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I. Úvodem 
                             

      
     Uzavíráme a bilancujeme další rok činnosti Knihovny města Plzně. 
Snažili jsme se co nejlépe sloužit čtenářské veřejnosti a reagovat na 
vše nové, co bylo možné využít pro zkvalitnění knihovnických, 
informačních, kulturních i vzdělávacích služeb. Řadu možností s sebou 
přinesl rozvoj techniky, jiné se objevily díky soustavnému vzdělávání 
zaměstnanců. Také názory a podněty našich uživatelů, které jsme oslovili 
v listopadu s dotazníkem Průzkumu čtenářské spokojenosti, jistě přinesou 
další náměty pro zlepšování naší práce.  
     Rozvoj automatizovaných systémů umožnil propojit všechny stacionární 
knihovny městské knihovnické sítě. Knihovníci i uživatelé tím získali lepší 

přehled o nabízených službách, zejména pak o celém knihovním fondu Knihovny města Plzně. 
Rovněž on-line katalog knihovny byl přístupný jak v jednotlivých knihovnách, tak 
prostřednictvím webových stránek KMP. Čtenáři ho plně využívali i proto, že u nás si lze 
potřebné dokumenty ihned vyžádat, případně si je rezervovat. K dalším vylepšením, která zvyšují komfort 
služeb KMP, patřila nabídka využití Plzeňské karty také jako čtenářského průkazu (na tu zareagovalo 
4 485 našich uživatelů) a možnost zaregistrovat e-mailovou adresu, aby mohli být klienti rychle 
adresně informováni o postupech a akcích knihovny.  
     Zvýšenou pozornost jsme věnovali našim handicapovaným čtenářům – poskytovali 
jsme jim donáškovou službu a pravidelně jsme obsluhovali také domovy pro seniory. 
Individuálně i ve skupinách jsme pracovali s dětmi, příspívali jsme k rozvoji jejich 
osobnosti, učili je zacházet s krásným slovem a s informacemi.  
     Naše úsilí mělo odezvu ve zvýšeném zájmu o nabízené služby. Téměř o 2 tisíce vzrostl počet 
registrovaných uživatelů a k naší radosti se zvýšil (i když ne o mnoho) též počet dětí do 15 let. 
S tímto nárůstem souvisí nejen růst počtu výpůjček, ale i služeb nabízených elektronicky.  
     Péčí Města Plzeň si mohli naši uživatelé vybírat z téměř 30 tisíc nových přírůstků knih, 
periodik a AV médií, navštívit řadu kulturních a vzdělávacích pořadů pro děti i dospělé.   
     Město Plzeň, MK ČR a další donátoři navíc tradičně podporovali občanská sdružení 
působící při knihovně. Jejich práce je nezastupitelná - informují, organizují, sjednocují 
a popularizují literární dění zejména v Plzeňském kraji.  
     Po necelých dvaceti letech odcházím z funkce ředitelky Knihovny města Plzně na odpočinek. 
Dovolím si proto pár osobních přání. Mé díky patří samozřejmě knihovně, která své služby nabízí 
již 133 let. Jejím zaměstnancům za to, že se mnou sdíleli životní osudy knihovny a byli vždy 
připraveni pomáhat mně i čtenářům ve snaze nabídnout služby pohotové, informace objektivní a 
pořady kvalitní. Mé poděkování patří zřizovateli KMP, který považoval knihovnické služby za 
služby pro občany Plzně potřebné, a proto je podporoval. Pevně doufám, že tomu tak bude 
i nadále. Nikoliv poslední poděkování patří všem mým partnerům a kolegům, kteří 
nezištně s KMP spolupracovali.  
     Knihovně města Plzně upřímně přeji osvícené zřizovatele, spokojené čtenáře a nadšené 
zaměstnance! 
 

PhDr. Dagmar Svatková 
ředitelka 
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II. Údaje o organizaci 
  
   
II.1 Základní údaje 
  
      Název: Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 

Sídlo: B. Smetany 13, 305 94  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 PhDr. Dagmar Svatková 

 
 
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 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 tvoří úsek pro styk s veřejností 
a sekretariát ředitele. Náměstek pro hlavní činnost řídí kromě Oddělení nákupu a zpracování 
knihovních fondů (dále Oddělení KF) a Oddělení informačních služeb a studovny (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. 
Přehled knihoven, které zajišťují dostupnost knihovnických a informačních služeb pro obyvatele 
Plzně, je uveden v Příloze č. 1. K útvarům, které řídí náměstek pro ostatní činnost, patří 
ekonomický úsek a správní úsek.  
Organizační struktura KMP viz  Příloha č. 2.  
 
 
 

mailto:knihovnamp@plzen.eu�
http://www.knihovna.plzen.eu/�
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II.4 Zaměstnanci 
 
     V roce 2009 pracovalo v KMP 93 zaměstnanců – fyzických osob, jejich průměrný přepočtený 
stav činil 79 pracovníků. Do KMP nastoupilo 7 nových pracovníků, 7 pracovníků pracovní poměr  
ukončilo. Celkem 7 pracovnic bylo na mateřské dovolené. Nemocnost v KMP byla menší než 
v roce 2008 – 788 kalendářních dnů, tj. 2,5 %. V knihovně pracuje 93 % žen a 7 % mužů. Věkové 
složení zaměstnanců: do 40 let – 32 %, od 41 do 60 let – 50 %, nad 61 let – 18 %. 
     Z hlediska vzdělání jsou nejsilnější skupinou pracovníci s dosaženým úplným středním 
a vyšším odborným vzděláním – 64 %, z toho 58 % má vzdělání odborné. 25 % pracovníků má 
vzdělání vysokoškolské.  
Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  
 
Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné 
kvalifikace. V roce 2009 ukončili úspěšně bakalářské studium 4 pracovníci. Velká část 
pracovníků absolvovala další moduly počítačových kurzů základní informační gramotnosti 
(ECDL), které pořádala Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. 
     Pracovníci KMP během roku 2009 získávali znalosti i v dalších odborných kurzech, 
na přednáškách, školeních, konferencích a seminářích:  
 
 Elektronické dodávání dokumentů (Národní knihovna ČR Praha) 
 Open Acces (Americké centrum Plzeň) 
 Dějiny knižní kultury (SVK PK Plzeň) 
 Seminář k benchmarkingu knihoven (Národní knihovna ČR Praha) 
 Komise pro služby (SVK Hradec Králové) 
 Unifikované názvy hudebních děl (Národní knihovna ČR Praha) 
 Knihovny a senioři (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) 
 Seminář hudebních knihoven (Knihovna J. Mahena Brno) 
 Knihovny současnosti (Seč) 
 Regionální funkce knihoven (Krajská knihovna Pardubice) 
 Seminář akvizičních pracovníků  (SVK Hradec Králové) 
 Fundraising pro knihovny (Městská knihovna Louny) 
 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit (Národní knihovna ČR Praha) 
 Elektronické sociální sítě (Národní knihovna ČR Praha)  
 Zpracování elektronických zdrojů (Národní knihovna ČR Praha) 
 Seminář hudebních knihoven (Městská knihovna Krnov) 
 Biblioterapie v práci veřejných kniihoven (Knihovna J. Mahena Brno) 
 Knižní vazba (SVK PK Plzeň) 
 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Národní knihovna ČR Praha) 
 Práce s nepřizpůsobivým čtenářem (SVK PK Plzeň) 
 Javaskripty v knihovnických aplikacích (UK ZČU Plzeň) 
 Nový www katalog OPAC 2.0 (Národní knihovna ČR Praha) 

 
     V oblasti vzdělávání pracovníků KMP byla zajištěna exkurze do Archivu města Plzně a školení 
na téma Benchmarking knihoven. Pracovníci si prohlubovali vzdělání i účastí v  kurzech 
anglického jazyka.  
     Dalšími akcemi, kterých se pracovníci KMP měli možnost zúčastnit, byl knižní veletrh Svět 
knihy v Praze, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě a Literární Šumava.  
     V programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo proškoleno celkem 5 pracovníků.  
V provozech KMP provádělo průběžnou školní praxi v roce 2009 celkem 56 studentů knihovnictví 
a archivnictví ze SOŠ prof. Švejcara v Plzni, souvislou praxi vykonala 1 studentka ze stejné 
školy. 
 
     Pracovníci KMP se zúčastňovali činnosti v pracovních skupinách, spolcích a odborných 
organizacích lokální i celorepublikové působnosti. Knihovna měla zastoupení v Komisi pro 
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služby NK ČR, ve skupině pro standardizaci knihovnických služeb, v regionálním výboru 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, v odborné sekci SKIP ČR - Klubu dětských 
knihoven – v jeho regionálním klubku i v ústředním orgánu, tzv. mozkovém trustu KDK, 
v odborné sekci veřejných knihoven SKIP, ve sdružení Pro libris, Kruhu přátel knižní kultury, 
Ason-klubu a v České národní skupině IAML. Knihovna měla své zástupce také ve hře Future 
City Games, která se konala ve třech plzeňských obvodech i v pracovní skupině Generace 
2015 zaměřené na Podmínky pro nastupující generaci a Kulturu aktivizující lidi a aktivovanou 
lidmi v rámci Kandidatury města na titul Plzeň – Evropské město kultury 2015. KMP byla 
institucionálním členem SKIP a Sdružení SKAT. Členy Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků bylo 19 pracovníků.  
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III. Zpráva o činnosti 
 
     V roce 2009 nabízela KMP své služby ve dvou knihovnách v ústřední budově (v ÚKD a ÚKDM), 
dále v 9 knihovnách s celotýdenním provozem, v 11 malých pobočkách (pokračovalo uzavření 
pobočky v Újezdě z důvodu rekonstrukce budovy), v Bibliobusu (10 zastávek) a ve Studovně. V roce 
2009 se osamostatnila knihovna v Letkově, která již není pobočkou KMP, ale zůstala knihovnou 
obsluhovanou.            
     Knihovna poskytovala svoje služby 48 hodin týdně, v ústřední budově 6 dnů v týdnu. 
Vykonávala regionální funkce pro 14 knihoven na základě smluv o poskytování regionálních 
služeb. Pro potřeby kulturních akcí byly k dispozici dva prostory – M-klub a Polanova síň.                    

 
III.1 Statistické údaje (výkony) 
 
  

Rok 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci

služby 
Výpůjčky Informace Akce 

Účastníci 
akcí 

Internet
Virtuální 
návštěvy

1999 21 844 4 333 246 577 1 120 918 8 997    600 20 701    172 x 
2000 21 549 4 257 266 926 1 156 465    10 830    789 31 818     668 x 
2001 22 386 4 320 264 780 1 146 974 8 570    814 28 005      871 x 
2002 22 113 4 333 296 458 1 198 690 7 469    901 27 488   1 084 x 
2003 22 639 4 539 321 299 1 212 123 6 429 1 019 31 625   1 190 x 
2004 23 086 4 487 338 669 1 224 145 6 870 1 101 31 721   1 428 x 
2005 23 458 4 271 326 042 1 165 875 6 948 1 225 33 350 15 804 x 
2006 23 775 4 315 331 083 1 108 102 5 622 1 371 34 815 43 031 x 
2007 24 077 4 176 328 064 1 058 101 5 128 1 505 31 544 60 082 x 
2008 25 367 4 545 335 872 1 154 663 5 128 1 591 35 227 60 299 60 674 

2009 27 348 4 599 348 716 1 214 105 5 602 1 587 35 401 55 707 63 745 
      
      
     V roce 2009 dosáhla KMP nárůstu téměř ve všech ukazatelích, přestože proběhla 
revize v 5 knihovnách (z toho Bolevec – 14 dní, Vinice – 14 dní), tři týdny byla zavřena knihovna 
v Doubravce a 2 týdny Hudební a internetová knihovna (dále HIK) z důvodu rekonstrukcí. 
Několikrát přerušil provoz Bibliobus z důvodu opravy topení a elektroinstalace. 6 dnů byla 
uzavřena pobočka Božkov a celý rok zavřena pobočka v Újezdě.  
     V roce 2009 se výrazně upravila struktura ročního statistického výkazu o knihovně – Kult (MK) 
12-01. Změnilo se členění některých bodů a byly přidány statistické údaje, které se předtím 
nesledovaly. Některé údaje proto nelze porovnat s minulým rokem.  
  
Registrovaní uživatelé: oproti roku 2008 byl zaznamenán nárůst o 1 981 uživatelů. Mírný nárůst 
byl i u dětí do 15 let (+ 54). Na zvýšení počtu registrovaných uživatelů měla pravděpodobně vliv  
soutěž probíhající ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky (dále PMDP), při 
které knihovna nabízela svým uživatelům vystavení nebo převedení jejich čtenářského průkazu 
na Plzeňskou kartu a vylosovaní účastníci soutěže získali od PMDP knižní odměny. 
Návštěvníci: počet návštěvníků celkem (tj. návštěvníci služeb, účastníci akcí a virtuální 
návštěvníci) se zvýšil o 16 089, z toho fyzické návštěvy o 13 018, virtuální o 3 071. Na webových 
stránkách knihovny jsme zaregistrovali 79 681 návštěv. Čtenářské konto využilo 12 730 
uživatelů, z toho z prostředí mimo knihovnu 12 017. Výrazně vyšší počet návštěvníků proti roku 
2008 evidovaly provozy v ústřední budově -  ÚKD, ÚKDM i Studovna. 
Výpůjčky: v roce 2009 došlo k dalšímu navýšení počtu výpůjček - o 59 442, a to i přesto, 
že ve Studovně se od poloviny května 2009 evidují pouze protokolovatelné prezenční 
výpůjčky, a tím se jejich počet v tomto oddělení výrazně snížil. Nabídka periodik byla 
mnohem pestřejší než v loňském roce, ale počet jejich výpůjček poklesl o 3 576. V roce 2009 
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byla změněna výpůjční pravidla u AV dokumentů v HIK – prodloužila se výpůjční lhůta na 2 týdny, 
umožnilo se její prodloužení a zároveň se zvýšila nabídka mluveného slova. Díky tomu stoupl počet 
výpůjček zvukových dokumentů o 9 166. 
Informace: počet poskytnutých informací v roce 2009 se opět zvýšil. Začaly se evidovat také on-line 
informační služby. V počtu zodpovězených dotazů e-mailem se odráží poměrně hojně využívaná 
služba Ptejte se knihovny a také odpovědi na dotazy uživatelů v prostředí webových stránek 
knihovny (Fórum čtenářů).  
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost:  jejich počet zůstal na úrovni roku 2008, trochu se 
snížil počet vzdělávacích akcí, kde byl evidován snížený zájem o školení v počítačové 
gramotnosti. 
Internet: podle očekávání byl zaznamenán opět pokles zájmu o internet, ve sledovaném roce již 
výraznější – o 4 592. Návštěvníci však začali využívat o něco více možnost připojení k síti Wi-fi. 
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     Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele byl 44,4 (45,5 v roce 2008), počet výpůjček 
na 1 návštěvníka služeb činil 3,48 (3,43 v roce 2008). 
     Skladbu registrovaných uživatelů tvořily děti do 15 let (16 %), studenti a učni (22 %), 
důchodci (22 %) a ostatní – tj. uživatelé v produktivním věku (40 %). Oproti roku 2008 byl 
zaznamenán pokles počtu dětí o 4 %, nárůst počtu studentů o 10% a pokles počtu 
důchodců o 6 %. Podíl žen (72 %) výrazně převyšoval podíl mužů (28 %).  
 
Každým dnem bylo v KMP: 
 2009 2008 
Zaregistrováno uživatelů 109 100
Zaznamenáno návštěvníků 1 530 1 467
Realizováno výpůjček 4 837 4 564
Podáno registrovaných informací 22 20
Uskutečněno akcí 6 6
     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 22 22
Zaznamenáno uživatelů internetu 222 238

    
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4  – Roční výkaz o knihovně a Příloha 
č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2009 a 2008. 
 
     Z hlediska dodržování Standardu veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města 
Plzně, p. o., vydaného na základě usnesení Rady města Plzně č. 259 ze dne 9. 3. 2006 a č. 204 
ze dne 15. 2. 2007 lze konstatovat, že KMP většinu kvantitativních i kvalitativních ukazatelů 
dodržela. Knihovna splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných čtenářů k počtu 
obyvatel, počet návštěvníků k počtu obyvatel, počet zodpovězených dotazů ve Studovně (služba 
Ptejte se knihovny se ujala a zaznamenala zájem uživatelů), počet rešerší, který byl v roce 2009 
zatím nejvyšší za dobu existence Studovny, počet veřejně přístupných stanic připojených 
k internetu, počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici (i když knihovna 
zaznamenala pokles zájmu o internet), počet akcí a návštěvníků akcí, počet studijních míst. 
Výdaj na doplňování knihovního fondu se v roce 2009 opět navýšil a přiblížil se uspokojivě 
k horní hranici doporučeného standardu. Nepodařilo se dosáhnout standardu počtu knihovních 
jednotek na 1 obyvatele a počet výpůjček na 1 obyvatele, přestože u obou ukazatelů byl 
zaznamenán mírný nárůst proti roku 2008. Mírně klesl počet výpůjček na 1 registrovaného 
čtenáře a přírůstek nově vložených dat do informačních databází, který však závisí na počtu 
údajů v periodikách. Standard počtu zodpovězených dotazů v knihovně celkem nebyl dosažen, 
oproti roku 2008 se však zvýšil. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí zůstala 
na úrovni roku 2008 a stanoveného standardu nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků 
standard výrazně překračuje.   
      
     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 
poskytovaných KMP. 
 
