,58 Kč 

• výkony spojů 279 732,01 Kč 

• přepravné 24 900,00 Kč 

 

• Mzdové náklady a náhrady mzdy – účet 521 

Upravený roční rozpočet je 27 638 965,00 Kč, skutečnost 27 638 965,00 Kč, čerpání 

na 100,0 %. V tom: 

• mzdy zaměstnanců 27 286 534,00 Kč 

• pracovní dohody       28 460,00 Kč 

• náhrady DPN   323 971,00 Kč 

Překročení mzdového limitu o 318 965,00 Kč bylo pokryto čerpáním fondu odměn.  

 

• Sociální a zdravotní pojištění – účet 524 

Upravený roční rozpočet je 9 191 tis. Kč, skutečnost 9 191 184,00 Kč, čerpání na 100,0 %. 

V tom: 

• sociální pojištění 6 733 759,00 Kč 

• zdravotní pojištění        2 457 425,00 Kč 

 

• Ostatní sociální náklady – účty 525, 527, 528 

Upravený roční rozpočet je 1 730 tis. Kč, skutečnost 1 633 986,10 Kč, čerpání na 94,5 %. 

V tom: 

• zákonné poj. zaměstnavatele 76 318,00 Kč 

• sociální náklady30        950 432,00 Kč 

• ostatní náklady 607 236,00 Kč 

 

• Jiné daně a poplatky – účet 538 

Upravený roční rozpočet je 1 tis. Kč, skutečnost 1 250,00 Kč, čerpání na 96,2 %. 

 

• Odpisy majetku – účet 551 

Upravený roční rozpočet je 1 221 tis. Kč, skutečnost 1 220 984,10 Kč, čerpání na 100,0 %. 

 

• Nákup DDHM – účet 558 

Upravený roční rozpočet je 40 tis. Kč, skutečnost 36 088,90 Kč, čerpání na 90,2 %. 

 

• Ostatní náklady – účet 547, 549, 557 

Upravený roční rozpočet je 210 tis. Kč, skutečnost 193 489,85 Kč, čerpání na 92,2 %. 

 
 
 

                                                 
29 úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení, umělecké 
honoráře, bankovní poplatky aj. 
30 příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
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Plnění výnosů za sledované období 
 

• Vlastní výnosy celkem 
Upravený roční rozpočet je 3 310 tis. Kč, skutečnost 3 310 122,11 Kč, čerpání na 100,0 %. 
V tom: 

• čtenářské poplatky 1 917 556,13 Kč 

• kopírování a tisk z PC 28 352,00 Kč 

• pořady literární výchovy   54 525,00 Kč 

• pronájmy  147 659,00 Kč 

• smluvní pokuty 0,00 Kč 

• prodané a ztracené knihy 126 615,01 Kč 

• ostatní výnosy 172 297,30 Kč 

• úroky z vkladů                                           2 095,05 Kč 

• čerpání fondů 861 022,62 Kč 

• odpisy z transferů 120 000,12 Kč 

 

• Výnosy z pronájmu městského majetku – účet 603 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 
147 659,00 Kč, z toho: 

• dlouhodobé pronájmy 123 559,00 Kč 

• krátkodobé pronájmy                                           24 100,00 Kč 

 
Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem roku 2021. 
 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je zisk 620 723,63 Kč před zdaněním.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Skutečný počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2021 je 92, průměrný přepočtený stav 
pracovníků je 77,83. Pro přepočtený počet pracovníků je v roce 2021 průměrná měsíční mzda 
29 216,00 Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2021 

• fond odměn 335 579,00 Kč 

• rezervní fond 2 330 449,51 Kč 

• FKSP 310 629,95 Kč 

• Investiční fond  2 149 226,97 Kč 

 
 
IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet 013 – software 
Počáteční stav 2 057 357,76 Kč, konečný stav 2 057 357,76 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Počáteční stav 248 602,97 Kč, konečný stav 244 514,13 Kč.  
 
Účet 021 – stavby 
Počáteční stav 47 483 685,06 Kč, konečný stav 47 674 134,06 Kč.  
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
Počáteční stav 19 876 212,00 Kč, konečný stav 19 782 780,90 Kč.  
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Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Počáteční stav 8 280 101,02 Kč, konečný stav 8 266 925,88 Kč.  
 