 
III.2 Základní knihovnické služby 
      
     V roce 2009 již všechny knihovny kromě Bibliobusu pracovaly v automatizovaném knihovním 
systému Clavius a byly propojeny. Bibliobus pracoval v systému LANius. 
     Uživatelům byl k dispozici přístup k on-line katalogu přímo v knihovnách nebo přes webové 
stránky KMP. Do on-line katalogu bylo zaznamenáno 100 561 vstupů, z toho 51 728 z prostoru 
mimo knihovnu a počet dotazů (hledání) dosáhl 905 913. 
     Od 1. března byl uživatelům nabízen nový, obsahově rozšířený, leták s informacemi o knihovně, 
ke stejnému datu byl vydán také nový Knihovní řád. Největší změnou bylo sjednocení registračních 
poplatků ve všech knihovnách, delší výpůjční doba a možnost prodloužit si výpůjční dobu AV 
médií v HIK a také možnost používání Plzeňské karty jako čtenářského průkazu.  
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     Velkou a pro pracovníky knihovny poměrně zatěžující akcí v tomto období bylo převádění 
čtenářských průkazů na Plzeňskou kartu a instalace platebních terminálů. Souviselo s tím 
proškolení všech pracovníků školitelem PMDP, předávání informací o Plzeňské kartě uživatelům, 
soutěž s Plzeňskou kartou - rozdávání letáků, záložek k soutěži, v ÚKD předávání knih vítězům 
z řad dospělých, na provozech dětským účastníkům. Plzeňskou kartu používalo v roce 2009 jako 
čtenářský průkaz 4 485 registrovaných uživatelů. V některých případech se však objevily žádosti 
o zpětné převedení z Plzeňské karty na čtenářský průkaz KMP. Platební terminály nebyly 
uživateli téměř vůbec využívány a kromě toho byly zaznamenány jejich časté poruchy.   
     Pracovníci knihovny se věnovali uživatelům individuálně, seznamovali je s knihovnou, 
pomáhali jim při práci s počítačem, zodpovídali dotazy. Pracovali na zlepšení pomůcek pro 
orientaci (nové rozřaďovače, barevné štítky, podrobnější členění literatury, přehledy, nabídky 
mluveného slova atd.). V souvislosti s předáním přihlášek registrovaných uživatelů k centrálnímu 
uložení v ÚKD probíhala kontrola stávajících přihlášek. Jako první se začaly do ÚKD převádět 
přihlášky z poboček a ke konci roku 2009 byly téměř všechny přihlášky  předány. 
    Také v roce 2009 převládal zájem čtenářů především o beletrii – společenské romány, romány pro 
ženy, detektivky, sci-fi, v malých knihovnách byla oblíbená nenáročná odpočinková literatura. Dospělí 
čtenáři si půjčili 24 % naučné a 76 % krásné literatury, děti 23 % naučné a 77 % krásné literatury 
(počítáno bez periodik, která se od roku 2009 nepočítají do tématických skupin).  
     V roce 2009 zaznamenala knihovna velký nárůst upomínek – jejich počet se zvýšil o 2 181. 
Tento jev je překvapivý, protože v roce 2008 počet upomínek výrazně poklesl a 
předpokládalo se, že se v poklesu promítlo zasílání předupomínek, kterých bylo v roce 2009 
odesláno 41 936 (v roce 2008 jich bylo 24 564). Poštou bylo odesláno celkem 2 945 
upomínek, e-mailem nebo SMS zprávou 4 255 upomínek. Agendou předžalobních upomínek je 
pověřena ÚKD, která spolupracuje s Advokátní kanceláří dr. Havla. Podáno bylo celkem 506 
předžalobních upomínek, 50 pohledávek bylo vymáháno soudně, a bohužel, ve 122 případech 
došlo k zahájení exekucí.  
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. Počet rezervací v roce 2009 opět vzrostl, 
vyřízeno bylo celkem 5 509 rezervací.  
  
   
            
III.3 Speciální knihovnické služby 
 
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách a jejich hlavním střediskem je 
Studovna, která zaznamenala nárůst zájmu o speciální informační služby (zejména rešerše). 
Uživatelé pokládali dotazy ústně, telefonicky i elektronickou cestou. Převážná většina dotazů byla 
zodpovězena. Nejvíce využívaným zdrojem k  uspokojování informačních požadavků byl internet 
(38 %), následovaný fondem Studovny (26 %) a knihovnickými databázemi (26 %). Pracovnice 
Studovny vypracovaly 39 rešerší (tj. čtyřnásobně víc oproti počátkům existence Studovny a o třetinu vyšší 
počet než v loňském roce) na různá témata, často se objevovala regionální problematika.      
     Pracovníci knihovny zodpověděli celkem 5 602 dotazů. Od roku 2009 jsou ve statistice 
sledovány informace prostřednictvím e-mailu, z 200 těchto informací podaných v KMP uvádí 153 
Studovna. Tyto informace byly pravidelně poskytovány také prostřednictvím služby Ptejte se 
knihovny, kterou zajišťuje Studovna a odpověďmi ve Fóru čtenářů na webových stránkách KMP. 
Služba Ptejte se knihovny si našla opět více zájemců mezi veřejností. Pracovnice Studovny 
zodpověděly v rámci této služby 38 různorodých dotazů (dvojnásobné zvýšení oproti roku 2008). 
Vzhledem ke zveřejňovaným celostátním statistikám této služby je potvrzeno, že si KMP 
v konkurenci větších a specializovaných knihoven vede poměrně dobře.  
     Studovna pokračovala ve vytváření Informačního servisu kultury, který poskytovala osmi  
plzeňským organizacím, průběžně též monitorovala tisk ke kandidatuře na Evropské město 
kultury 2015  pro Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. 
      Ve Studovně, která je také hlavním pracovištěm pro vytváření informačních zdrojů v KMP,  
pokračovalo vytváření regionálních databází článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
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a nadále se rozšiřovala databáze regionálních osobností. Do databáze článků bylo uloženo 3 843 
záznamů. Databáze nyní obsahuje 65 430 záznamů a všechny jsou přebírány souborným 
katalogem SKAT. V oblasti analytického popisu článků bylo ukončeno zpětné zpracování 
sborníků Minulostí Plzeňského a Západočeského kraje. V databázi regionálních autorit bylo 
aktualizováno 291 záznamů o osobnostech a nově uloženo 102 záznamů. Tím databáze dosáhla 
počtu 2 813 záznamů.  
     Studovna se podílela ve spolupráci s Oddělením KF na vytváření nových autoritních záznamů 
pro NK ČR Praha a pokračovala v opravách slovníků autorit. Uživatelům byl ve Studovně k dispozici  
přístup do elektronických databází - Legsys, EBSCO a Anopress. Ke konci roku byl přístup do 
databáze zahraničních článků EBSCO ukončen. Nejvyužívanější databází byla databáze plných 
textů článků z českého tisku Anopress. V pravidelných statistikách využívanosti této informační 
agentury se KMP objevuje vždy na předních místech.  
     Dalšími informačními zdroji, které se ve Studovně pravidelně doplňovaly, byl archiv 
výstřižků o KMP, regionální kartotéka o Plzni i kartotéka osobností.  
     Kvůli problémům s autorskými právy a z důvodu malého využití skončila služba DODO – 
elektronické dodávání dokumentů.  
         
Internet, výpočetní technika, kopírování  
    Internetem pro veřejnost byly vybaveny všechny provozy s výjimkou Bibliobusu. Počet 
uživatelů internetu se proti roku 2008 podle očekávání snížil. Pokles zaznamenala i OK Lochotín 
a HIK, kde v minulých letech bylo využití internetu největší. Jedinými provozy, kde byl v roce 
2009 zaznamenán vzestup využití internetu, byla Studovna, OK Doubravka, OK Bory a ÚKD.  
    Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, OK Lochotín, OK Doubravka a v HIK a jeho 
využití mělo vzestupnou tendenci.   
 

 2009 2008 
Počet internetových stanic 51 52 
Počet uživatelů internetu 55 707 60 299 

 
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé k dispozici, byly skenery a tiskárny. 
Samostatný kopírovací přístroj byl k dispozici v 10 knihovnách, v ostatních knihovnách včetně 
malých poboček byla možnost kopírování na multifunkčních zařízeních. Počet využití kopírování 
byl v roce 2009 opět nižší, službu celkem využilo 1 438 uživatelů, tj. o 375 méně než v roce 2008. 
 
Meziknihovní služba (MVS) 
     Agendou vyřizování MVS je pověřena ÚKD. 
 
Požadavky na MVS:  
 

 2009 2008 
Obdržené požadavky z jiných knihoven 215 187 
Kladně vyřízených požadavků 215 186 
   z toho výpůjčkou originálu 209 185 
   z toho vyřízeno kopií    6    1 
 
 2009 2008 
Zaslané požadavky jiným knihovnám 250 190 
Kladně vyřízené požadavky 244 189 
   z toho výpůjčkou originálu 244 180 
   z toho vyřízeno kopií     0    9 

 
     Téměř polovinu požadavků z jiných knihoven tvořila naučná literatura. Největší zájem 
byl o literaturu ze společenských věd, dále pak o psychologii, dějiny, umění a lékařství. 
Požadavky byly i na beletrii, poezii a dramata. 
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Práce s handicapovanými uživateli  
     V roce 2009 pracovaly s těmito uživateli následující knihovny: ÚKDM – provedena lekce 
informační výchovy (dále LIV) pro mentálně postižené z o. s. Ledovec, OK Bory – besedy na 
téma Velikonoce, knížky o jaru, knížková stopovačka pro děti ze základní speciální školy, 
Knihovna Bolevec – besedy na téma zima, ekologie, těšíme se na prázdniny, malování na sklo a 
LIV pro děti ze zvláštní školy, LIV pro děti ze ZŠ pro zrakově postižené děti a pro děti ze 
speciální MŠ. Pro děti s vadami řeči byly připraveny besedy, Apriliáda, divadelní představení. 
Knihovnice také přivážely na bezbariérové plošině do knihovny paní pohybující se o berlích a děti 
– vozíčkáře ze zvláštní školy. Knihovna Lobzy – besedy pro sluchově postižené děti. OK 
Doubravka – LIV pro speciální školu pro sluchově postižené, beseda se S. Vebrovou, pro 
zrakově postižené děti veřejné čtení v rámci projektu Kniha bez hranic, Halloween, pro speciální 
MŠ pro děti s vadami řeči LIV, ekologická výchova.  
     Na 3 počítačích (Studovna, OK Doubravka a OK Skvrňany) je nainstalován SW pro zrakově 
postižené. Handicapovaným dětem byly věnovány i akce v rámci Týdne knihoven, např. 
v Knihovně Bolevec Malý knihovník, v OK Bory Čtení s dětmi ze speciální ZŠ, v Knihovně Lobzy 
beseda o podzimu pro neslyšící děti. 

  
Donášková služba  
     Je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. Poskytovalo ji celkem 14 
knihoven, z toho pracovnice knihoven Bolevec, Vinice a Bibliobusu navštěvovaly pravidelně 
domovy seniorů – Bolevec: MěÚSS, Penzion pro seniory, U Jam 23 a Bezbariérový dům, 
Kaznějovská 43; Vinice: Domov důchodců a Ústav sociální péče, Kotíkovská 15; Bibliobus: 
penziony Nová Hospoda a Zátiší. 
V roce 2009 bylo takto obsluhováno 201 uživatelů a zaznamenáno 463 návštěv. 
 

 
Ostatní nabízené služby 
     OK Doubravka nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback výuková 
sada – dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním stavem, pocity a myšlenkami. OK 
Doubravka a OK Skvrňany nabízely také stolní deskové hry, OK Skvrňany i absenčně. Domů se 
nejčastěji půjčovaly hry Carcassone a Cink, přímo v knihovně se nejvíce hrály Šachy Harryho 
Pottera, Bang a hra Osadníci.  
     Pracovníci knihovny poskytovali uživatelům seznámení s prací na počítači, s internetem, 
skenerem nebo textovým editorem.  
     Uživatelé získali možnost na webových stránkách KMP, stránkách Knihomola OK 
Doubravka a stránkách M-klubu zaregistrovat svoji e-mailovou adresu a dostávat tak pravidelně 
pozvánky na akce knihovny. Měli také možnost napsat připomínky i dotazy do Fóra čtenářů 
na webových stránkách knihovny. Těchto dotazů a odpovědí na ně bylo v roce 2009 
celkem 40.  
      
     Knihovna sledovala také ohlasy návštěvníků na svou činnost – mezi pozitivní ohlasy patřily:  
v Bibliobusu spokojenost s nabídkou knihovního fondu, v ÚKD uživatelé oceňovali vstřícnost 
personálu, jeho pomoc při vyhledávání žádaného dokumentu i při poskytování informací. Uvítali  
také SMSky a předupomínky a využití jednoho průkazu ve všech provozech KMP (ať klasického 
čtenářského průkazu, nebo zaregistrování na Plzeňskou kartu). V OK Skvrňany měly kladné 
ohlasy u učitelů pořady pro děti, s velkým ohlasem se setkal knižní bazar Čtenáři čtenářům. V OK 
Lochotín byly zaznamenány kladné reakce na milou obsluhu, estetické prostředí, pochvaly od 
učitelek za pěkně a zajímavě provedené lekce a různé akce pro děti. V OK Doubravka pozitivní 
ohlasy rodičů i ostatních čtenářů na aktivity pro děti, na nové vybavení knihovny, mnoho 
poděkování organizací za akci Kniha bez hranic. Pracovnice v Knihovně Bolevec získaly 
pochvaly za práci s dětmi ze strany rodičů, učitelů ZŠ a ZVŠ, i za kvalitní nabídku knihovního 
fondu, příjemnou obsluhu. V Knihovně Lobzy byli návštěvníci spokojeni s příjemným prostředím, 
klidem a bohatým výběrem knih, v Knihovně Vinice přijaly pracovnice opakovaná 
pochvalná hodnocení své práce. V OK Bory uživatelé ocenili výhody knihovního systému 
Clavius (OPAC, samostatné spravování čtenářských kont, rezervací, zasílání 
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předupomínek a informací o rezervacích, jedna průkazka…) a herní prostor v dětském 
oddělení. Řada čtenářů přivítala s povděkem možnost registrace na Plzeňskou kartu. V HIK 
uživatelé uvítali prodloužení výpůjční lhůty, ve Studovně vyjádřili poděkování za ochotu a podání 
vyčerpávajících informací při zodpovídání dotazů. Také malé pobočky zaznamenaly pozitivní ohlasy na 
dobrý výběr knih i ochotu knihovníků.  
 
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy: v Bibliobusu obtížná chůze po nerovné 
podlaze pro staré a invalidní návštěvníky, nedostatečné větrání. V OK Lochotín výtka jednoho 
z tzv. problémových čtenářů na výběr kupované literatury do knihovny. V Knihovně Vinice 
nespokojenost s omezenými prostory – chybí čítárna. V ÚKD nespokojenost s velkým horkem     
a nemožností vyvětrat. V OK Bory opakované stížnosti na dlouhé čekání na výtah, na vysokou 
teplotu v knihovně při slunečném počasí, absenci odkládacího prostoru, starší uživatelé 
poukazují na vzdálenost knihovny od MHD. Neuspokojená čtenářka, která hledala lístkový 
katalog, a čtenář, který hledal Wi-fi připojení. V OK Doubravka je největším problémem přístup po 
schodišti – hlavně pro seniory a maminky s kočárky (výtah OD Centrum do 1. patra je reálně 
nepoužitelný). Knihovna Lobzy zaznamenala stížnost čtenářky na fungování internetu, schody do 
patra. V HIK několik čtenářů překvapivě vyjádřilo nespokojenost s prodloužením výpůjční doby, 
jako důvod udávali zpomalení cirkulace novinek. Ve Studovně stížnosti na hluk z Polanovy síně.  
     Knihovna obdržela 3 písemné stížnosti - stížnost neregistrovaného návštěvníka podaná 
na MMP, a sice na zavádějící samolepku Veřejný internet v ústřední budově, kdy není 
jasné, že bez čtenářského průkazu internet není přístupný. Stěžovateli bylo písemně 
odpovězeno. Jedna připomínka k příliš brzkému rozesílání předupomínek na mobil, jedna 
čtenářka upozornila na chybu v prodlužování výpůjček AV médií přes internet. Obě stížnosti 
byly vyřešeny.  
     V roce 2009 bylo dvěma uživatelům ukončeno členství v KMP – u jedné problematické 
čtenářky z důvodu velmi agresivního chování a u druhého čtenáře z důvodu zničení velkého 
počtu knih neodstranitelným vpisováním fašistických symbolů a rasistických připomínek.  
      
     Průzkum spokojenosti se službami KMP proběhl 19. října – 19. listopadu ve všech 
knihovnách KMP včetně malých poboček. Pro průzkum byl využit po menších úpravách dotazník, 
doporučený Národní knihovnou ČR pro veřejné knihovny. Dotazník byl uživatelům nabídnut 
v tištěné i webové podobě. Respondenti vyplnili 1 047 dotazníků, z toho 60 elektronicky přes web 
KMP. Zpracování výsledků bylo naplánováno na začátek roku 2010. 
 
 
III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
      
     Celkem se v KMP v roce 2009 uskutečnilo 1 587 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 35 401 návštěvníků. Na akcích se kromě jednotlivých knihoven podílel M-klub a 
Polanova síň. Celkem 224 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu. Průměrný počet návštěvníků 
byl stejný jako v roce 2008 - na 1 akci připadlo 22 lidí.  
 