Účet 031 – pozemky 
Počáteční stav 9 809 913,40 Kč, konečný stav 9 809 913,40 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 032 – umělecká díla a předměty 
Počáteční stav 109 270,- Kč, konečný stav 109 270,- Kč. Nedošlo k žádné změně.  
 

 
IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Fond odměn účet 411 
Počáteční stav 348 786,00 Kč, konečný stav 335 579,00 Kč.  
Tvorba v roce 2021 byla 305 758,00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020. 
Čerpání na překročený objem mezd roku 2021 ve výši 318 965,00 Kč.  
 
FKSP účet 412 
Počáteční stav 323 112,85 Kč, konečný stav 310 629,95 Kč. 
Tvorba v souladu s předpisy (2 % z objemu mezd) 552 210,00 Kč. Čerpání 564 693,00 Kč. 
V tom: 

• stravování 492 188,00 Kč 

• rekreace 7 650,00 Kč 

• dary 45 945,00 Kč 

• kultura  17 110,00 Kč 

• ostatní 1 800,00 Kč 

       
Rezervní fond účet 413 
Počáteční stav 2 254 009,41 Kč, konečný stav 2 330 449,51 Kč. 
Tvorba v roce 2021 byla 76 440,10 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020. 
 
Účet 416 – fond investic 
Počáteční stav 1 754 638,49 Kč, konečný stav 2 149 226,97 Kč.  
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 220 984,10 Kč. 
K 31. 12. 2021 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních akcí 
826 395,62 Kč, z toho bylo 542 057,62 Kč na opravy a udržování majetku. 

• Oprava podlahy ve Studovně 76 320,00 Kč 

• Oprava historické dlažby u vstupu do ústřední budovy 153 230,33 Kč 

• Rekonstrukce sociálního zařízení v ÚKDM 190 449,00 Kč 

• Oprava části fasády OK Skvrňany 58 370,00 Kč 

• Oprava suterénních místností v OK Skvrňany 85 547,00 Kč 

• Restaurování 4 ks kovového ohrazení na parapety v ústřední budově 11 616,00 Kč 

• Oprava podvozkových komponentů a brzdové soustavy Bibliobusu 156 974,29 Kč 

• Pořízení souboru regálů do Knihovny Lobzy 93 889,00 Kč 

 
Pohledávky  
K 31. 12. 2021 má KMP jednu pohledávku z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 1 tis. Kč.  
Celkové pohledávky za čtenáři činí 1 202 883,68 Kč. 
 
 
Vývoj stavu majetku KMP, výsledky inventarizace a vývoj fondů KMP 
     viz Příloha č. 10 – Rozvaha k 31. 12. 2021 
       a Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
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Vnější kontroly hospodaření aj. v KMP 
 
     V roce 2021 v KMP proběhly tři vnější kontroly, z toho: 

• Ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Regionální pobočky Plzeň:  
16. 8. 2021 kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. 

• Ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni:  
4. 11. 2021 kontrola plnění povinností vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění Covid-19, a dalších aktuálních mimořádných opatřeních MZDR. 

• Ze strany Magistrátu města Plzně, Odboru kontroly a interního auditu: 
22. 9. 2021 prověření plnění nápravného opatření přijatého ke kontrolnímu zjištění 
uvedenému v protokolu z veřejnosprávní kontroly č.j. MMP/287215/20 ze dne 21. 10. 
2020. 

     Výsledky všech uvedených kontrol byly bez zjištění nedostatků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 

 

  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

104 

V. Závěrečné shrnutí  
 
     Zhodnotit činnost Knihovny města Plzně v roce 2021 podobně jako vloni nebylo vůbec 
snadné. Profesní i osobní život každého zaměstnance a samozřejmě také čtenáře hluboce 
ovlivnila pokračující pandemie koronaviru SARS-CoV-2 (Covid-19). Všichni se museli opět 
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.  
     První dny roku proběhly za úplného uzavření provozu knihoven. Nařízená omezení 
se časem postupně zmírňovala, a to nejprve na možnost bezkontaktního převzetí předem 
objednaných knih v zádveří knihovny, později na půjčování přes výdejní okénka, nakonec 
od poloviny dubna na půjčování a vracení v „běžném“ režimu, avšak s podmínkou 
přítomnosti maximálně jednoho zákazníka na 15 m2 plochy pro veřejnost. Ke standardnímu 
provozu vč. sobotních služeb v ústřední budově a služeb veřejného internetu se KMP mohla 
vrátit teprve v polovině května, i poté ale bylo nutné dodržovat řadu hygienických opatření 
(rozestupy, respirátory, dezinfekce). Podzimní měsíce pak znovu přinesly skokový nárůst 
počtu nemocných a s ním spojená nová opatření a omezení…  
 