     Knihovna připravila pro své návštěvníky množství aktivit, především besedy, soutěže a přednášky. 
Jednalo se zejména o akce pro děti, ale zvýšil se také počet akcí určených dospělým i nejširší 
veřejnosti. Témata a formy akcí byly jako každý rok velmi různorodé – čtení pohádek, roční 
období, zvyky a obyčeje, spisovatelé, ilustrátoři, zajímavé knížky, pohádkové postavy, zvířata, 
prevence zločinu a jiné. Novou nabídkou pro školy byla přednáška na téma Ne-bezpečný 
internet, která zaznamenala velký úspěch.  
      
      V pokračování celoknihovního projektu Z Plzně do čtyř světových stran se v roce 2009 
aktivity knihovny zaměřily na Irsko. Na přípravě materiálů se podílelo několik knihoven: ÚKDM - 
novodobá irská literatura a soutěž o irské literatuře, OK Lochotín – všeobecné informace o Irsku, 
Knihovna Vinice – irský tanec, Knihovna Bolevec – irská hudba, OK Doubravka – irská mytologie, 
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OK Bory – sv. Patrik, OK Slovany – Irsko – ostrov stovky králů. Vyvrcholením akce byl 
knihovnický Halloween v Zach´s pubu.  

 
     20. výročí sametové revoluce připoměla knihovna aktivitou Co se psalo před dvaceti 
lety…1989 den po dni - kopie prvních stránek deníku Pravda, vycházejícího v roce 1989,  
organizačně zajistila a graficky zpracovala Studovna. První stránky z deníku byly nakopírovány 
pro většinu provozů k dennímu vystavování pro návštěvníky.  

 
      KMP ve spolupráci s PMDP zorganizovala soutěž o 150 knih Do knihovny jen 
s Plzeňskou kartou. Soutěž probíhala od 1. února do 31. března a do slosování o ceny byli 
zařazeni uživatelé, kteří si zaktivovali Plzeňskou kartu jako čtenářský průkaz do knihovny. Ve 
všech provozech se rozdávaly záložky a letáčky s výzvou na převod čtenářského průkazu na 
Plzeňskou kartu. ÚKD připravila výstavku knižních cen a upoutávka na soutěž byla 
vyvěšena i v dopravních prostředcích. Zájem lidí byl poměrně velký a KMP zaznamenala 
v tomto období zvýšený zájem o registraci do knihovny.    

 
     V souvislosti s celostátní anketou Kniha mého srdce vyhlásila KMP fotografickou soutěž 
Knihovna mého srdce. Do soutěže se přihlásilo 9 autorů ve věku 16 – 79 let s 16 fotografiemi. 
Práce hodnotila odborná porota ve složení Marta Kolafová (profesionální fotografka Divadla J. K. 
Tyla), Hana Větrovská a Helena Šlesingerová. Oceněni byli tři autoři: Matěj Forejt (Plzeň, 16 let; 
hlavní cena), Zdeňka Chudáčková (Rokycany; čestné uznání) a Antonín Kochman (Plzeň; 
zvláštní uznání). Slavnostní vernisáž proběhla dne 6. října v přísálí Polanovy síně.  
      
K nejvydařenějším akcím (kromě aktivit v rámci celostátních akcí) v roce 2009 patřily:  
 
 Sázení Pohádkovníku – před OK Lochotín byl za přítomnosti čtenářů a dětí ze základní 

školy slavnostně vysazen strom a pokřtěn na Pohádkovník. Akci doplnil program skupiny 
historického šermu. 

 Kniha bez hranic – jedinečný projekt OK Doubravka - převedení knihy Zpěv draků od M. 
Čermákové a T. Šmejkala do zvukové podoby, doprovázené lekcemi dramatické a hlasové 
výchovy, veřejným čtením a besedami. Vyvrcholením byl křest CD za účasti autorky 
a nakladatele knihy, kmotrem se stal Jiří Langmajer a Jana Bernášková. CD bylo 
zdarma distribuováno do škol, knihoven a dětských domovů pro zrakově postižené v celé 
České republice. 

 Pověsti a báje Plzeňského kraje – literární pořad, při kterém se děti zapojovaly do představení, 
zpívaly a soutěžily - uskutečnila Knihovna Bolevec. 

 Pohádka O Karkulce z 2.C – děti napsaly pohádku (každý účastník 1 větu) a na závěr 
školního roku zahráli malí herci v Knihovně Bolevec divadelní představení.   

 Společné psaní – děti píší příběhy - Knihovna Bolevec. 
 Čtenáři čtenářům – knižní bazar pořádaný OK Skvrňany měl mimořádný úspěch, 

zúčastnilo se jej minimálně 3 000 lidí a prošlo jím nejméně 6 500 knih. 
 Máme rádi zvířata – pořad OK Skvrňany, při kterém děti poznávaly různá zvířata, 

poslechly si ukázky z knih, hádaly hádanky. 
 Apriliáda, Den dětí pro zvláštní školu, Den dětí s KOŠem (komunitní školou), Den dětí v knihovně – 

Knihovna Bolevec. 
 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd zvláštní školy – s rytířem a bílou paní v Knihovně 

Bolevec. 
 Beseda o Velikonocích – děti ze zvláštní školy si v OK Bory vyzkoušely staré tradice. 
 Čtení o letní bouřce – čtení pro děti z mateřské školky Klubíčko v OK Bory. 
 Knihofon - pravidelné veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti v čítárně dětského 

oddělení ÚKDM.  
 Vernisáže v Galerii barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM. 
 Není drak jako drak – výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol uspořádaná ÚKDM  

vyvrcholila slavnostní vernisáží.  
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 Besedy se spisovatelkami P. Braunovou a I. Březinovou uskutečnila ÚKDM. 
 Výstava Drsný pravěk-očima čtvrťáků – výstavu v OK Slovany vytvořili žáci 4. tříd 

základní školy. 
 Ne-bezpečný internet – besedy pro 2. – 4. třídy ZŠ připravil a provedl pracovník HIK. 
 Plzeňští architekti Fišer, Klein a Meisl a Budova KMP a architektura v ulici B. Smetany – 

přednášky Ing. Petra Domanického pořádala Studovna.  
 
     Kromě množství menších nástěnek a výstavek se v KMP uskutečnily také větší 
výstavy. V knihovnách byly vystaveny materiály k Irsku v rámci projektu Z Plzně do čtyř 
světových stran a kopie titulní strany deníku Pravda pod názvem Psalo se před dvaceti 
lety … V ústřední budově v hale před Polanovou síní vystavovala své fotografie Alena 
Járová. Tento prostor byl využit i pro výstavu z vítězných fotografií ze soutěže Knihovna 
mého srdce. 
  
 ÚKDM: Galerie barevný koníček ve vstupní hale - ve spolupráci se ZUŠ Plzeň, 

Jagellonská ul., pokračovala knihovna ve výstavách dětských prací. 
 OK Skvrňany: výstavy Hory, Čína, Brusel, Tanzánie, Fontána barev, Betlém. 
 Knihovna Lobzy: výstavy Hvězdárny a planetária, výstavy umělecké školy Trnka, výstavy 

výtvarných prací 1. ZUŠ B. Smetany  
 Knihovna Bolevec: výstavy Hvězdárny a planetária  
 

 
Účast KMP na celostátních akcích 

      
Březen – měsíc knihy 
     Tradiční březen jako měsíc knihy si připoměly dvě knihovny - Knihovna Lobzy provedla 
besedu s dětmi spojenou s Knihofonem a výstavkou knih a OK Doubravka besedy 
se scenáristkou a autorkou dětských knížek Sandrou Vebrovou, autorkou knih o Lukovi, 
malém vlkodlakovi. OK Doubravka otevřela v tomto měsíci na svých webových stránkách 
virtuální „čítárnu“ – webové diskusní fórum o literatuře.  

 
Noc s Andersenem 
     Noci s Andersenem se 3. dubna zúčastnily čtyři knihovny. OK Lochotín ve spolupráci 
s Knihovnou Vinice uspořádala akci v prostorách muzea Techmania science center. Ústřední 
myšlenkou bylo ukázat na propojení vědy a techniky s literaturou. Účastníci akce měli 
možnost navštívit muzeum pouze na základě čtenářského průkazu, bez vstupného. Zde si 
mohli prohlédnout a vyzkoušet řadu interaktivních trojrozměrných exponátů. Knihovnu 
představovala bohatá výstavka naučných knih. Každý návštěvník obdržel též malý dárek 
a upomínkové a propagační předměty. Expozici zajímavě doplnily živé kostýmované 
osobnosti ze světa historie, vědy a literatury. Nechyběl ani zakladatel Škodovky Emil 
Škoda s chotí a pohádkář H. Ch. Andersen. Akce měla velký úspěch, zúčastnilo se jí 
téměř 600 dětí i dospělých.  
     OK Doubravka zahájila akci společným lampiónovým průvodem, který začal v knihovně a zavedl 
účastníky na louku ke kostelíku sv. Jiří, kde slavnostně vypustili létající lampióny. K průvodu se 
připojilo i mnoho rodin s dětmi, které v knihovně nespaly (celkem cca 130 účastníků). Přihlášení 
spáči (15 dětí a  s nimi 4 knihovnice) v letošním roce „odcestovali“ na dalekou výpravu - až do tajemné 
Číny - a po návratu si po zbytek večera užívali zábavu v čínském stylu. Před spaním je uklidnila čínská 
pohádka spojená se stínovým divadlem.  
     V Knihovně Lobzy proběhlo nocování s dětmi, čtení, hraní, promítání, soutěžení, vše 
v duchu knížky Já, Baryk od F. Nepila. Děti se také připojily k doubraveckému lampiónovému 
průvodu.  
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   Bambiriáda 2009   

      11. ročník Bambiriády se konal 4. – 6. června ve Chvojkových lomech na Slovanech. Hlavním 
tématem pro knihovnu byl stát Irsko. KMP se do akce aktivně zapojila samostatným soutěžním 
stanovištěm, kde byly nabízeny soutěže pro děti mladšího a staršího věku a  rozdávány propagační 
materiály KMP. Ve stánku knihovny soutěžilo cca 1 200 dětí. 

                 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
       V OK Doubravka byla do soutěže, která podporuje čtenářskou gramotnost, 
přihlášena 14. a 22. ZŠ a ZŠ Újezd. V únoru proběhly  lekce informační výchovy pro 
první třídy – seznámení s knihovnou a jejím provozem, informační letáčky pro všechny 
děti. Knihovna obdržela od organizátora - Národní pedagogické knihovny Komenského - 
celkem 168 ks Knížek pro prvňáčka, které byly předány dětem při příležitosti Pasování 
prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. 
     V Knihovně Lobzy se uskutečnily besedy, které děti navštěvovaly buď se svou třídou, či se 
školní družinou. Na závěrečném slavnostním předávání knížek se podílelo i nakladatelství  
Fraus.  
 
Škola naruby – rodiče čtou dětem 
     Projekt Klubu dětských knihoven – regionálního klubka Severní Moravy - pokračoval 
v roce 2009 v Knihovně Bolevec, kde se 30. dubna uskutečnilo setkání nad žákovskými 
knížkami a  22. června byl při opětovném setkání nad žákovskými knížkami projekt 
slavnostně ukončen.  

    
      Den dětské knihy  

     Na tento den 2. dubna připravila knihovna soutěže i výstavky knih. Kromě toho OK Slovany 
uspořádala celodenní čtení pohádek, kdy knihovnice četla dětem z knížek podle jejich 
vlastního výběru. Děti ze ZŠ při FN četly referáty o H. Ch. Andersenovi i o své vlastní četbě. 
OK Bory pro děti připravila drobnou pozornost. 
 
Sukova anketa 
     Také v roce 2009 tradičně proběhla anketa SUK 2008 o nejhezčí dětskou knihu roku 2008.  
Za celou KMP soustředila a odeslala hlasy ÚKDM - celkem 86 (vloni 100, předloni 125, 
předtím 82) hlasů, z toho 74 od dětí a 12 od knihovníků.  
 
Magnesia Litera 
     Ve většině knihoven byla v březnu a dubnu propagována celostátní anketa o nejlepší 
knihu Magnesia Litera a rozdávány anketní lístky. Zároveň byl na počítačích umístěn odkaz 
na webové hlasování.  

      
Kniha mého srdce 
     KMP se zapojila do celostátního hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR, 
pořádaného Českou televizí a Českým rozhlasem ve spolupráci s knihovnami. Ve třech 
kolech, která se uskutečnila v období od 4. dubna do 30. září, nabízela knihovna 
návštěvníkům anketní lístky a u počítačů pro veřejnost byla vystavena upoutávka s webovou 
adresou, na které mohli zájemci hlasovat. Celkem bylo v KMP sebráno 1 338 lístků. Plzeňské 
výsledky: 1. Saturnin (112 hlasů), 2. Co život dal a vzal (99), 3. Babička (75), 4. Egypťan Sinuhet 
(70), 5. Harry Potter (69), 6. Malý princ (67), 7. Děti z Bullerbynu (57), 8. Pán prstenů (40), 9. – 10. 
Osudy dobrého vojáka Švejka, Rychlé šípy (38), 11. Stmívání (33), 12. Alchymista (20 hlasů). 
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Kamarádka knihovna 
     Do II. ročníku soutěže o nejlepší dětské oddělení knihovny se přihlásila ÚKDM v květnu 
2008. Vyplněný dotazník s výkony byl odeslán v lednu 2009. Výsledky soutěže byly  
vyhlášeny 3. listopadu 2009 v Knihovně J. Mahena v Brně. ÚKDM získala celkem 14 
bodů (z max. 35) a  umístila se tak v poslední třetině soutěžících knihoven. 
 

 
Týden knihoven  
     Týden knihoven na téma „Knihovna mého srdce“ se konal 5. – 11. října. Všechny knihovny 
rozdávaly svým návštěvníkům „srdíčkové vizitky“, nabídly nástěnky a výstavky, pro děti byly 
připraveny soutěže. Celoknihovní akcí byla fotografická soutěž Knihovna mého srdce se slavnostní 
vernisáží vítězných prací a přednáška P. Domanického v Polanově síni o architektuře v ulici               
B. Smetany. Akcemi, které se uskutečnily ve více knihovnách, byly např. Velký podzimní bazar, 
Čtenářská samoobsluha, Malý (dětský) knihovník, Pasování dětí na čtenáře, Velké říjnové společné 
čtení. OK Skvrňany vydala svůj zpravodaj Moje knihovna, OK Doubravka provedla propagační akci 
Knihomol – zrození maskota.  
 
Dalšími zajímavými akcemi v tomto týdnu byly:  
 Knižní bazar Čtenáři čtenářům (OK Skvrňany) 
 Top 12 – určování knih podle úryvků (OK Bory) 
 Top 12 – soutěžní hra pro děti (Knihovna Bolevec) 
 Kdo si co přinese, to si zabalí (Knihovna Lobzy) 
 Tvůrčí dílna – enkaustika (Knihovna Vinice) 
 Zábavné soutěžení pro nejmenší (Knihovna Vinice) 
 Hádanky z klobouku (Knihovna Vinice) 
 Čtení pro děti (pobočka Lhota), Čtení pro prvňáčky (Knihovna Bolevec) 
 Provázkiáda (Knihovna Lobzy) 
 Proč chodit do knihovny (OK Lochotín) 
 V knihovně jsme jako doma (OK Skvrňany) 
 Zahájení permanentního turnaje v deskových hrách (OK Skvrňany) 
 Beseda o Astrid Lindgrenové (Knihovna Lobzy) 
 
Dny poezie 
     Stejně jako v předchozích letech připravila ÚKDM (H. Šlesingerová) ve spolupráci s Ason-
klubem materiály ke Dnu poezie a poskytla je všem provozům v hlavní budově KMP a dalším 
zájemcům. Den poezie, který se v ČR slaví u příležitosti výročí narození K. H. Máchy okolo 
16. listopadu, měl letos podtitul „Virtuální svět“. Na okna schodiště hlavní budovy KMP byla 
umístěna tematická výzdoba – plakátky s verši a ilustracemi, v oddělení pro mládež byly 
rozdávány „Básně do dlaně“. Jednalo se o verše regionálních autorů – členů Ason-klubu. 
V Home Café se 12. listopadu uskutečnilo stejnojmenné autorské čtení prózy a poezie 
starších i nových členů Ason-klubu. V Knihovně Bolevec recitovaly děti z MŠ a ZŠ. Děti si 
odnesly malou odměnu za básničky Jiřího Žáčka nebo rýmy o květinách.  
 
Den pro dětskou knihu 
     Celostátní akce se dne 28. listopadu zúčastnila OK Doubravka, která nabídla účastníkům 
výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, zpívání koled, stínové divadlo a dětské 
vystoupení.  
 
 
The Big read 
     V Knihovně Bolevec četly od září knihovnice dětem (Čtení pro prvňáčky, Čtení pro druháky). 
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Pořady v M-klubu 
   
      M-klub nabídl v roce 2009 pestrou nabídku pořadů. Na své si přišli milovníci cestování, 
esoterických a léčitelských přednášek, tance i divadla. Cestopisné pořady si našly své 
příznivce a měly úspěch – D. Švejnoha zavedl do Jižní Afriky, diváci měli možnost 
navštívit například New York (P. Bořil), zakázané království Mustang (O. Bubák), společně 
s nevidomou K. Matyskovou a jejím přítelem a průvodcem Z. Kavalírem pak Asii a trek k Everestu, 
také trek kolem Annapuren (P. Dürr), Čínu (M. Uhlíř) nebo Koreu a Mongolsko (Z. Lukeš). 
V dubnu navštívil M-klub plzeňský rodák Čestmír Lukeš, který žije ve Švýcarsku, aby 
návštěvníkům sdělil nejnovější postřehy z Tibetu. Dalšími cestopisnými přednáškami byl Nový 
Zéland (I. Füzeková), Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostely (J. Bím), Expedice Vineto 
Blanco 2008 do And (M. Křenová, F. Červinka) a Tanzánie (I. Bittnerová), Odvrácená tvář Keni 
(D. Švejnoha) a Himaláj (Z. Lukeš). V rámci celoknihovní akce proběhla přednáška Irsko 
keltské i dnešní (V. Siňorová).  
     V roce 2009 se uskutečnila pro veřejnost dvě divadelní představení. Divadlo Verva (Praha) 
sehrálo hru Tak trochu Dekameron a Trnovská umělecká společnost TRUS Dobytí severního 
pólu. Mnohem více divadelních představení se hrálo pro školy. Vystoupili např. Milan Karpíšek, 
studio Orfeus, Poetik, Antonín Kaška a další herci Divadla J. K. Tyla. Po dvou letech se opět 
realizovala hudební soutěž Solasido pro žáky 15. ZŠ. Pro školy zorganizovala Městská policie 
několik besed. Proběhl také country bál pro ZŠ praktickou. 
     Odezvu měly i večerní přednášky esotericky a léčitelsky zaměřené. Jako pravidelně každý 
rok, i tentokrát navštěvoval M-klub léčitel V. Vít. Dále přednášela např. M. Rutová (kineziologie), 
L. Strnadová (AFT), L. Hulec (Bachovy květové esence), K. Pokorná (kurz Shambhalla), nově 
pak M. Fišerová (kurz Kreslení pravou hemisférou).  
     Výjimečnou akcí byla beseda s nevidomou malířkou a sportovkyní (vítězkou paralympiády 
1992) Pavlou Francovou. Zde se mohli návštěvníci dozvědět o zajímavé malířské technice, 
ale i o tom, jaké to je žít bez zraku. 
     Podobně zaměřená byla i akce, nazvaná Den s Tyfloservisem, konaná již druhým rokem. Zde 
měli návštěvníci možnost dozvědět se o problematice nevidomých a slabozrakých a vyzkoušet si 
některé pomůcky a optické přístroje. 
     Sál i klubovna byly využívány i k různým dalším akcím, např. probíhaly zde Zdokonalovací 
taneční kurzy, Kompenzační zdravotní cvičení, ke svým tréninkům využívali sál tanečníci klubu 
Quick Dance a nově skupina Spider. Vlastníci bytových jednotek (Triumfa) využívali ke schůzím 
jak sál, tak i klubovnu. Zde se také scházeli důchodci MO 3, Svaz tělesně postižených, 
zahrádkáři a další skupiny a organizace. V průběhu roku mělo k dispozici prostory jako svoji 
domovskou scénu Loutkové divadlo V Boudě. 
     
 
     Návštěvnost na akcích v M-klubu 

 Počet pořadů Počet účastníků 
2005 138                  4 915 
2006 115 5 540 
2007  98 3 778 
2008  85 4 864 
2009 126 4 576 

 
      
 
Pořady v Polanově síni 
       
     Po zániku působnosti Espritu v programu Škola plus převzala KMP část závazků (objednávek 
programů do divadla Jonáš) a uskutečnila je v Polanově síni KMP. Jednání s nástupcem provozu 
v divadle Jonáš a v Besedě bylo zdlouhavé a nepřínosné. Proto byly připraveny podklady pro 
nabídkový katalog na příští školní rok zcela samostatně a nově. Katalog se vydařil formou 
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(ilustrace Vhrsti) i obsahem a změna znamenala výrazný kvantitativní nárůst v objednávkách, 
zvláště na listopad a prosinec. Celkem se v roce 2009 uskutečnilo pro školy 197 programů 
s celkovou návštěvností 8 292 diváků. Průměrná návštěvnost tedy činila 42 diváků.  
     V pořadech KMP reprezentoval hlavně cyklus dramaturgického plánu Milana Friedla – po jeho 
smrti v září převzal organizování pořadů Jiří Zapletal. Samostatně byl v Týdnu knihoven uveden 
pořad písniček a šansonů Rudolfa Pellara a ke Dnům francouzské kultury v Plzni literární večer 
Svět Henri Pourrata. Na 12 programů KMP přišlo celkem 354 diváků (průměr téměř 30 
diváků na pořad). V Polanově síni realizoval svoje pořady i Kruh přátel knižní kultury. 
  
   Návštěvnost na akcích v Polanově síni 

 Počet pořadů Počet účastníků 
2005 256                10 233 
2006 227 9 198 
2007 190 7 340 
2008 220 8 236 
2009 247 9 566 

 
    
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7. 
 
 
III.5 Ostatní činnost 
 
Regionální funkce 
     KMP vykonávala regionální funkce na základě smluv o poskytování regionálních služeb pro 
14 knihoven (z toho je 12 poboček KMP, 1 profesionální knihovna ve Starém Plzenci a 1 obecní 
neprofesionální knihovna v Letkově). Na výkon regionálních funkcí dostala KMP finanční 
prostředky z úřadu Plzeňského kraje ve výši 309 000,- Kč, které využila na nákup výměnného 
fondu a základního fondu obsluhovaných knihoven. Pro pracovníky obsluhovaných knihoven byly 
uskutečněny 2 vzdělávací akce a 2 pořady, poskytnuto bylo 66 konzultací a 63 metodických 
návštěv.  
     Půjčování souborů knih v rámci výkonu regionálních funkcí je zajišťováno pracovnicí Oddělení 
KF a pokračovalo již zavedeným způsobem. Návštěvy ve výměnném fondu se uskutečňovaly 
podle domluvy, vybrané soubory byly rozváženy podle potřeby. Zapůjčeno bylo 126 souborů 
knih, realizováno 4 871 výpůjček, tj. průměrně na 1 knihovnu 365 výpůjček.  
 
KMP na podporu kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015 
     V roce 2009 se KMP aktivně zapojila do činností a projektů podporujících kandidaturu města 
na EHMK 2015.  
     Logo na podporu kandidatury bylo umístěno na webové stránky a propagační materiály KMP 
(nabídkový katalog pořadů pro školy, pozvánky, plakátky aj.). 
     Studovna pravidelně vyhledávala informace a monitorovala tisk ke kandidatuře pro Útvar 
pro koordinaci evropských projektů. 
     Pracovnice knihovny se v jednotlivých plzeňských obvodech úspěšně zúčastnily hry Future 
City Games (Dana Brychová na ÚMO 1, Lenka Kotroušová na ÚMO 4 a Kateřina Smílková 
na ÚMO 3 – v týmu se skvrňanskými zástupci Svazu tělesně postižených a Svazu 
postižených civilizačními chorobami zde zvítězila s projektem Skvrňanský obývák).  
     Helena Šlesingerová zastupovala KMP v pracovní skupině č. 3 Generace 2015 zaměřené 
na Podmínky pro nastupující generaci a Kulturu aktivizující lidi a aktivovanou lidmi. 
     KMP pokračovala v projektu Z Plzně do čtyř světových stran s cílem zvýšit povědomí veřejnosti 
o životě a kultuře v členských státech EU. V roce 2009 se zaměřila na Irsko. Na přípravě 
informačních materiálů a realizaci jednotlivých aktivit se podílelo sedm knihoven (Bolevec, Bory,  
Doubravka, Lochotín, Slovany, ÚKDM a Vinice).  
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     V rámci kandidatury byla KMP zařazena do projektu Moje Plzeň 2015, který organizovala 
nezisková společnost Informační a vzdělávací centrum Plzeň ve spolupráci s Městem Plzeň a ÚKEP. 
Cílem hry, určené žákům plzeňských škol, bylo zvýšit povědomí o kandidatuře města, získat a 
rozšířit znalosti o jeho zajímavostech a pozoruhodnostech. Úkolem bylo navštívit čtyři vybrané 
objekty, vyzvednout samolepku s částí loga a nalepit ji do karty. Jedním z objektů byla hlavní 
budova KMP - Ústřední knihovna pro děti a mládež. 
    V rámci oslavy postupu města Jedeme do druhého kola! 9. prosince vystoupili členové Ason-
klubu s autorským čtením v kandidátské odstavené tramvaji U Zvonu. 
    
  
Občanská sdružení při KMP 
     Při KMP i v roce 2009 působila tři občanská sdružení, zaměřená na rozvoj, propagaci a vydávání 
literatury – Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury a Pro libris. 
 
Ason-klub  
     Literární klub mladých a nezavedených autorů, který vede Helena Šlesingerová, je pro 
regionální autory zejména společným prostorem a rovněž veřejnou službou. V roce 2009 klub 
pokračoval v dosud zavedených formách práce. Mladým autorům i občanům se zájmem o literaturu 
poskytoval informace, zprostředkovával kontakty, metodicky a odborně pomáhal při práci s texty 
apod.  
     Také v tomto roce ještě pokračoval útlum činnosti z předchozího období, způsobený zejména 
odlivem tažných osobností z města a dále přijetím části členské základny do Střediska 
západočeských spisovatelů.   
     V roce 2009 se přihlásili 3 noví členové v rozpětí 16 – 17 let, všichni žijí či studují přímo 
v Plzni, 2 projevují literární aktivitu. Zhruba pětičlenná skupina se pravidelně scházela a podílela 
na všech akcích. Celý Ason-klub má zhruba 100 členů v rozpětí 16 – 73 let (přesný počet je 
obtížné stanovit), z toho je asi 15 % starších třiceti let.  
     V rámci publikační činnosti (i na kopírce) vydal klub dohromady 16 neprodejných publikací 
o celkovém počtu výtisků 6 052 a celkovém počtu stran 262. Z toho byly: 
     Listy Ason-klubu: 11 čísel pravidelného bulletinu o celkovém počtu stran 88 a nákladu 5 600 
výtisků – Listy vyšly  jako součást měsíčníku Plž a jsou k dispozici rovněž na webu KMP. Rozsah 
i náklad musely být z finančních důvodů sníženy z 12 stran na 8. Do Listů během roku přispělo 
celkem 26 různých autorů s 81 příspěvky.  
     Malé knížky: 2 nové tituly o celkovém počtu stran 50 a nákladu 372 výtisků, z toho 1 básnická 
a 1 kombinovaná. Dále byl proveden malý dotisk 3 knížek z předchozího roku (celkem 80 
výtisků). 
     Básně do dlaně: soubor básní jako propagační materiál ke Dnům poezie v listopadu 2009.  
     Ason-klub v  roce 2009 nevyhlásil žádné vlastní literární soutěže. Členové klubu (zejména 
prozaici) opět získali řadu ocenění v literárních soutěžích po celé republice, třebaže soutěžilo 
méně autorů než v jiných letech.      
     KMP rovněž (neúspěšně) nominovala autorku Ason-klubu Irenu Velichovou na Cenu Jiřího 
Ortena a Cenu Bohumila Polana.  
     Autoři sami zorganizovali nebo se zúčastnili řady společných akcí v Plzni i mimo ni. Celkem se 
jednalo o 12 literárně-hudebních večerů o celkové návštěvnosti 299 lidí a průměrné návštěvnosti 
25. Z toho bylo 9 poeticko-akustických večerů z pravidelného cyklu Kratochvíle v režii Radky 
Prokopové a Jana Máchy, večer poezie, prózy a kytary v rámci Dnů poezie, křest Malé vánoční 
knížky a autorské čtení v rámci oslavy postupu města Plzně do druhého kola soutěže Evropské 
hlavní město kultury 2015 „Jedeme do druhého kola!“ v odstavené tramvaji. Na čteních během 
roku vystoupilo celkem 29 různých autorů, mnozí opakovaně. Někteří se zúčastnili autorských 
čtení v rámci literárních festivalů v Chotěboři, případně využili možnosti vystoupit v pražské 
poetické kavárně Symbiosa (dříve Obratník) apod.  
     V rámci projektu Dny poezie 2009 Ason-klub zorganizoval ve dnech 9. – 23. listopadu Dny 
poezie k výročí K. H. Máchy, tentokrát s podtitulem Virtuální svět (Básně do dlaně na barevných 
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lístcích k rozdávání návštěvníkům hlavní budovy KMP, básně k výzdobě schodiště, večer poezie 
a prózy v Home Café 12. listopadu). 
     Bylo uskutečněno 10 společných posezení mimo budovu KMP o celkové účasti 65 lidí. 
Na posezeních se více či méně často objevovalo 25 různých autorů či jejich hostů.  
   Dvanáct z Asonklubanů je již členy Střediska západočeských spisovatelů (M. Čechura, 
K. Janouchová-Dušková, T. Kopřivová, T. T. Kůs, L. Mikisek, V. Němec, M. Šedivý, M. Šimek, J. Sojka, 
J. Č. Ulrich, M. Velebný, L. Vinš), o přijetí dalších se uvažuje. Tři z  autorů (M. Čechura, T. T. 
Kůs a L. Mikisek) byli dokonce již přijati do Obce spisovatelů v Praze.  
     Ason-klub spolupracoval s podobně zaměřenými kluby z jiných regionů, s Obcí spisovatelů, 
Českým rozhlasem apod. 
 
Kruh přátel knižní kultury 
     Kruh působí jako občanské sdružení, pořádající pro veřejnost řadu literárních akcí. Výbor se 
scházel přibližně 1x za tři týdny s nepravidelnou účastí, přesto byly připraveny všechny pořady 
dle předběžného plánu – celkem 35 programů včetně tří literárních výletů (Chotěšov, Vysočinou, 
Kladruby u Stříbra). 
     Návštěvnost byla proměnlivá – od minimálního počtu cca 10 návštěvníků (Jak se dělá kniha I,  
II, Perly z bláta a večer Literárně-vědné společnosti) až po tradičně zaplněnou Polanovu síň na 
vánočním večeru J. Hlobila a na pořadu Karel Klostermann – básník Šumavy, přes úspěšný 
Večer Trapsavce a Ceny Plže. Trvale stále nejpřitažlivějším zůstává cyklus Karla Drhovského 
Hrady a Zámky s literárním komentářem Viktora Viktory  a křty publikací: Kalendář plzeňský 2010 
a Verše z pohody i z nepohody Jaroslava Knížete v Ulitě. Průměrná návštěvnost 26 osob 
je i přes výkyvy nepatrně vyšší než v předcházejícím roce. 
 
Pro libris 
     Občanské sdružení se zabývalo především publikační činností. V termínech byl i přes 
potíže s financováním vydáván literární měsíčník Plž, omezen byl pouze o letní literární 
přílohu. Přibyli také noví autoři a divácky úspěšné bylo toho roku i předávání výročních cen. 
     V prvním pololetí vyšla jediná publikace edice Ulita, a to prozaická prvotina Kateřiny Sachrové 
Keltská sinusoida s ilustracemi Jarmily Jetlebové. Již v létě byl vydán Kalendář plzeňský 2010 
Milana Čechury s ilustracemi Vladimíra Líbala a podtitulem Pane vrchní, ještě jednou, na podzim 
vyšla v Ulitě básnická sbírka z pozůstalosti Jaroslava Knížete Verše z pohody i z nepohody 
s ilustracemi (též z pozůstalosti) Miroslava Tázlera. Těsně před Vánocemi spatřil světlo světa již 
21. svazek edice Ulita Jitřenka, ale i řemdih Karla Trinkewitze . 
Publikace roku 2008 - Roman Kníže: Zvolání do mlhy - získala Polanovu cenu.      
   
      Vlastní publikační činnost KMP byla zastoupena úzkou spoluprací KMP při vydávání 
publikací s občanskými sdruženími Ason-klub a Pro libris.  
      
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8. 
 
 
 
III.6 Knihovní fondy  
      
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2009 tvořilo celkem 448 065 knihovních jednotek (dále 
jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 355 000 KJ. Přírůstek KF byl 29 636 KJ, 
úbytek činil 19 033 KJ. KMP odebírala 369 titulů periodik v 1 918 exemplářích, z toho 8 titulů 
cizojazyčných v 9 exemplářích. Počet KJ na 1 obyvatele byl 2,6. 
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     Celkové náklady na pořízení KF byly 6 664 458,- Kč, z toho 4 713 685,- Kč bylo 
vynaloženo na knihy, 1 165 582,- Kč na periodika, 421 427,- Kč na AV média a 363 764,- 
Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. Finanční 
částka na nákup KJ na 1 obyvatele tak činila 38,30 Kč. 
     Ve výměnném fondu, který je určen k zajišťování regionálních funkcí KMP, bylo v roce 2009  
dosaženo přírůstku celkem 2 031 KJ, z toho bylo 1 934 knih a 97 AV médií. Finanční prostředky 
na výměnný fond ve výši 309 000,- Kč byly získány z dotace MK ČR na výkon regionálních 
funkcí.   
      
Akvizice (nákup a doplňování KF) 
     Knihovní fond se doplňoval v souladu s Plánem doplňování KMP a na základě požadavků 
knihoven. I nadále byla pozornost soustředěna na pestrost knižní nabídky. V rámci  úsporných 
opatření byla snaha snížit kusově nákup novinek. Přesto byla přidělená částka na dané období 
překročena.  
     Nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů s maximálními rabaty. KMP se jako každý rok 
přihlásila do projektu Česká knihovna, v němž získala knihy v hodnotě  3 000,- Kč.  
     Podařilo se domluvit s distribucí Kosmas navýšení rabatu od poloviny června z 28% na 30% 
a nově navázat spolupráci s nakladatelstvím Fragment a distribuční společností Nakladatelský 
servis.  
     Spolupráce se všemi dodavateli probíhala uspokojivě. Zaznamenán byl zvýšený 
zájem o obchodní spolupráci. Je zřejmé, že v období krize představují knihovny oblast 
jistoty, korektního jednání a finanční solventnosti. 
 