     Přestože se nemocnost zaměstnanců knihovny meziročně výrazně snížila (o 42 %), 
z důvodu nemoci nebo OČR bylo přímo ve službách promeškáno v součtu 676 dnů. Řada 
knihovníků se hlavně na podzim nakazila covidem, mnozí museli nastoupit do nařízené 
karantény a jejich takto postižené knihovny musely být dočasně buď zcela uzavřeny, nebo 
musela být alespoň omezena otevírací doba pro veřejnost. Díky vysokému procentu 
proočkovanosti však většina pracovníků prodělala nemoc jen s mírnými obtížemi. 
 
     Nestandardní podmínky, za nichž KMP v roce 2021 pracovala, 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. Později pak bylo velmi složité akce realizovat tak, aby vyhověly 
aktuálním pravidlům (nebylo možné slučovat žáky z různých škol, jednotlivé třídy bylo nutné 
do prostor půlit a kontrolovat bezinfekčnost).   
     V roce 2021 se proto v KMP uskutečnilo pouze 724 kulturních, vzdělávacích a komunitních 
akcí pro 13 148 návštěvníků. Přestože počet uskutečněných akcí se meziročně zvýšil o 8 %, 
počet jejich účastníků stoupl pouze o 1,4 %. Nejvýraznější propad byl zaznamenán u akcí 
pro širokou veřejnost. Dlouhodobé restrikce, časté změny podmínek s povinností kontroly 
platnosti covid pasů nebo prokazování bezinfekčnosti dokladem o negativního výsledku testu 
se pro řadu návštěvníků ukázaly být velkou bariérou.  
     Část aktivit byla proto přesunuta do virtuálního prostředí, kde se uskutečnila řada 
přednášek, besed, hudebních pořadů, pořadů pro nejmenší, společného čtení pro školáky apod.  
 
     Primární snahou KMP bylo po celý rok zůstat v co největší míře v kontaktu se čtenáři. 
Vzrostl počet uživatelů, kteří navštívili webové stránky knihovny a využili přístupy do on-line 
katalogu k vyhledání informací, a především k objednání knihovních dokumentů. Meziročně 
se přirozeně zvýšil počet zájemců o výpůjčky e-knih (nárůst o 17 %).  
 
     Nově knihovna zavedla novou službu – tzv. předregistraci čtenáře. V návaznosti na 
zapojení KMP do portálu Knihovny.cz, k němuž došlo v roce 2020, se od podzimu 2021 
knihovna začlenila do služby Získej, jejímž cílem je zajištění snadného poskytování 
meziknihovních výpůjčních služeb.  
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     Rok 2021 byl nebývale bohatý také na pohyb zaměstnanců. V průběhu roku došlo k personální 
změně na třech místech vedoucích knihoven (v OK Lochotín, OK Skvrňany a v Knihovně 
Vinice), do KMP nově nastoupilo nebo se po skončení rodičovské dovolené vrátilo sedm 
pracovníků.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 2021 
 
 
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 tř. 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 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

109 

Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2021 

 
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  Kozáková Jitka 
 knihařská dílna  Berková Jana  
    
 úklid  Bokrošová Hana (do 9. 10.) 
   Dušková Patricie  
   Kubíková Michaela (od 11. 10.) 
   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  Kosová Alžběta, Bc. (do 30. 3.) 
   Lauberová Jana, Mgr. 
   Řezníčková Anna, BcA. (od 7. 6.) 
    

8. Ústřední knihovna pro dospělé  Šťastná Pavlína, Mgr.  
   Duchková Petra, Bc. (do 30. 4.) 
   Hyláková Ladislava (do 30. 6.) 
   Kašparová Veronika, Mgr. (do 30. 4.) 
   Korandová Martina, Mgr. 
   Lužová Martina 
   Němcová Martina, Bc. (od 2. 8.) 
   Nussbauerová Hana 
   Pechová Kateřina 
   Střesková Anna Elizabeth, Bc. (od 1. 5.) 
   Urbanová Lenka, Bc. (od 1. 5.) 
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9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Pekárková Petra, Mgr. 
   Duchková Petra, Bc. (od 1. 5.) 
   Hejnalová Ilona  
   Větrovská Hana 
   Ouřada Martin, Bc.  
   Výšková Libuše 
    

10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 
Brožová Hana 

   Růžičková Jana 
   Štádlerová Jaroslava 
   Ulíková Stanislava  
    

11. Obvodní knihovna Bory  Richtersová Smílková Kateřina, Mgr.  
   Bedřichová Marcela 
   Karpíšková Markéta 
   Lukáčová Hana  
    

 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. 
   Pittrová Kateřina, Mgr.  
   Pospíchalová Alena, Mgr. (do 22. 4.) 

Wendlerová Valerie (od 1. 4.) 
    

 pobočka Červený Hrádek  Ťoupalová Jana 
    

 pobočka Újezd  Markéta Čmolíková, Bc. 
    

13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 
   Bocková Renáta (od 1. 5.) 
   Urbanová Lenka, Bc. (do 30. 4.) 
    

14. Obvodní knihovna Lochotín  Khasová Dagmar, Mgr. (do 9. 5.) 
   Kašparová Veronika, Mgr. (od 1. 5.) 
   Brychová Dana, BBus (Hons) 
   Dibová Andrea  
   Hoffmannová Ilona 
   Janová Jitka 
   Wočadlová Zdeňka 
    

 pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila (do 30. 9.) 
   Věříšová Dagmar (od 1. 10.) 
    

15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. (do 30. 4.) 
   Baťková Lenka Josefa, Bc. (od 1. 7.) 
 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 
   Ettlerová Dagmar, Bc.  
   Neubergerová Alena 
   Plíštilová Iva  
   Verdanová Jitka 
 správa M-klubu  Toupalová Věra 
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 pobočka Křimice  Kučerová Václava 
 pobočka Malesice  Plíštilová Iva 
 pobočka Radčice  Plíštilová Iva 
    
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  Baťková Lenka Josefa, Bc. (do 30. 6.) 
   Hyláková Ladislava (od 1. 7.) 
   Zahoříková Dana, DiS.  
    

18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Peller Zdeněk 
    

19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Krystlová Dita (od 1. 1.) 
   Šindelářová Lucie (do 10. 1.) 
   Válková Jitka  
    

 Mateřská dovolená  Čadová Veronika, Bc.  
   Lorenzová Eva, Mgr. 
   Maškovská Markéta, Mgr.  
   Pospíchalová Alena, Mgr. (od 23. 4.) 
   Šindelářová Lucie (od 11. 1.) 
    
 Odchod do důchodu  Khasová Dagmar, Mgr. (10. 5.) 
   Výšková Libuše (1. 5.) 
   Bokrošová Hana (10. 10.) 
    

 Odchod z KMP  Sobotová Alena, Mgr. (30. 4.) 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 2021 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2021 a 2020 
 

V roce 2021 byl omezen provoz ve všech knihovnách sítě KMP. 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bibliobus 
2021 287 10 1 800 12 635 2 287 0 0 0 

Bibliobus 
2020 340 21 1 890 15 808 3 199 0 0 0 

 index 0,84 0,48 0,95 0,8 0,71    
Bolevec 
2021 1 332 531 10 055 40 423 7 716 116 2 242 201 

Bolevec  
2020 1 523 755 10 275 39 477 7 868 132 2 749 2 245 

index 0,87 0,7 0,98 1,02 0,98 0,87 0,81 0,82 
Bory 
2021 1 754 184 14 587 73 626 8 584 36 655 331 

Bory 
2020 2 074 253 17 473 82 010 11 609 27 536 822 

 index 0,85 0,73 0,83 0,9 0,74 1,33 1,22 0,4 
Doubravka 
2021 2 159 283 17 330 72 243 8 464 48 608 318 

Doubravka 
2020 2 417 334 19 475 83 194 10 942 48 711 602 

 index 0,89 0,85 0,89 0,87 0,77 1 0,85 0,53 
Hudební 
2021 345 18 3 083 12 462 721 7 34 782 

Hudební 
2020 478 39 3 893 11 738 813 3 35 1 534 

 index 0,72 0,46 0,79 1,06 0,89 2,33 0,97 0,51 
Lobzy 
2021 419 82 4 138 14 213 2 478 93 1 842 110 