     Akvizici AV médií realizuje Oddělení KF ve spolupráci s vedoucím HIK. Stejně jako 
v předchozích letech bylo nakoupeno mluvené slovo v 1. čtvrtletí, aby mohlo být uživatelům 
k dispozici ještě téhož roku z důvodu 9ti měsíční blokace půjčování na základě autorského 
zákona.  
     Od firmy Bontonfilm knihovna zakoupila filmy na DVD pro HIK dle smlouvy, která zajišťuje 
následné půjčování DVD nosičů.  
     Osvědčila se spolupráce s prodejnou hudebních nosičů Globus International. V roce 
2009 byl také využit výprodej prodejny Sonáta a zakoupeno velmi výhodně mluvené slovo, 
hudební CD a významné opery či muzikály na DVD. 
     Smlouva, která zajišťovala pravidelný každodenní odběr periodik i pro pobočky, je 
uzavřena s firmami PNS, s.r.o. a Mediaprint & Kapa. Periodika od ostatních dodavatelů byla 
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odebírána do hlavní budovy. Také v roce 2009 odebírala knihovna pravidelně po 14 dnech tzv. 
remitendy (cenově výhodná periodika) od firmy VaRa. Celkem bylo takto odebíráno 81 titulů 
periodik. Vzhledem k malému zájmu uživatelů (oproti předcházejícím rokům) snížila knihovna 
odběr cizojazyčných periodik.  
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Zpracování knihovního fondu 
     V roce 2009 bylo zpracováno celkem 29 636 KJ, z toho 26 724 knih, 182 map, 94 
hudebnin a 2 636 AV médií,  srovnatelně s rokem 2008 (30 000 KJ).  
     Přestože počet přírůstků, vykazovaný v počtu svazků, byl oproti roku 2008 nižší o 1 000, 
počet uložených titulů dosáhl velkého nárůstu, počtu 3 401. Z toho vyplývá, že zpracování bylo 
zaměřeno na tituly s menším počtem svazků. 
     Pokračovalo se v nastoleném pracovním postupu zpracování knižních novinek, kdy se při 
zpracování titulů přihlíželo k požadavkům čtenářů a provozů knihovny. Žádané tituly byly 
zpracovávány ihned po dodání.     
     Pracovníci pokračovali v údržbě slovníků, retro ukládání a v opravách stavění knih podle 
Mezinárodního desetinného třídění. V retro režimu byly do počítače uloženy záznamy beletrie 
regionálního fondu. Dolaďovaly a sjednocovaly se záznamy v evidenci brožur.  
     Vzhledem k přechodu knihoven na systém Clavius odpadly problémy s aktualizací dat.  
Knihovnám se systémem Clavius provádí Oddělení KF aktualizace centrálně, fyzické opravy si 
knihovny provádí samy. 
 
     Také v roce 2009 požádala knihovna o grant v programu VISK 9 – Souborný katalog CASLIN 
a národní autority 2009 a získala dotaci ve výši 60 000,- Kč na pokračování projektu 
Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně se souborem národních autorit NK ČR. 
Cílem projektu je opravit rejstřík autorů, odstranit z něj chyby a duplicity a sjednotit jej se 
souborem autorit Národní knihovny ČR. Koncem roku 2009 byl rejstřík autorů vyčištěn včetně 
písmene N. 
     Ve zpracování AV médií se střídavě zpracovávaly soubory mluveného slova, hudebních 
CD a filmů na DVD a pokračovalo se v údržbě slovníků. Bylo zpracováno celkem 2 636 AV 
médií. Nejčastějším nosičem zůstalo CD, zpracováno jich bylo 2 307. 
 
     Katalogizátorky a pracovnice technického zpracování udržovaly v rámci zachování 
kontinuity zpracování shodné tempo. Někdy docházelo k drobnému zdržení, protože bylo obtížné 
vyhledat ve skladu knihy určené ke zpracování. S technickým zpracováním úspěšně vypomáhali 
praktikanti a brigádníci. Nově zpracované tituly byly v hlavní budově rozneseny ihned 
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po zpracování. Novinky pro pobočky byly distribuovány pravidelně v pondělí po 14 
dnech.  
      
Revize 
     Revize byly prováděny v revizním modulu systému Clavius. V roce 2009 byla zahájena revize 
KF knihoven Bolevec, Vinice, Božkov, Červený Hrádek a Bílá Hora. Naplánovaná revize pobočky 
Újezd byla z důvodu rekonstrukce knihovny odsunuta až po přestěhování knihovního fondu a 
před novým otevřením.  
     Uzavřena byla revize knihovních fondů neveřejných příručních knihoven v hlavní budově a  knihoven 
Bolevec, Božkov a Malesice. Celkové ztráty po revizi nebyly vysoké - 313 KJ.  
 
Převody a odpisy 
     Fondy všech knihoven byly opět doplňovány podle potřeby multiplikáty z jiných knihoven. 
Nejvíce převodů proběhlo z knihovny Vinice, Bibliobus, Výměnný fond, OK Skvrňany, OK 
Slovany a ÚKD. Cílem převodů byly všechny knihovny včetně Prezenčního a Rezervního fondu.  
    V daném období bylo odepsáno 19 344 KJ, z toho bylo 19 145 knih, 78 map, 108 AV 
médií a 13 elektronických zdrojů. Vyšší počet odpisů dokazuje, že knihovny dobře 
pracovaly se svým fondem. Kromě odpisů z jednotlivých knihoven byly odepsány zbývající KJ již 
neexistujících knihoven, které dosud figurovaly v on-line katalogu a s jejich vyřazením se čekalo, 
až budou dokončeny revize ve všech provozech KMP.  
    Odpisy byly prováděny ve všech provozech průběžně a jejich důvodem byla především  
opotřebovanost dokumentů – 18 741 KJ, dále 306 dokumentů tvořily ztráty zjištěné při revizi, 289 
placené ztráty a 8 dokumentů bylo zastaralých. 
 

 
III.7 Public relations a spolupráce 

 
     O KMP bylo zveřejněno celkem 106 článků. Kromě Plzeňského deníku byly publikovány 
v periodikách Mladá fronta Dnes, Čtenář, Plzeňská jednička, Právo, IZ Zpravodaj ÚMO Plzeň 2, 
Sedmička, Tvar, Kultura, Zpravodaj Hvězdárny a planetária, Bulletin SKIP, Berounský deník, 
Trojka, Žurnál, PLŽ a  v elektronickém časopise Ikaros.  
     Články se týkaly např. Dne s Tyfloservisem v M-klubu, knižního bazaru v OK Skvrňany, akce 
Kniha bez hranic a křtu audioknihy Zpěv draků, používání Plzeňské karty v KMP, Knihofonu a 
vernisáží, Noci s Andersenem, sázení Pohádkovníku, besedy s P. Braunovou, bibliobusu, besedy 
o bezpečném internetu, Týdne knihoven a dalších témat. Velký článek o KMP od S. Antošové 
vyšel v časopise Tvar. Upoutávky na akce M-klubu se objevovaly v Žurnálu, Kultuře, na 
stránkách MMP a Plzeňského kraje, v denním tisku a na rozhlasových stanicích. 
     V rozhlase, televizi a na webových portálech byla KMP prezentována celkem 25 x. 
 Český rozhlas Plzeň: 2. 4. a 4. 8. hovořila D. Svatková o oblíbených knihách a dětských 

čtenářích KMP, 1. 4. a 15. 4. upoutávky na pořady v Polanově síni, 12. 6. a 23. 6.  projekt 
zvukové knihy pro nevidomé Zpěv draků (OK Doubravka), 16. 6. vysílal o Pasování 
prvňáčků také v OK Doubravka, 3. 8. rozhovor s L. Kotroušovou o rekonstrukci OK 
Doubravka. 24. 8. K. Smílková informovala o podmínkách fotografické soutěže Knihovna 
mého srdce, 24. 9. proběhl rozhovor s K. Smílkovou o OK Bory, 1. 10. rozhovor 
s A. Sobotovou o Knižním bazaru v OK Skvrňany, dne 7. 10. rozhovor s D. Svatkovou 
o Týdnu knihoven v KMP a 8.10. vyprávěla D. Svatková o svých oblíbených knihách 
v dětství. 2. 11. poskytla rozhovor H. Šlesingerová o sbírce komiksů v KMP, 27. a 28. 
11. L. Kotroušová o akci Den dětské knihy v OK Doubravka. 

 Plzeň v kostce (internetové vysílání): v období 23. 2. – 1. 3. reportáž Knihovna města 
Plzně v roce 2009 

 Televize ZAK: pořad o Týdnu knihoven v OK Bolevec a  OK Slovany byl vysílán 6. a 7. 
10. 

 Techmania science center (webová stránka): vystavena upoutávka s programem na Noc 
s Andersenem. 
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 Ikaros (elektronický časopis): v květnovém vydání zmíněna Noc s Andersenem 
v doubravecké a lobezské knihovně. 

 Radio Blaník a Radio FM Plus: v říjnu upoutávky na Knižní bazar v OK Skvrňany 
 Regionplzen.cz (internetový portál): 27.10. upoutávka na akci Halloween v OK 

Doubravka, fotografie z téže akce byly umístěny na internetovém portálu pro děti alik.cz.  
 

     H. Šlesingerová pokračovala ve spolupráci s redakcí časopisu Grand Biblio na přípravě 
rubriky „5 x 5“, kde vždy 5 publicistů či knihovníků hodnotí 5 z oceněných či nejprodávanějších 
knih v ČR. V roce 2009 publikováno 5 x. 

 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9. 
 

Webové stránky knihovny: 
 Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu. V roce 2009 byla vytvořena nová 

nabídka pro návštěvníky stránek – možnost zasílání aktualit na jejich e-mailovou adresu. 
 OK Skvrňany a M-klub: http://www.skvrnany.wz.cz 
 OK Slovany: http://www.kmpslovany.wz.cz  
 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz. V roce 2009 přibylo nově na stránkách 

literární diskusní fórum http://knihovnicka.nazory.cz, virtuální prohlídka knihovny, nový 
design v souvislosti s propagační akcí Knihomol a profil na facebooku 
www.facebook.com/knihovnadoubravka 

 OK Lochotín: http://www.kmplochotin.wz.cz     
 

     Počet virtuálních návštěv na oficiálních stránkách KMP byl v roce 2009 podle počítadla 
Toplist.cz 79 681 (v r. 2008 - 60 674). 
     M-klub zveřejňoval svoje akce na internetových stránkách Plzeňského kraje, Města Plzeň, 
Kolem světa,  na serverech plzen.cz,  oblibeny.cz, cestovatel.cz.  
 
     V roce 2009 byly Janem Dienstbierem, absolventem Ústavu pro umění a design ZČU,   
navrženy pro knihovnu nové tiskoviny (informační leták pro čtenáře, čtenářské průkazy, vizitky, 
dopisní papír, obálka na dokumenty), vycházející z nového loga, které navrhl v roce 2008. 
Všechny tyto tiskoviny se během roku 2009 začaly používat a KMP se snažila dodržovat jednotný 
vizuální styl. S tím souvisela také výměna všech informačních cedulí. Návrh, realizaci a instalaci 
cedulí provedl Ateliér Falátek. Ateliérem byla také vytvořena matrice na velký plakát KMP, který 
se s měsíčním celoknihovním programem začal vystavovat, kromě výlohy v B. Smetany a knihovnách, 
také na 18 plakátovacích plochách ve městě. V novém designu začala KMP používat i čtenářský 
průkaz. Také malé letáčky zvýšily propagaci knihovny. Velmi přitažlivé a vtipné byly na závěr roku 
novoročenky.  
  
Spolupráce 
     Všechny provozy KMP spolupracovaly s dalšími organizacemi v Plzni i mimo Plzeň. V Plzni 
byla nejčastější spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, případně speciálními nebo zvláštními školami v okolí 
působnosti každé knihovny.  
      
Kromě toho se rozvíjela spolupráce i s dalšími organizacemi v Plzni:  
 
 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – přestupkové řízení) 
 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Bezbariérový dům, Kaznějovská 43 (Knihovna Bolevec - donáška knih, OK Skvrňany – 

Klub volného času - výstava) 
 Bpress Agency (Studovna – rešerše) 
 Centrum dětí a rodičů (Knihovna Bolevec – plakáty, letáky, materiály, Knihovna Vinice – 

propagace, literatura) 
 Centrum podpory rodiny Diakonie Rokycany (OK Bory – výtvarná a literární soutěž Moje 

rodina) 
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 Český rozhlas Plzeň (OK Doubravka – partner projektu Kniha bez hranic) 
 DAS – manželé Beránkovi (Knihovna Lobzy – beseda Broučci) 
 Divadlo dětí Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Domov důchodců, Kotíkovská 15 (Knihovna Vinice – donáška knih) 
 Eurocentrum (dodávalo do knihovny časopis Eurokurýr a materiály o EU na rozdávání 

návštěvníkům knihovny) 
 Education First – mezinárodní jazyková škola (Knihovna Bolevec – propagační materiály) 
 Galerie města Plzně (Studovna – články a kopie článků k jednotlivým akcím) 
 Hvězdárna a planetárium (knihovny Bolevec, Lobzy, Vinice – informativní panely) 
 Johan – centrum pro kulturní a sociální projekty (OK Bory – distribuce propagačních 

materiálů) 
 Komerční banka – pobočka na Lochotíně (OK Lochotín – sponzorské dárky) 
 Komunitní škola při 1. ZŠ (Knihovna Bolevec – společná akce Den dětí)  
 Konzervatoř (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Lorika – skupina historického šermu (OK Lochotín – doprovodné programy při akcích) 
 Magistrát města Plzně (Studovna – plzeňská výročí pro rok 2010 pro odbor kultury, 

vyhledávání informací pro kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2015 pro Útvar 
pro koordinaci evropských projektů, OK Bory -  K. Smílková se zúčastnila Future City 
Games 3. plzeňského obvodu (jedna z podpůrných aktivit pro EHMK 2015. Spolu se 
skvrňanskými zástupci Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními 
chorobami byla ve vítězném týmu. ÚMO 3 by projekt „Skvrňanského obýváku“ rádo 
realizovalo. K. Smílková je „styčným důstojníkem“ mezi členy týmu a zástupci ÚMO 3, 
spolupráce s Odborem prezentace a marketingu)  

 Městská policie (OK Doubravka – domluveny pravidelné návštěvy v knihovně, pomoc při 
zajištění lampiónového průvodu, Knihovna Bolevec, OK Skvrňany –  přednášky) 

 Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce (knihovna Bolevec – donáška 
knih) 

 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – klíčování prvňáčků, OK Doubravka – na Facebooku 
fanpage v oblíbených stránkách nakladatelství Fraus) 

 OCET, o.p.s. (OK Doubravka – literárně-dramatický kroužek) 
 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (OK Bory – spolupráce na akci Bambiriáda) 
 Plzeňské městské dopravní podniky (zavedení Plzeňské karty, soutěž) 
 Ponton, o. s. – MŠ Klubíčko pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (OK Bory) 
 Silovští – manželé (OK Doubravka – role krále Knihoslava a jeho panoše při pasování 

prvňáčků) 
 Soukromá umělecká škola Trnka (Knihovna Lobzy – výstavy) 
 Státní zdravotní ústav Praha – detašované pracoviště Plzeň (Knihovna Lobzy – beseda o zubní 

prevenci) 
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (ÚKDM – dohoda o poskytování 

všech materiálů Ason-klubu do regionálního fondu SVK PK, Oddělení KF – přispívání 
do Seznamu zahraničních časopisů plzeňských knihoven) 

 SOŠ prof. Švejcara Majerova ul. (provádění praxe studentů knihovnictví a archivnictví 
v knihovně) 

 Svaz důchodců (OK Slovany – propagace činnosti) 
 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany – pozvánky na jejich akce, příp. účast na nich, 

M-klub - pronájem) 
 Techmania science center (OK Lochotín, Knihovna Vinice – spolupráce při akci Noc 

s Andersenem) 
 TJ Medvědi Plzeň (Knihovna Bolevec – informační nástěnka)  
 Tyfloservis (OK Skvrňany – výstava, přednáška) 
 ÚMO 1 (OK Lochotín – sponzorský dar – kameny k Pohádkovníku, účast D. Brychové na Future 

City Games ÚMO 1) 
 ÚMO 2 (OK Slovany – spolupráce s kronikářkou – poskytnutí informací o činnosti OK v r. 2008) 
 ÚMO 3 (OK Bory – započata spolupráce s tiskovou mluvčí H. Josefovou, šéfredaktorkou 

Trojky, zveřejňování článků o knihovně, účast K. Smílkové na Future City Games ÚMO 3)  
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 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu, finanční 
podpora Noci s Andersenem, články v Doubraveckých listech, účast L. Kotroušové na 
Future City Games ÚMO 4) 

 ÚMO 9 (Malesice) 
 ÚMO 7 (Radčice) 
 ÚMO 10 (Lhota) 
 Unie výtvarných umělců (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Univerzitní galerie (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  (Knihovna Vinice – besedy, akce v přírodě) 
 Záchranná stanice živočichů Plzeň (Lobzy – odborná konzultace k soutěžím) 
 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, ÚKDM – 

s J. Hlobilem výměna pozvánek a informací z oblasti doprovodných literárních pořadů, 
poskytování materiálů k literárním pořadům (fotokopie textů z knih apod.) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Zoologická zahrada (Knihovna Vinice – Zapomenutá řemesla) 
 1. ZUŠ B. Smetany (Knihovna Lobzy – výstavy, OK Skvrňany - koncert) 
 ZUŠ Jagellonská (OK Skvrňany – výzdoba knihovny, ÚKDM – společná realizace výstav) 