Lobzy 
2020 440 106 4 225 14 726 2 380 51 1 122 108 

 index 0,95 0,77 0,98 0,97 1,04 1,82 1,64 1,02 
Lochotín 
2021 3 106 342 29 280 135 192 18 639 18 318 654 

Lochotín 
2020 3 420 445 30 123 142 951 20 503 17 512 1 194 

 index 0,91 0,77 0,97 0,95 0,91 1 0,62 0,55 
Skvrňany 
2021 1 522 197 12 190 53 624 9 492 43 639 235 

Skvrňany 
2020 1 690 257 13 731 61 260 11 704 39 575 331 

 index 0,9 0,77 0,89 0,88 0,81 1,1 1,1 0,71 
Slovany 
2021 2 109 250 15 588 77 312 13 824 19 169 140 

Slovany 
2020 2 349 347 17 437 82 247 13 993 28 333 254 

 index 0,9 0,72 0,89 0,94 0,99 0,67 0,5 0,55 
Studovna 
2021 0 0 937 840 728 1 45 376 

Studovna 
2020   1 684 692 573 3 76 1 017 

 index 0 0 0,56 1,21 1,27 0,33 0,59 0,37 
ÚKD 
2021 4 945 124 40 685 126 085 21 673 1 341 708 

ÚKD 
2020 5 493 108 44 029 140 247 27 705 12 135 1 350 

 index 0,9 1,15 0,92 0,9 0,78 0,08 2,52 0,52 
ÚKDM 
2021 3 482 592 18 945 48 211 3 009 52 1 051 52 

ÚKDM 
2020 3 935 741 21 361 57 205 3 801 56 1 022 127 

 index 0,88 0,8 0,89 0,84 0,79 0,92 1 0,41 
Vinice 
2021 678 94 5 579 26 641 5 195 96 1584 50 

Vinice 
2020 727 141 6 112 27 974 6 272 58 835 128 

 index 0,93 0,67 0,91 0,95 0,83 1,65 1,89 0,39 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho děti 

Návštěvníci 
služby 

Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bílá Hora 
2021 

31 1 235 1 307 641 0 0 0 

Bílá Hora 
2020 

23 3 300 1 201 624 2 4 0 

 index 1,35 0,33 0,78 1,09 1,03 0 0 0 
Božkov 
2021 

149 27 1 355 7 019 1131 0 0 20 

Božkov 
2020 

146 32 1 339 6 837 996 7 58 20 

 index 1,02 0,84 1,01 1,03 1,14 0 0 1 
Černice 
2021 

82 22 644 4 088 1 109 0 0 0 

Černice 
2020 

90 23 612 4 061 1 417 0 0 0 

 index 0,91 0,96 1,05 1,01 0,78 0 0 0 
Č. Hrádek 
2021 

23 2 250 2 077 759 0 0 5 

Č. Hrádek 
2020 

32 2 292 2 373 726 0 0 4 

 index 0,72 1 0,86 0,88 1,05 0 0 1,25 
Koterov 
2021 

56 12 362 3 037 764 0 0 0 

Koterov 
2020 

55 8 373 2 675 638 0 0 0 

 index 1,02 1,5 0,97 1,14 1,2 0 0 0 
Křimice 
2021 

87 16 819 5 635 961 0 0 0 

Křimice 
2020 

97 20 892 5 703 846 6 10 2 

Index 0,9 0,8 0,92 0,99 1,14 0 0 0 
Lhota 
2021 

45 5 601 2 647 997 0 0 25 

Lhota 
2020 

62 11 723 2 766 1 125 1 20 29 

 index 0,73 0,45 0,83 0,96 0,89 0 0 0,86 
Litice 
2021 

64 11 370 2 567 584 2 35 0 

Litice 
2020 

58 11 485 3 236 827 0 0 0 

 index 1,1 1 0,76 0,79 0,71 0 0 0 
Malesice 
2021 

29 3 340 1 904 956 3 4 24 

Malesice 
2020 

27 3 360 1 760 871 2 2 34 

 index 1,07 1 0,94 1,08 1,1 1,5 2 0,71 
Radčice 
2021 

62 8 593 3 612 1 719 8 54 41 

Radčice 
2020 

57 10 654 3 415 1 593 8 41 89 

 index 1,09 0,8 0,91 1,06 1,08 1 1,31 0,46 
Radobyčice 
2021 

41 2 314 2 709 1 421 0 0 0 

Radobyčice 
2020 

38 0 347 2 728 1 110 0 0 0 

 index 1,08 2 0,91 0,99 1,28 0 0 0 
Újezd 
2021 

33 3 273 1 708 649 23 35 0 

Újezd 
2020 

42 3 301 1 968 745 23 39 0 

index 0,79 1 0,91 0,87 0,87 1 0,9 0 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2021 
 

 
Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2021 
Skutečnost 

2020 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,7 2,7 

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 12,9 % 14,5 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 108,1 % 124,14 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 4,1 4,51 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 32 31,1 

 
Informační služby 

 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2021 
Skutečnost 

2020 

Počet zodpovězených dotazů ‒ celkem 8 500 17 106 15 579 
                                 - z toho studovna 1 000 528 667 

Počet rešerší (pouze Studovna) 10 - 15 16 9 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 80 105 

 
Ostatní služby 

 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2021 
Skutečnost 

2020 

Počet akcí – vzdělávací, kulturní a komunitní 1 100 724 665 
Počet návštěvníků vzdělávacích, kulturních 
a komunitních akcí 

31 000 13 148 12 960 

Počet vydaných publikací 32 9 10 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2021 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele 
Standard 

KMP 
Skutečnost 

2021 
Skutečnost 

2020 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 4 104 4 616 
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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 2021 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 2021 

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 2020 
Skutečnost 2021 

30 - 45 Kč   
25,40 Kč  
23,40 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 2020 
Skutečnost 2021 

27  
51 
51 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2020 
Skutečnost 2021 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
289 (z toho 54 v ústřední budově) 
286 (z toho 52 v ústřední budově) 

 

Ostatní služby 
 

Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost  
(počet návštěvníků na 1 akci) 

Standard KMP 
Skutečnost 2020 
Skutečnost 2021 

31 
19 
18 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
Skutečnost 2021 

Všechna zařízení KMP, ostatní plzeňské knihovny, 
Národní knihovna ČR, knihkupectví (zejména plzeňská) 

dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí v roce 2021 
 

Knihovna Bolevec 
 

On-line čtení pro nejmenší z knihy Ivony Březinové Medvědí pohádka 
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Knihovna Bolevec 
 

On-line čtení pro nejmenší Zvířátka v ZOO 
 

 
 
 

Obvodní knihovna Bory 
 

Čtení pro nejmenší 
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Obvodní knihovna Bory 
 

Beseda pro prvňáčky 
 

 
 
 

Noc literatury 
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Hudební a internetová knihovna 
 

 
Přednáška Kyberšikana pro příměstský tábor Aikido dojo Plzeň, z. s., 14. 7. 2021 

 
 

   
 
 
 

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

122 

Hudební a internetová knihovna 
 
 

Přednáška (Ne)bezpečný internet pro Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 17. 12. 2021 
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Obvodní knihovna Doubravka 
 

Autorské čtení Dagmar Digma Čechové 
 
 

 
 

 

Podzimní artedílna ‒ výroba záložek s podzimní tematikou 
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Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Čtení pro nejmenší MŠ Montessori 15. 10. 2021 

 

 

Čtení pro větší ZŠ Montessori 21. 12. 2021 
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Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Den poezie – Do knihovny za básničkou 18.11. 2021 

 

 
 
 

Netradiční knihy pro komunitní ZŠ Koventinka 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2021 

 
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 280 výtisků 

 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2021/2022.  
Plzeň 2021; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 170 výtisků 

 
Karolina Pláničková : Teorie přirozeného výběru ; -- Plzeň : vydala Knihovna města Plzně 
ve spolupráci s Pro libris za finančního přispění MK ČR, 2021. -- 43 stran : ilustrace Kamila 
Ullmannová ; 22 cm. -- (Ulita ; svazek 63).   
ISBN 978-80-88282-13-6 

 
Květa Monhartová : Občasné deníky ; -- Plzeň : vydala Knihovna města Plzně ve spolupráci 
s Pro libris za finančního přispění MK ČR, 2021. -- 35 stran : ilustrace Květa Monhartová; 
22 cm. -- (Ulita ; svazek 64).  
ISBN 978-80-88282-14-3 

 
Alena Vávrová : Buď jak buď; -- Plzeň : vydala Knihovna města Plzně ve spolupráci s Pro libris 
za finančního přispění MK ČR, 2021. – 36 stran : ilustrace Jiří Poslední; 22 cm. -- 
(Ulita ; svazek 65). 
ISBN 978-80-88282-16-7 