 
Mimoplzeňská spolupráce se uskutečňovala s organizacemi a institucemi:  
 Český ornitologický svaz Praha (Knihovna Lobzy – odborné konzultace k soutěžím) 
 Fa Hoffmann Chotěšov (OK Lochotín – půjčování kostýmů na akce zdarma) 
 Fa LANius Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius) 
 Klub dětských knihoven SKIP (rozesílání soutěží z produkce KMP) 
 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub a IQ testy) 
 Městská knihovna Vsetín (OK Doubravka – účast v projektu Přihlaš babi a dědu na facebook) 
 Národní knihovna ČR (Studovna – služba Ptejte se knihovny, Oddělení KF – přispívání do 

Souborného katalogu ČR do databáze periodik i knih, přispívání do databáze národních autorit 
NK ČR, oddělení je účastníkem konference hudebních knihoven, ÚKD - spolupráce v oblasti 
MVS) 

 Psahlavci Chrudim (literární klub) (ÚKDM – pravidelná výměna Plže za časopis 
Psahlavci) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD – spolupráce v oblasti MVS – elektronický 
objednávkový systém) 

 Sdružení SKAT (Studovna – spolupráce v oblasti analytického popisu článků) 
 Forschungsbibliothek - Herder-Institut Marburg (Spolková republika Německo) – dodávání 

publikací 
 
 
 III.8 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 

     Také v roce 2009 věnovalo vedení knihovny pozornost zlepšování pracovního prostředí 
a vybavení knihoven.      
     Z větších akcí proběhla v roce 2009 příprava a zhotovení projektu na rekonstrukci a rozšíření 
OK Lochotín. V OK Doubravka byla ve dnech 7. – 24. července realizována 2. etapa 
rekonstrukce knihovny - oddělení naučné literatury a dětského oddělení (malování, nová 
podlahová krytina – lino, koberec, nové regály, v dětském oddělení stupínek a hrací koutek). Od 
10. srpna do 12. října probíhala také úprava nově získaných prostor pro pracovní zázemí HIK, 
která byla z důvodu propojení nových a stávajících prostor od 14. do 25. září uzavřena. 
Pracovníci tak získali kancelář kompletně vybavenou novým nábytkem a technické zázemí 
knihovny. Větší investicí KMP byla instalace kompaktních regálů do skladu v OK Skvrňany, 
kterými se rozšířil prostor pro uložení knih pro celou KMP.  
     Dále byly v ÚKDM dodělány výplně slepých dveří a tyto plochy předělány na obří nástěnky 
k vystavování dětských obrázků a do dětského koutku byl zakoupen hrací koberec s figurkami 
Člověče, nezlob se. V OK Lochotín došlo k rozšíření volného výběru o tři další regály. V Knihovně 
Vinice byly provedeny menší opravy – obnova nátěrů venkovní stříšky, malování chodby vedoucí do 
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knihovny, výměna dlaždic u vchodu, odstraněna závada ve zdi při zatékání střechy, oprava malby. Nová 
plastová okna v kanceláři. 
     Do knihoven bylo také pořízeno další drobnější vybavení – židle, pojízdné vozíky, 
stojany na časopisy, skříňky. Do pobočky Červený Hrádek byl vyroben a nainstalován nový 
výpůjční pult a nové židle, novým výpůjčním pultem byla vybavena i pobočka v Radčicích. 
V pobočce Litice byla vyměněna okna v rámci výměny v ZŠ, kde knihovna sídlí. Pobočku ve Lhotě 
vybavil  klimatizací městský úřad, ve kterém knihovna sídlí.  
     V provozech KMP měli v roce 2009 návštěvníci k dispozici 303 studijních míst. 
      
    Technické vybavení knihoven bylo v roce 2009 doplněno o platební terminály Plzeňské karty 
v 11 provozech. Tuto nabídku však návštěvníci příliš nevyužívali. O výpočetní techniku a její 
nákup se v KMP stará Správa informačních technologií města Plzně (dále SITMP). Ke konci roku 
bylo KMP přiděleno 80 nových počítačů a začalo se s  postupnou výměnou zastaralých počítačů 
za nové. Také některým tiskárnám i kopírkám skončila jejich životnost, proto v Knihovně 
Lobzy a ÚKDM bylo nainstalováno multifunkční nasdílené zařízení. Připojení k internetové síti 
prostřednictvím Wi-fi bylo v provozu ve Studovně, HIK, OK Lochotín a v OK Doubravka.   

 
 2009 2008 
Počítače v KMP celkem 152 154
    z toho pro veřejnost 73 74
    z toho internet pro veřejnost 51 52
Tiskárny celkem 69 69
    z toho pro veřejnost 23 23
Skener 8 13
Kopírka 12 11
Multifunkční zařízení 27 27

 
     V knihovnách se uskutečnila kontrola evidence počítačů a multifunkčních sestav získaných 
v rámci SROP ze strany Krajského úřadu, závady nebyly shledány.  
     Většina pracovníků se zúčastnila průzkumu spokojenosti s počítačovými technologickými 
službami, který prováděla SITMP.   
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IV. Zpráva o hospodaření  
 
IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2009 schválen příspěvek na provoz ve výši 39 193 tis. Kč. 
K 31. 12. 2009 byl zvýšen o následující rozpočtové změny (dále RZ): 
 RZ 7 – dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 309 000,- Kč 
 RZ 76 – grant MK ČR na besedy se spisovateli – 5 000,- Kč 
 RZ 89 – zvýšení provozního příspěvku na změnu mzdové tabulky – 326 000,- Kč 
 RZ 112 – grant MK ČR na program VISK 9 – 60 000,- Kč. 

Včetně těchto příspěvků byl vyčerpán celý příspěvek, tj. 39 893 tis. Kč. 
     V závěru roku byl poskytnut finanční dar na činnost ve výši 20 000,- Kč od firmy Stevenson 
and Associates, který byl celý zaúčtován na rezervní fond. K jeho čerpání v roce 2009 nedošlo. 
 

     Knihovny dostaly menší dary od soukromých osob. Sponzorské dary byly většinou použité při 
konkrétních akcích knihovny. KMP děkuje všem sponzorům za podporu.  
 
Přehled sponzorských darů, grantů a dotací: 
 

Kdo získal Příjem Od koho Na jaký účel 
KMP  5 000,- Ministerstvo kultury – 

Knihovna 21. století 
kulturní akce pro děti 
v Knihovně Bolevec 

 20 000,- Fa Stevenson and 
Associates 

na činnost knihovny 

ÚKDM kšiltovky 
s fotbalovými motivy 
(17 ks) 

fa Globus Plzeň  
(J. Větrovský) 

odměny pro děti za 
účast v soutěži se 
sportovní tematikou 

 CD s taneční hudbou 
(8 ks) 

fa Globus Plzeň 
 (J. Větrovský) 

odměny pro děti za 
účast v Knihofonu 

OK Doubravka 4 500,-  ÚMO 4 Noc s Andersenem 
OK Lochotín kameny k 

Pohádkovníku 
ÚMO 1 kameny před 

knihovnu  
 půjčení kostýmů Fa Hoffmann 

Chotěšov 
na akce pro děti 

 drobné propagační 
předměty 

MMP Noc s Andersenem 

 drobné propagační 
předměty 

Komerční banka na akce pro děti 

Oddělení KF 60 000,- VISK 9 – Souborný 
katalog 

Harmonizace 
lokálních autorit KMP 
se souborem 
národních autorit  

 knihy v hodnotě  
3 000,- 

Projekt Česká 
knihovna 

nákup knih 

 309 000,- Krajský úřad PK regionální funkce – 
nákup KF 

 
  
Náklady 
     Roční rozpočet byl 42 433 tis. Kč, skutečnost 42 536 tis. Kč, tj. čerpáno na 100,2 %. 
Výsledek hospodaření po zdanění k 31. 12. 2009 byl kladný – zisk 603 tis. Kč. 
 
Položka 501 – spotřeba materiálu 
     Roční rozpočet byl 7 677 tis. Kč, skutečnost 8 073 tis. Kč, tj. čerpáno na 105,2 %. 
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Mírné překročení rozpočtu na spotřebu materiálu bylo vyvoláno použitím prostředků z úspory na 
sociálním pojištění, spotřebě energie a ostatních nákladech na nákup knih. Celkem bylo na nákup 
knižních jednotek vynaloženo 6 664 tis. Kč.  
 
Položka 502 – spotřeba energie 
     Roční rozpočet byl 1 850 tis. Kč, skutečnost 1 663 tis. Kč, tj. čerpáno na 89,9 %. Čerpání bylo 
nižší než bylo rozpočtováno, úspora použita na nákup knih. 
 
Položky 511 – 518 – opravy, udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby 
     Roční rozpočet byl 5 302 tis. Kč, skutečnost 5 211 tis. Kč, tj. čerpáno na 98,3 %. Čerpání bylo 
v souladu s rozpočtem. 
 
Členění položky 518:   

služby                                                         1 741 tis. Kč 
nájemné                                                      1 474 tis. Kč 
výkony spojů                                                 442 tis. Kč 
přepravné                                                   62 tis. Kč 
příspěvek na závodní stravování         703 tis. Kč 

  
Položka 521 – mzdové náklady 
     Roční rozpočet 18 470 tis. Kč, skutečnost 18 693 tis. Kč, tj. čerpáno na 101,2 %. Překročení 
limitu mezd bylo pokryto převodem z fondu odměn ve výši 100 820,- Kč a dotacemi na mzdy 
z grantů poskytnutých MK ČR a Národním institutem dětí a mládeže MŠMT v celkové 
částce 123 500,- Kč. Počet fyzických pracovníků – 93, průměrný přepočtený stav – 79,0 
pracovníků. 
     Pro přepočtený počet pracovníků byla v roce 2009 průměrná měsíční mzda 19 718,- Kč. 
 
Položka 524, 527, 528 – zákonné a ostatní sociální náklady 
     Roční rozpočet 6 280 tis. Kč, skutečnost 6 305 tis. Kč. Odpovídá vyplaceným mzdám a zálohové 
tvorbě FKSP.  
 
Pol. 538 – ostatní nepřímé daně a poplatky 
     Roční rozpočet 4 tis. Kč, skutečnost 0 Kč, neúčtovány žádné poplatky. 
 
Pol. 54 – ostatní náklady 
     Roční rozpočet 600 tis. Kč, skutečnost 311 tis. Kč, tj. čerpáno na 51,8 %. Zahrnuje pojištění 
majetku KMP na rok 2009 hrazené počátkem roku a bankovní poplatky. 
 
Pol. 551 – odpisy 
     Roční rozpočet 2 250 tis. Kč, skutečnost 2 232 tis. Kč tj. čerpáno na 99,2 %. Je v souladu 
s rozpočtem a dosud realizovanými investicemi. 
 
 
Výnosy 
     Roční rozpočet vlastních výnosů byl 2 540 tis. Kč, skutečnost 3 245 tis. Kč, tj. čerpáno na 127,8 %. 
Tvorba vlastních výnosů byla v souladu s rozpočtem. 
 
Členění výnosů: 

čtenářské poplatky              1 679 tis. Kč 
kopírování        12 tis. Kč 
tisk z PC        53 tis. Kč 
za informační servis        2 tis. Kč 
za pořady    311 tis. Kč 
za pronájmy    615 tis. Kč 
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za ztracené knihy     62 tis. Kč 
za prodané knihy              14 tis. Kč 
úroky             162 tis. Kč 
převody z fondů          266 tis. Kč 
ostatní výnosy 69 tis. Kč 

 
Čerpání finančních prostředků na investice 
     Na investice bylo v roce 2009 vynaloženo 234 974,50 Kč na nákup souboru regálů pro OK 
Doubravka, 297 262,- Kč na instalaci pojízdných regálů ve Skvrňanech a 640 659,53 Kč 
na rekonstrukci nových prostor HIK na Slovanech. 
 
Dodavatelé s dodávkou nad 500 tis. Kč vč. DPH za rok 2009 
Kosmas, knihy              2 539 205,-     Kč 
OPA, knihy       502 983,90   Kč 
PNS, noviny       516 769,-      Kč 
 
      
IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet  013 – software 
    Počáteční stav 1 123 072,72 Kč, konečný stav 1 088 800,72 Kč. V průběhu roku bylo opraveno 
chybné zaúčtování SW Clavius. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 800 710,97 Kč, konečný stav 800 710,97 Kč. Nedošlo ke změně. 
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 39 475 286,70 Kč, konečný stav 40 115 946,23 Kč. Realizována byla 
rekonstrukce dalších prostor pro Hudební a internetovou knihovnu na Slovanech. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 17 005 801,71 Kč, konečný stav 15 965 866,01 Kč. V průběhu roku byly 
zakoupeny pojízdné regály do skladu knihovny ve Skvrňanech a dokončena výměna regálů 
v knihovně Doubravka. Z evidence byl vyřazen starý bibliobus Karosa, který byl podle usnesení 
RMP č. 655 a usnesení ZMP č. 283 ze dne 14. 5. 2009 darován Centru neziskových organizací 
Plzeň. 
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 9 847 692,10 Kč, konečný stav 9 962 153,58 Kč. V průběhu roku byla 
provedena obměna již opotřebeného zařízení knihoven a prostor, kam má přístup 
veřejnost, a vybaveny byly rovněž nově upravené prostory HIK. V oblasti kancelářské 
techniky se zajistila například náhrada scannerů a dalšího drobného vybavení. 
 
Účet 031 – pozemky 
    Počáteční stav 9 828 713,40 Kč, konečný stav 9 828 713,40 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. 
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IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Účet 911 – fond odměn 
     Počáteční stav 910 862,- Kč, konečný stav 1 080 042,- Kč. Zaúčtován byl příspěvek 
z rozdělení výsledku hospodaření roku 2008 a použití k vyrovnání limitu mezd roku 
2009. 
 
Účet 912 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 183 489,55 Kč, konečný stav 178 463,55 Kč. Čerpání odpovídá zásadám dle 
zákona. 
 
Účet 914 – fond rezervní 
     Počáteční stav 2 714 595,09 Kč, konečný stav 2 661 342,05 Kč. Zaúčtován příděl z rozdělení 
výsledku hospodaření roku 2008, čerpání grantu Mládež v akci na vytvoření zvukové nahrávky 
knihy „Zpěv Draků“  a dále finanční dar firmy Stevenson and Associates na činnost KMP. 
 
Účet 916 – fond reprodukce majetku 
     Počáteční stav 5 423 511,77 Kč, konečný stav 6 191 167,26 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání viz výše. 
 
 
IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání bylo zřizovatelem schváleno ve struktuře navržené KMP, a to ve výši  
300 000,- Kč do fondu odměn a 303 039,41 Kč do rezervního fondu. Termín realizace odvodu 
z fondu reprodukce ve výši 750 000,- Kč podle usnesení ZMP č. 745 z 10. 12. 2009 pro rok 2010 
byl se zástupci zřizovatele dohodnut na 15. 2. 2010. 
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V. Závěrem 
 
     KMP zaznamenala oproti roku 2008 nárůst návštěvníků i výpůjček, ale i dalších statistických 
ukazatelů. Výraznější vyšší návštěvnost i počet výpůjček byl evidován v provozech ústřední 
budovy. Je potěšitelné, že se zvýšil počet návštěvníků v ústřední budově i v sobotu, průměrně 
jich v sobotu chodilo o 15 více než v roce 2008. Pokles využívání Internetu byl očekávaný, víc 
návštěvníků však začalo využívat možnost připojení přes síť Wi-fi.  
     V roce 2009 se počet kulturních akcí opět zvýšil, snížil se však počet jejich účastníků. Některé 
akce byly většího rozsahu a byly zaměřeny na širší okruh návštěvníků. Podařilo se uspořádat víc 
kvalitních besed se spisovateli. KMP se pokusila proniknout svými akcemi také mimo knihovnu 
(Noc s Andersenem v Techmánii, lampiónový průvod ke kostelu sv. Jiří, Bambiriáda ve 
Chvojkových lomech, Křest knihy Zpěv draků v Coctail music baru Archa, Halloween v Zach’s 
pubu). Novou formu práce a aktivit vyzkoušela OK Doubravka, která v roce 2009 dokončila velký 
projekt Kniha bez hranic (nahrávka audioknihy Zpěv draků) a výrazně tak zviditelnila KMP. 
      V oblasti správy knihovních fondů pracovníci vykonali obrovský kus práce – intenzívně 
pracovali na jejich aktualizacích, opravách, zpřehledňování a lepším zpřístupnění. V tomto roce 
byla nabídka knihovních fondů nejpestřejší za několik uplynulých let. Prokazatelně se tím zlepšila 
spokojenost uživatelů s nabídkou knihovny.   
     I když na jedné straně ztratila KMP z důvodu ochrany autorských práv, složité manipulace 
a především vysokých nákladů možnost využívat službu elektronického dodávání dokumentů, 
velmi dobře se na druhé straně ujala služba Ptejte se knihovny, kde se výrazně zvýšil počet 
dotazů.  
     Knihovna nabídla svým čtenářům možnost využití Plzeňské karty jako čtenářského průkazu. 
Část čtenářů tuto možnost využila. Velmi malý ohlas byl však na nabídku bezhotovostní platby 
prostřednictvím platebních terminálů PK. Spolupráce s PMDP byla rozsáhlá a kladla na pracovníky 
knihovny vysoké nároky, především v souvislosti se soutěží s Plzeňskou kartou. 
     Od 1. března sjednotila KMP výši registračního poplatku ve všech svých knihovnách, v HIK 
byla zavedena delší výpůjční doba a možnost  prodlužování výpůjček AV médií. V roce 2009 
pracovaly knihovny (kromě Bibliobusu) v automatizovaném knihovním systému Clavius a byly 
propojeny v síti. S tím souviselo i zahájení převedení přihlášek dospělých uživatelů ze všech 
knihoven do ÚKD. Uživatelé také ocenili možnost návštěv knihoven na jeden čtenářský 
průkaz i větší informovanost o knihovních fondech volných k půjčení.   
     V roce 2009 se podařilo dokončit rekonstrukci prostor OK Doubravka, rozšířily a zrekonstruovaly se 
prostory HIK, instalovaly se kompaktní regály ve skladu OK Skvrňany a byl připraven projekt na 
rozšíření a rekonstrukci OK Lochotín. 
     KMP se angažovala i v oblasti kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015.         
     V roce 2009 se začal uvádět do života nový vizuální styl KMP, vytvořený na základě nového 
logotypu KMP.  
     Velkou akcí knihovny byla realizace Průzkumu spokojenosti se službami KMP, rozbor jeho 
výsledků byl naplánován na rok 2010.  
     Pracovníci KMP měli možnost dalšího profesního odborného rozvoje na dostatečném 
množství školení, přednášek a seminářů. I když také v tomto roce byla nemocnost pracovníků 
poměrně vysoká, ochotou, vstřícností a pracovním nasazením byly všechny služby 
zajištěny a náročné úkoly splněny. Kolektiv pracovníků byl vyvážený a spolupráce mezi 
jednotlivými provozy  velmi dobrá. 
  