 
Vladimír Novotný : Miloslav Nohejl /. -- I. vydání. -- Plzeň : pro Knihovnu města Plzně, p. o., 
s finanční podporou Plzeňského kraje a Pro libris vydal Miloslav Krist - ArtKrist, 2021. – 
255 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 22 cm. -- 
Vydáno u příležitosti 145. výročí založení Knihovny města Plzně a 125. výročí narození 
Miloslava Nohejla. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík.   
ISBN 978-80-88357-09-4 (vázáno) 
 
Vedoucí knihovníci, správci a ředitelé Městské knihovny v Plzni: Jana Horáková -- 
Plzeň 2021; Vydáno k 145. výročí Knihovny města Plzně, p. o. – Neprodejné 

 
Kalendář plzeňský 2022: Jak jsem: kratochvilné čtení na každý měsíc /Marek Velebný; 
foto Marek Velebný. -- Plzeň : Pro libris, z. s, 2021.:  V Pro libris vydala Knihovna města Plzně 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. -- (brožováno). 
ISBN 978-80-88282-15-0 
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2021 

 
KNIHOVNA  
Knihovna v Božkově oslavila 100 let.-- In: Plzeňský deník; Západočeský týdeník.—
ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 10 (13.01.2021) s. 3. 
 
(RED)  
Knihovna města Plzně půjčuje bezkontaktně / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 26 (07.02.2021), 
s. 6. 
 
IVO  
Ivo Hucl pozve k Návratu ke kruhu.-- In: Radniční listy.-- Roč. 26 (07.06.2021), s. 7. 
 
KNIHOVNY  
Knihovny otevřely okénka.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 40 
(17.02.2021) s. 2. 
 
(QUI)  
Knihovna půjčuje bezkontaktně / (qui).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 17 (21.01.2021) s. [1]. 
 
JANEČKOVÁ, Jitka, 1965-  
Život je sladký aneb Putování za plzeňskými perníkáři a cukráři II. / Jitka Janečková.-- 
In: Vítaný host v Plzeňském kraji.-- Roč. 16, č. 1 (02.04.2021), s. 26 - 28. 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956-  
Pozvánka na výstavu / Eva Hubatová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 192 (20.08.2021) s. 10. 
 
ČTENÁŘSKÝ  
Čtenářský bazar ve Skvrňanech.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 226 
(30.09.2021) s. 2. 
 
 (QUI)  
Vyšla kniha o cukrářství / (qui).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 1 
(02.01.2021) s. [1]. 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956-  
Publikace Život je sladký mapuje vývoj cukrářského řemesla i na Plzeňsku / Eva Hubatová.-- 
In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 155 (08.07.2021) s. 2. 
 
ZAZPÍVAJÍ  
Zazpívají mantry a posvátné písně.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 143 
(22.06.2021) s. 2. 
 
(QUI)  
M-klub připravil koncert z Austrálie / (qui).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 288 (14.12.2021) s. [1]. 
 
(QUI)  
Cestopis v M-klubu / (qui).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 130 
(07.06.2021) s. [1]., 
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MATOUŠÍKOVÁ, Kateřina  
„KnihoBudka“ má úspěch / Kateřina Matoušíková.-- In: IZ.-- Roč. 29, č. 3 (04.06.2021), s. 11. 
 
(ČTK, zr)  
Herci budou číst při Noci literatury v Plzni / (ČTK, zr).-- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.-- Roč. 31, 
č. 219 (21.09.2021), s. 11. 
 
(RED)  
Mladé tužky se vrací do knihovny / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 26 (06.09.2021), s. 7. 
 
(RED)  
Vysíláme on-line. Hlásí kulturní organizace / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 26 (05.04.2021), 
s. 6. 
 
DYLAN  
Dylan mezi knihami.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, č. 258 (08.11.2021) s. 2. 
 
(QUI)  
Dobytí severního pólu v M-klubu / (qui).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 240 (16.10.2021) s. [1]. 
 
(MV)  
V Plzni čeká Náměstí plné pověstí / (mv).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 100 (30.04.2021) s. 9. 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956-  
Beseda o kuchařkách / Eva Hubatová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 30, 
č. 174 (30.07.2021) s. 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
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Příloha č. 10 – Rozvaha k 31. 12. 2021 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

130  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

131 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

132 

Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 
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Příloha č. 12 – Certifikát společensky odpovědné instituce 
 
 

 