 
 
 
 
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. Zpracovala Jana Hájková. 
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VI.Přílohy   
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2009 

         

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  - Čechova 44 
Obvodní knihovna Doubravka  - Masarykova  75 
Knihovna Lobzy - Rodinná 39 
Obvodní knihovna Lochotín  - Kralovická  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 
Křimice - Prvomájová 100 
Koterov - Koterovská náves 7 
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 – Pěnkavová  
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Doudlevce - Průmyslová 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná - Pod Všemi svatými  (u tenisových kurtů) 
Valcha - K Zelené louce 
Zátiší - Línská                                                                        
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Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
 
      
   

Knihovna města Plzně 
   

        
        
    
 

Úsek náměstka pro hlavní 
činnost   

Úsek náměstka pro ostatní 
činnost  

        
        
    
 

Oddělení nákupu a zpracování 
knihovního fondu   

Ekonomický úsek 
 

        
    
 

Oddělení informačních služeb 
a studovna   

Správní úsek 
 

        
      
 

Ústřední knihovna pro děti 
a mládež      

        
      
 

Ústřední knihovna pro dospělé 
     

        
      
 

OK Bory 
     

        
      
 

OK Doubravka 
     

        
      
 

OK Lochotín 
     

       
      
 

OK Slovany 
     

       
      
 

OK Skvrňany 
     

       
      
 

Knihovna Bolevec 
     

       
      
 

Knihovna Vinice 
     

       
      
 

Hudební a internetová knihovna 
     

       
      
 

Bibliobus 
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Příloha č. 3  - Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2009 
 
 
 1. Ředitel KMP  Svatková Dagmar, PhDr. 
     
 2. Náměstek pro hlavní činnost  Hájková Jana, PhDr. 
     
 3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 
     
 4. Ekonomický a správní úsek   
     
  Náměstek pro ostatní činnost  Pelcl Bohumil, Ing. 
  (ekonomický náměstek)   
     
  správce  Mařík Vít, Ing. (do 31. 1. 2009) 
    Čuteková Jana (od 1. 1. 2009 – 31.3.2009) 
    Urbánek Antonín (od 1. 5. 2009) 
     
  automatizace  Chládková Pavla 
     
  údržba + řidič  Kadlecová Jana 
  mzdová účetní  Korotvičková Marie 
  pokladní + hospodář  Tacinecová Eva 
  knihařská dílna  Berková Jana (od 1. 9. 2009) 
    Mašková Jaroslava (do 10. 10. 2009) 
    Sedláková Anna (do 30. 6. 2009) 
  úklid  Boudová Lenka (od 19. 8. 2009) 
    Dušková Patricie 
    Kovandová Jitka 
    Mirošovská Jiřina 
    Pašková Marie 
    Zahradníková Anna 
     
 5. Oddělení nákupu a zpracování  Duchková Lenka, BBus (Hons) 
  knihovních fondů  Bicanová Marie, Mgr.(do 11. 9. 2009) 
    Jílková Simona (od 1. 9. 2009) 
    Klučinová Eva 
    Líbalová Hana 
    Marková Věra 
    Matějovská Dana (do 31. 3. 2009) 
    Ouřadová Martina, BBus (Hons) 
    Prokopcová Lenka 
    Ulíková Stanislava 
     
 6. Úsek pro styk s veřejností, Polanova síň  Horáková Jana, Mgr. 
     
 7.  Oddělení informačních služeb  Franková Květoslava, Mgr. 
  a studovna  Čadová Veronika, Bc. (od 16. 11. 2009) 
    Kasková Jana 
    Skálová Markéta, Mgr. (do 30.11. 2009) 
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 8. Ústřední knihovna pro dospělé  Maixnerová Jana, Bc. 
    Bernášková Jitka, Bc. 
    Hladíková Jana 
    Hyláková Ladislava 
    Nováková Hana, Bc. 
    Nussbauerová Hana 
    Pechová Kateřina 
    Štípková Eva 
     
 9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Šlesingerová Helena, Mgr. 
    Pekárková Petra, Mgr. 
    Větrovská Hana 
    Voříšková Helena 
    Výšková Libuše 
     
 10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 
    Hejnalová Ilona 
    Marianová Eva 
    Prchlíková Anděla 
    Štádlerová Jaroslava 
     
 11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina, Mgr. 
    Bedřichová Marcela 
    Karpíšková Markéta 
    Jedličková Hana 
    Sedláčková Jarmila 
     
  pobočka Lhota  Jedličková Hana 
  pobočka Litice  Krejčí Helena 
  pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 
     
 12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 
    Brožová Hana 
    Hrochová Andrea (do 30. 9. 2009) 
    Ťoupalová Lenka 
    Zahoříková Dana, Dis. 
    Zikmundová Eva (od 1. 10. 2009) 
     
  pobočka Červený Hrádek  Hrochová Andrea 
  pobočka Újezd  (Brožová Hana) 
     
 13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 
    Šiková Alice 
     
 14. Obvodní knihovna Lochotín  Khasová Dagmar, Mgr. 
    Brychová Dana, BBus (Hons) 

Hoffmannová Ilona 
    Hrušková Blanka (od 7. 12. 2009) 
    Duchková Petra 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ,  P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 

 

40  

    Janová Jitka 
    Menčíková Jarmila 
    Wočadlová Zdeňka 
  Pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
     
 15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 
  M-klub  Albrecht Jan, Bc. 
    Beránková Magdalena, Mgr. 
    Neubergerová Alena 
    Žílová Markéta 
  správa M-klubu  Toupalová Věra 
     
  pobočka Křimice  Kučerová Václava 
  pobočka Malesice  Kuneš Miloslav 
  pobočka Radčice  Kotyková Věra 
     
 16. Obvodní knihovna Slovany  Zahradníková Eva 
    Mašková Dagmar 
    Posoldová Ingrid 
    Špiclová Adéla, Bc. 
    Zahoříková Irena, Dis. 
     
  pobočka Božkov  Veseláková Vlasta 
  pobočka Černice  Mgr. Froňková Anna 
  pobočka Koterov  Schejbalová Kateřina 
     
 17. Knihovna Vinice  Benešová Irena 
    Masnicová Alena 
     
 18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
  řidič  Šlauf Jindřich (do 30. 4. 2009) 
    Marvánek Karel (od 27. 4. 2009) 
     
 19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
    Jandečková Veronika, Bc. 
    Krystlová Dita 
    Němec Lubomír 
     
  Mateřská dovolená  Bicanová Marie, Mgr. (od 12. 9. 2009) 
    Dibová Andrea 
    Lukáčová Hana 
    Kašparová Veronika, Mgr. 
    Růžičková Jana 
    Skálová Markéta, Mgr. (od 1. 12. 2009) 
    Zikmundová Eva (do 30. 9. 2009) 
     
  Odchod z řad zaměstnanců  Čuteková Jana 
    Jiskrová Drahomíra 
    Matějovská Dana  
    Mařík Vít, Ing. 
    Mašková Jaroslava 
    Sedláková Anna 
    Šlauf Jindřich 
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Příloha č. 4 - Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12 – 01 za rok 2009 
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Příloha č. 5  Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2009 a 2008 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2009 1 520 653 22 193 65 956 14 746 424 7 369 3 753
Bolevec       
2008 1 545 754 22 660 67 920 16 500 418 7 622 4 488

  0,98 0,87 0,98 0,97 0,89 1,01 0,97 0,84
Bory            
2009 1 639 261 22 189 95 165 16 198 84 957 2 804
Bory  
2008 1 449 223 22 096 86 458 17 266 47 778 2 264

  1,13 1,17 1,00 1,10 0,94 1,79 1,23 1,24
Doubravka  
2009 2 030 351 27 110 106 743 19 725 118 2 007 3 744
Doubravka  
2008 1 852 349 25 436 98 634 20 541 161 2 598 3 083

  1,10 1,01 1,07 1,08 0,96 0,73 0,77 1,21
Lobzy          
2009 435 142 6 023 19 178 3 759 103 1 890 1 295
Lobzy          
2008 406 122 5 807 17 909 3 880 119 2 272 1 505

  1,07 1,16 1,04 1,07 0,97 0,86 0,83 0,86
Lochotín       
2009 3 645 555 57 302 227 094 51 115 64 2 299 10 009
Lochotín       
2008 3 448 550 54 144 218 795 49 444 55 2 207 11 058

  1,06 1,01 1,06 1,04 1,03 1,16 1,04 0,91
Skvrňany      
2009 1 612 310 26 222 99 810 22 360 112 1 667 4 419
Skvrňany      
2008 1 604 308 25 230 91 088 19 845 87 1 635 4 719

  1,00 1,01 1,04 1,10 1,13 1,29 1,01 0,94
Slovany        
2009 2 612 422 30 002 128 334 20 512 53 1 193 1 640
Slovany        
2008 2 569 414 29 700 129 298 21 681 44 946 1 800

  1,02 1,02 1,01 0,99 0,95 1,20 1,26 0,91
Vinice          
2009 984 248 12 067 54 065 9 866 54 1 240 780
Vinice          
2008 938 269 11 571 52 928 10 695 91 1 204 867

  1,05 0,92 1,04 1,02 0,92 0,59 1,02 0,90
ÚKD            
2009 5 989 269 67 968 204 753 35 196 0 0 6 112
ÚKD            
2008 5 166 219 61 417 182 095 31 982 3 31 6 081

  1,16 1,23 1,11 1,12 1,10  1,01
ÚKDM          
2009 4 657 1 027 37 333 86 863 12 244 83 1 724 6 983
ÚKDM          
2008 3 946 918 33 109 76 439 12 065 75 1 481 7 594

  1,18 1,12 1,13 1,14 1,01 1,11 1,16 0,92
Hudební       
2009 959 144 14 283 30 538 1 397 22 92 7 439
Hudební       
2008 1 023 138 16 458 28 943 912 43 45 10 021

  0,94 1,04 0,87 1,06 1,53 0,51 2,04 0,74
Bibliobus      
2009 372 39 5 118 32 088 5 619 5 43 0
Bibliobus      
2008 387 39 5 461 27 227 4 901 10 182 0

  0,96 1,00 0,94 1,18 1,15 0.50 0,23  
Studovna     
2009 0 0 7 375 4 455 3 108 10 189 4 779
Studovna     
2008 0 0 6 260 8 543 5 532 10 229 3 741

      1,17 0,52 0,56 1,00 0,82 1,28
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bílá Hora      
2009 85 12 1 382 3 616 1 267 8 29 159
Bílá Hora      
2008 86 12 1 453 4 469 1 935 13 92 182

  0,99 1,00 0,95 0,81 0,65 0,61 0,31 0,87
Božkov         
2009 129 23 1 759 8 401 2 824 9 79 196
Božkov         
2008 141 27 1 956 8 899 2 838 8 66 353

  0,91 0,85 0,90 0,94 1,00 1,12 1,20 0,56
Černice        
2009 135 44 1 917 9 633 2 746 1 4 107
Černice        
2008 126 52 1 820 8 779 2 422 8 87 278

  1,07 0,85 1,05 1,10 1,13 0,12 0,05 0,38
Č. Hrádek     
2009 73 13 977 6 416 2 038 16 69 101
Č. Hrádek     
2008 77 12 1 398 7 830 3 101 14 95 161

  0,95 1,08 0,70 0,82 0,66 1,14 0,72 0,63
Koterov        
2009 65 14 1 146 4 630 1 117 0 0 169
Koterov        
2008 77 18 976 4 084 1 067 1 10 188

  0,84 0,78 1,17 1,13 1,05  0,90
Křimice        
2009 106 21 1 353 6 911 2 399 34 74 105
Křimice  
2008 89 21 1 440 6 048 2 143 32 116 164

 1,19 1,00 0,94 1,14 1,12 1,06 0,64 0,64
Lhota            
2009 66 12 1 028 3 091 1 167 8 238 370
Lhota  
2008 68 15 995 2 587 930 2 7 403

  0,97 0,80 1,03 1,19 1,25 4,00 34,00 0,92
Litice           
2009 73 13 885 5 141 1 495 2 45 66
Litice           
2008 74 17 1 273 5 183 1 719 10 129 146

  0,99 0,76 0,70 0,99 0,87 0,20 0,35 0,45
Malesice      
2009 27 6 563 1 649 674 0 0 294
Malesice      
2008 40 11 755 1 914 446 0 0 285

  0,68 0,55 0,75 0,86 1,51   1,03
Radčice       
2009 96 16 1 779 5 124 1 467 3 45 329
Radčice       
2008 96 22 2 077 5 753 1 948 9 78 387

  1,00 0,73 0,86 0,89 0,75 0,33 0,58 0,85
Radobyčice  
2009 39 4 742 4 451 2 288 1 6 54
Radobyčice  
2008 48 10 839 4 014 1 847 0 0 109

  0,81 0,40 0,89 1,11 1,24 1,00 6,00 0,50
Újezd v roce 
2009 
uzavřen    
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Příloha č. 6  Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP 
 
Ukazatele výkonnosti 

 
Knihovnické služby 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2009 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,6 
Počet registrovaných čtenářů k počtu obyvatel 14,2 % 15,7 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 221% 
Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 6,98 

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře 53 44 

 
 
 

Informační služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2009 
Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 5 602 

                                 - z toho studovna 1 000 1 244 
Počet rešerší  (pouze studovna) 10 - 15 39 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 1 092 

 
 
 

Ostatní služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2009 
Počet akcí – vzdělávací a výchovné 1 100 1 587 
Počet návštěvníků vzdělávacích a výchovných akcí 31 000 35 401 
Počet vydaných publikací 32 24 

 
 
 
 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2009 
Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2009 
Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 945 
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Ukazatele kvality 
 

Knihovnické služby 
 

Standard VKIS Provozní doba knihovny 
Indikátor Počet provozních hodin pro veřejnost týdně 
Doporučený trend 55 
Standard KMP 45  
Skutečnost 2009 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 2009 

32 
32 

 
 

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 
Skutečnost 2009 

30 - 40 Kč   
38 Kč 

 
 

Informační služby 
 

Standard VKIS Počet veřejně přístupných stanic připojených k 
internetu 

Indikátor Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
Doporučená hodnota 15 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2009 

27  
51 

 
Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota 75 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2009 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
303 (z toho 50 v ústřední budově) 

 
 

Ostatní služby 
 

Název služby Vzdělávací a výchovné akce 
Indikátor Průměrná návštěvnost (počet návštěvníků na 1 akci) 
Standard KMP 
Skutečnost 2009 

31 
22 

 
Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2009 

Všechna zařízení KMP, ostatní plzeňské knihovny, 
Národní knihovna ČR, knihkupectví (zejména plzeňská) 

 
dtto 
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Příloha č. 7  Fotografie z akcí 
 

       
 

Beseda  o Červené Karkulce v Knihovně Bolevec          Autorské čtení dětí v Knihovně Bolevec   
       
                                     

     
                                                                               

   Vánoční čtení pohádek v OK Bory         Velikonoční tvoření s dětmi ze zvláštní školy  
                                                                                            v OK Bory   

 
                                                             

   
 
Finále soutěže Velký vypravěč v Knihovně Lobzy        Knihovnická lekce v Knihovně Lobzy 
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Sázení a křest stromu názvem „Pohádkovník“             Noc s Andersenem v Techmánii   
před OK Lochotín                                                 
 
 

    
 
Výroba draků v OK Lochotín             Podzimní tvoření v Týdnu knihoven  
                                                                                       v OK Lochotín 
            
 
 

    
 
Zábavné soutěžení pro nejmenší a  tvůrčí dílna – enkaustika v Týdnu knihoven před Knihovnou Vinice 
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Den čtení v OK Slovany                                                   Malý knihovník v OK Slovany 
 

 
 

    
 
Lampiónový průvod v rámci  Noci s Andersenem           Beseda se spisovatelkou Sandrou Vebrovou  
- OK Doubravka a Knihovna Lobzy                                 v OK Doubravka  
 
 
 

    
 
Bambiriáda 2009 – Chvojkovy lomy                              Z Plzně do čtyř světových stran - Halloween  
                                                                                       v Zach’s Pubu     
                
 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ,  P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 

 

50  

                 
  
Křest audioknihy Zpěv draků                                      Den pro dětskou knihu v OK Doubravka                      

 
 
 

    
 

Knižní bazar „Čtenáři čtenářům“ v OK Skvrňany       Soutěž mladých vypravěčů v OK Skvrňany 
                        
 
 

         
 
Beseda s českou spisovatelkou Ivonou Březinovou a vernisáž v galerii Barevný koníček 
v Ústřední knihovně pro děti a mládež 
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Knihofon v Ústřední knihovně pro děti a mládež         Přednáška Petra Domanického „Budova KMP a další 
                                                                                     zajímavé stavby v ul. B. Smetany“ v Polanově síni 

 
 
 

      
 
Beseda s českou spisovatelkou Petrou Braunovou        Vyhlášení výsledků fotografické soutěže Knihovna  
V Polanově síni                                                               mého srdce v hale před Polanovou síní    

 
     

    
 
Beseda s nevidomou malířskou a sportovkyní           Den s Tyfloservisem v M-klubu 
Pavlou Francovou v M-klubu 
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Příloha č. 8  Seznam vydaných publikací v roce 2009 
 
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 
a samostatná letní příloha 2009 – Karel Trinkevitz: Les Fleurs du minimal, vnitřní příloha : Listy 
Ason – klubu. 
ISSN: 1213 -9890 
 
Kalendář plzeňský 2010 : Pane vrchní ještě jednou: kratochvilné čtení na každý měsíc/ 
Milan Čechura, ilustrace Vladimír Líbal ; 2009 ; 21 cm. -- 46 s.  
ISBN 978-80-86446-44-8 : 69.00 (brož.) 
 
Keltská sinusoida / Kateř ina Sachrová; doslov Vladimír Novotný. --  Plzeň ; 
Pro l ibris, 2009. – 39 s. : i l .  ; 21 cm – (Ulita ; 19). – 200 výt. 
ISBN: 978-80-86446-45-5 (brož. ) 
 
Verše z pohody i z nepohody / Jaroslav Kníže ; s ilustracemi (též z pozůstalosti) 
Miroslava Tázlera; doslov Marie Caltová. – Plzeň; Pro libris, 2009, -- 46 s. : il. ; 21 cm. – 
(Ulita ; 20). – 200 výt. 
ISBN: 978-80-86446-46-2 (brož.) 
 
Jitřenka, ale i řemdich / Karel Trinkewitz; doslov Vladimír Novotný. -- Plzeň ; 
Pro libris, 2009. – 27 s. : il. ; 21 cm – (Ulita ; 21). – 200 výt. 
ISBN: 978-80-86446-47-9 (brož.) 
 
Škola plus: pořady pro mateřské, základní a střední školy 2009/2010. --Plzeň ; 
Knihovna města Plzně 2009. – Nestr. -- Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení 
 
Město / Jiří  Č. Ulrich - Marie Veselá - -  Plzeň ; Knihovna města Plzně ; Ason – klub, 
2009. – 10 s. :  
21 cm. – (Malé knížky Ason-klubu) – 150 výt. 
 
Malá vánoční knížka / Tamara Kopřivová – Zdeňka Hanigerová – Radka Ketnerová – Eva Anna 
Pilátová – Jitka Prokšová – Zora Šimůnková – Jan Alexander - Ivo Fencl / ilustrovala Eva 
Anna Pilátová ; Knihovna města Plzně ; Ason – klub, 2009. – 40 s. : 21 cm. – (Malé knížky Ason-klubu) 
– 222 výt. 
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Příloha č. 9 Obraz KMP v tisku v roce 2009 
 
(ČEK) 
Knihovníci si pochvalují: lidé čtou stále více / (ček). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20 (03. 01. 2009), s. B4 

SOBOTOVÁ, Alena 
Alois Jirásek hvězdou knižního bazaru / Alena Sobotová. -- In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321.           
-- Roč. 61, č. 1 (07. 01. 2009), s. 33 - 34 

ALBRECHT, Jan 
Přijďte si vyzkoušet, jaké to je žít bez zraku / Jan Albrecht. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18 (16. 01. 2009), s. 8 

ZAVADIL, Evžen 
Pomůcky zvyšují samostatnost / Evžen Zavadil. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
18 (20. 01. 2009), s. 3 

SANALLA, Markéta 
Knihovny lákají zloděje: ze sbírek mizí především  drahé encyklopedie a slovníky: knihovníci 
instalují bezpečnostní rámy / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes.        
--ISSN 1210-1168. -- Roč. 20 (28. 01.2 009), s. C2 

(HER) 
Kniha bez hranic / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19 (30. 01. 2009), s. 12 

(MAK) 
Učí se mluvit a zároveň pomáhají druhým / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20 (11. 02. 2009), s. C2 

KUNEŠOVÁ, Michaela 
Nevidomá malířka: barvy vidím ve své hlavě / Michaela Kunešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 18 (13. 02. 2009), s. 1 a 2 

KUNEŠOVÁ, Michaela 
Plzeňskou kartou už čtenáři platí v knihovně i pokuty: zaplatit kartou lze v městských knihovnách už 
na dvanácti terminálech / Michaela Kunešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18 
(28. 02. 2009), s. 3 

SVATKOVÁ, Dagmar 
Lidé zapomínají v knížkách prezervativy i celou výplatu / Dagmar Svatková ; připravil Michaela 
Kunešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18 (03. 03. 2009), s. 3 

LEŠKA, Vlastimil 
Rytíři zasadili před knihovnou strom pohádkovník / V. Leška. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18, č. 77 (01 .04. 2009), s. 1 

(PD) 
Vhrsti zve na večer do knihovny / (pd). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 77 
(01 .04. 2009), s. 16 

(HER) 
Sejdou se v Techmanii / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 79 (03. 04. 2009), s. 13 
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MALÍ 
Malí čtenáři dnes přespí v knihovnách. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 79 
(03. 04. 2009), s. 4 

VESELÁ, Dana 
Děti bavil Einstein i Babička: spojení vědy a knížek předvedla nejmenším čtenářům plzeňská knihovna / 
Dana Veselá. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 81 (06. 04. 2009), s. 3 

EMISE 
Emise pod veřejnou kontrolou. -- In: 14 dní. -- (14. 04. 2009), s. 3 

ENŽLOVÁ, Bohuslava 
Bezpečný internet / Enžlová, Bohuslava. -- In: IZ Informační zpravodaj. -- Roč. 8, č. 2 (16. 04. 
2009), s. 21 

POSOLDOVÁ, Ingrid 
Drsný pravěk / Ingrid Posoldová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 89 (16 . 04. 2009), s. 8 

SANALLA, Markéta 
Bibliobus jezdí už třináct let: na nedostatek čtenářů si v pojízdné knihovně nemohou stěžovat: 
největší zájem je na Borech / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes.       
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 117 (21. 05. 2009), s. C1 a 2 

BRABEC, Jan 
V čtenářském ráji: jak si Češi užívají jednu z nejhustších sítí veřejných knihoven na světě / 
Brabec, Jan. -- In: Respekt. -- Roč. 20, č. 23 (01. 06. 2009), s. 26 - 27 

KOTROUŠOVÁ, Lenka 
Léto v Doubravecké knihovně: vznikla audiokniha pro nevidomé: k vypůjčení bude od léta 
právě v Doubravecké knihovně / Lenka Kotroušová. -- In: Doubravecké listy. -- Roč. 16, č. 63 (06. 06. 
2009), s. [4] 

(HER) 
Křest audioknihy Zpěv draků / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 145 (23. 06. 2009),       
s. 11 

(MAK) 
Langmajer kmotrem audioknihy / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 146 (24. 06. 2009), s. C3 

POSOLDOVÁ, Ingrid 
Mami, ještě jednu / Ingrid Posoldová. -- In: IZ – Informační zpravodaj. -- Roč. 8, č. 3 (29. 06. 
2009), s. 13 

(MŠV) 
Knihovny upravují otevírací dobu / (mšv). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 162 (14. 07. 2009), s. C2 

ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Jak vypadají prázdniny v knihovně / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18, č. 177 (31. 07. 2009), s. 22 

NIKL, Ivan 
Cenná publikace / Ivan Nikl. -- In: PLŽ. -- Roč. 8, č. 9 (29. 09.2009), s. 26 
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SMÍLKOVÁ, Kateřina 
Párty stanem plzeňské knihovny prošlo na tisíc dětí / Kateřina Smílková. -- In: Čtenář. -- Roč. 61, 
č. 9 (29. 09. 2009), s. 336 

ANTOŠOVÁ, Svatava 
"aby darováním kněh českých přispěli..." / Svatava Antošová. -- In: Tvar. -- ISSN 0862-657X.       
--Roč. 20, č. 16 (01. 10. 2009), s. 12-13 

(HER) 
Knihovny plné akcí / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, č. 232 (05. 10.2 009),      
s. 14 

(MAK) 
Týden knihoven pro malé i velké / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 233 (06. 10. 2009), s. C2 

(EPL) 
Vyberte si knížku z bazárku / (epl). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 233 
(06. 10. 2009), s. 2 

(MAK) 
Mladí knihovníci: školáky pobavila akce Týdne knihoven / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 234 (07. 10. 2009), s.C2 

HORÁKOVÁ, Jana 
Co je důležité, je očím viditelné / Jana Horáková ; připravila Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 236 (09. 10. 2009), s. 26 

ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Děti byly v knihovně pasovány na čtenáře / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 18, č. 238 (12. 10. 2009), s. 23 

(VSÝ) 
Richard Pachman rozdá pozitivní energii v knihovně / (vsý). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18, č. 248 (23. 10. 2009), s. 21 

KNIHOVNA 
Knihovna a M-klub zvou na taneční kurzy. -- In: Trojka. -- Roč. 18, č. 3 (29. 10.2 009), s. [16] 

SOBOTOVÁ, Alena 
Čtenáři čtenářům / Alena Sobotová. -- In: Trojka. -- Roč. 18, č. 3 (29. 10. 2009), s. [10] 

TÝDEN 
Týden knihoven v borské knihovně. -- In: Trojka. -- Roč. 18, č. 3 (29. 10. 2009), s. [10] 

ŠANTORA, Jiří 
Přijďte si poslechnout krásnou češtinu: Bohumil  Švarc se opět vrací do Plzně, věrný Zdeňku 
Štěpánkovi i Milanu Friedlovi / Jiří Šantora. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, 
č. 253 (30. 10. 2009), s. 21 

(JŠ) 
Umělci zavzpomínají na Milana Friedla / (jš). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, 
č. 255 (02. 11. 2009), s. 7 
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KNIHOVNA 
Knihovna města Plzně: Den poezie. -- In: Žurnál. -- Roč. 4, č. 11 (02. 11. 2009), s. 31 

(MV) 
Plzeň má svůj nový kalendář / (mv). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 269 
(19. 11. 2009), s. 10 

(PD) 
Na co se těším: Dagmar Svatková, ředitelka Knihovny města Plzně / (pd). -- In: Plzeňský deník.   
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 270 (20. 11. 2009), s. 10 

SVATKOVÁ, Dagmar 
Slovo zástupce rady reprezentantů / Dagmar Svatková. -- In: Plzeňský deník; Prazdroj lidem.       
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 270 (20. 11. 2009), s. 27 

SANALLA, Markéta 
Ocenění za básně plné pravdy, pokory a píle / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 271 (21. 11. 2009), s. B[1] 

(DAV) 
Knihovnu převezme nová ředitelka / (dav). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 18,  
č. 276 (27. 11. 2009), s. 3 

(MAK) 
Knihovna bude mít novou ředitelku / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 277 (28 .11. 2009), s. B2 

ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Výstava v Knihovně města Plzně / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18, č. 277 (28.11. 2009), s. 9 

(MV) 
Město pokřtil Jiří Č. Ulrich / (mv). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (03. 12. 2009), s. 7 

O 
O cestě do Himaláje a zpět po 30 letech. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 20, č. 284 (07 .12. 2009), s. D5 

(KOL) 
Vánoční ladění v knihovně na Borech / (kol). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, č. 286 (09. 12. 2009), s. C4 

RŮŽIČKA, David 
Smetanova ulice žije uměním a obchodem / David Růžička. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 18, č. 287 (10. 12. 2009), s. 10 

GARDAVSKÝ, Vladimír 
Verše z pohody i z nepohody připomínají Jaroslava Knížete: Polanova síň Knihovny města Plzně 
křtila básnickou sbírku herce Divadla J. K. Tyla, který zemřel při zkoušce přímo na jevišti / 
Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 288 (11. 12. 2009), 
s. 21 

POSOLDOVÁ, Ingrid 
Na chvíli knihovníkem / Ingrid Posoldová. -- In: IZ – Informační zpravodaj. -- Roč. 17, č. 6 (15. 12. 
2009), s. 19 
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(MV) 
Malá vánoční knížka s příběhy i verši se narodila v Home café / (mv). --In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 18, č. 297 (22. 12. 2009), s.10 

VELEBNÝ, Marek 
Kalendář plzeňský 2010 aneb Čechura Líbal Antidivadlo / Marek Velebný. -- In: PLŽ; Listy Ason-
klubu.– ISSN 1213-9890-- Roč. 8, č. 12 (29. 12. 2009), s. 2 
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	VI. Přílohy
	II. Údaje o organizaci
	II.4 Zaměstnanci

	Vzdělávání zaměstnanců
	III.1 Statistické údaje (výkony)

	     Skladbu registrovaných uživatelů tvořily děti do 15 let (16 %), studenti a učni (22 %), důchodci (22 %) a ostatní – tj. uživatelé v produktivním věku (40 %). Oproti roku 2008 byl zaznamenán pokles počtu dětí o 4 %, nárůst počtu studentů o 10% a pokles počtu důchodců o 6 %. Podíl žen (72 %) výrazně převyšoval podíl mužů (28 %). 
	     Z hlediska dodržování Standardu veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města Plzně, p. o., vydaného na základě usnesení Rady města Plzně č. 259 ze dne 9. 3. 2006 a č. 204 ze dne 15. 2. 2007 lze konstatovat, že KMP většinu kvantitativních i kvalitativních ukazatelů dodržela. Knihovna splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných čtenářů k počtu obyvatel, počet návštěvníků k počtu obyvatel, počet zodpovězených dotazů ve Studovně (služba Ptejte se knihovny se ujala a zaznamenala zájem uživatelů), počet rešerší, který byl v roce 2009 zatím nejvyšší za dobu existence Studovny, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici (i když knihovna zaznamenala pokles zájmu o internet), počet akcí a návštěvníků akcí, počet studijních míst. Výdaj na doplňování knihovního fondu se v roce 2009 opět navýšil a přiblížil se uspokojivě k horní hranici doporučeného standardu. Nepodařilo se dosáhnout standardu počtu knihovních jednotek na 1 obyvatele a počet výpůjček na 1 obyvatele, přestože u obou ukazatelů byl zaznamenán mírný nárůst proti roku 2008. Mírně klesl počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře a přírůstek nově vložených dat do informačních databází, který však závisí na počtu údajů v periodikách. Standard počtu zodpovězených dotazů v knihovně celkem nebyl dosažen, oproti roku 2008 se však zvýšil. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí zůstala na úrovni roku 2008 a stanoveného standardu nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků standard výrazně překračuje.  
	     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP.
	Informační služby
	Internet, výpočetní technika, kopírování 
	Meziknihovní služba (MVS)


	     V roce 2009 pracovaly s těmito uživateli následující knihovny: ÚKDM – provedena lekce informační výchovy (dále LIV) pro mentálně postižené z o. s. Ledovec, OK Bory – besedy na téma Velikonoce, knížky o jaru, knížková stopovačka pro děti ze základní speciální školy, Knihovna Bolevec – besedy na téma zima, ekologie, těšíme se na prázdniny, malování na sklo a LIV pro děti ze zvláštní školy, LIV pro děti ze ZŠ pro zrakově postižené děti a pro děti ze speciální MŠ. Pro děti s vadami řeči byly připraveny besedy, Apriliáda, divadelní představení. Knihovnice také přivážely na bezbariérové plošině do knihovny paní pohybující se o berlích a děti – vozíčkáře ze zvláštní školy. Knihovna Lobzy – besedy pro sluchově postižené děti. OK Doubravka – LIV pro speciální školu pro sluchově postižené, beseda se S. Vebrovou, pro zrakově postižené děti veřejné čtení v rámci projektu Kniha bez hranic, Halloween, pro speciální MŠ pro děti s vadami řeči LIV, ekologická výchova. 
	     Na 3 počítačích (Studovna, OK Doubravka a OK Skvrňany) je nainstalován SW pro zrakově postižené. Handicapovaným dětem byly věnovány i akce v rámci Týdne knihoven, např. v Knihovně Bolevec Malý knihovník, v OK Bory Čtení s dětmi ze speciální ZŠ, v Knihovně Lobzy beseda o podzimu pro neslyšící děti.
	 Sázení Pohádkovníku – před OK Lochotín byl za přítomnosti čtenářů a dětí ze základní školy slavnostně vysazen strom a pokřtěn na Pohádkovník. Akci doplnil program skupiny historického šermu.
	 Kniha bez hranic – jedinečný projekt OK Doubravka - převedení knihy Zpěv draků od M. Čermákové a T. Šmejkala do zvukové podoby, doprovázené lekcemi dramatické a hlasové výchovy, veřejným čtením a besedami. Vyvrcholením byl křest CD za účasti autorky a nakladatele knihy, kmotrem se stal Jiří Langmajer a Jana Bernášková. CD bylo zdarma distribuováno do škol, knihoven a dětských domovů pro zrakově postižené v celé České republice.
	 Pověsti a báje Plzeňského kraje – literární pořad, při kterém se děti zapojovaly do představení, zpívaly a soutěžily - uskutečnila Knihovna Bolevec.
	 Pohádka O Karkulce z 2.C – děti napsaly pohádku (každý účastník 1 větu) a na závěr školního roku zahráli malí herci v Knihovně Bolevec divadelní představení.  
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