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I. Úvodem 
 
     Astrologové a proroci neviděli rok 2010 příliš růžově. 
Podle čínského zvěrokruhu to byl rok Kovového Tygra a kov 
je prvek velmi tvrdý, nelítostný a nekompromisní. V důsledku 
jeho působení mělo jít o čas neklidný, ve kterém se vše mění 
a člověk má jen malý vliv na své záležitosti. Pro řadu míst 
naší planety to jistě byla pravda. Svět potrápilo zemětřesení, 
vlny veder, záplavy, sopky, silné tajfuny, sněhové bouře, 
sesuvy půdy i sucho. Lidé přidali politickou a hospodářskou 
nestabilitu… 
     Ale snad proto, že je odtud do Číny tak daleko, byl pro 
Knihovnu města Plzně rok 2010 nejvíce rokem Poklidné Změny. Po mnoha letech 
knihovna změnila vedení v osobě nové ředitelky a také náměstka pro ostatní činnost. 
(Naši předchůdci, kteří poklidně odešli do důchodu, nám v prvních měsících ze všech sil 
pomáhali.)  
     Knihovna rovněž změnila mzdový účetní systém na Helios, což bylo provázeno 
značnými problémy. Změnila k lepšímu otevírací dobu obvodních knihoven zrušením 
poledních přestávek. Změnila ceny za tisk pro uživatele směrem dolů. Změnila místo 
ukládání přihlášek čtenářů soustředěním všech do Ústřední knihovny pro dospělé. 
Vyměnila velkou část počítačů za nové, nebo alespoň za lepší. Rozšířila a zkvalitnila 
nabídku knihovního fondu. Zlepšila prostředí. Pro návštěvníky studovny u Polanovy síně 
nainstalovala protihlukovou stěnu.  
     Připomněla si 50. výročí otevření ústřední knihovny na adrese B. Smetany 13 a 10. výročí 
Obvodní knihovny Slovany v Táborské ulici. 
     Změna ve všech pádech byla po celý rok nervózně skloňována též v souvislosti 
s kandidaturou Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Městu to vyšlo a knihovně 
také. Až dramaticky zvýšila počet čtenářů, návštěvníků, výpůjček i kulturně vzdělávacích 
akcí. Poctivou prací dokázala, že na své záležitosti vliv MÁ. A že i kdyby přišlo třeba 
zemětřesení, je připravena být svým čtenářům a plzeňským občanům opravdovou kulturní 
jistotou. 

 
Mgr. Helena Šlesingerová 

                                                                                                                           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 Mgr. Helena Šlesingerová   

  

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 2010 pracovalo v KMP 95 zaměstnanců – fyzických osob, jejich průměrný 
přepočtený stav činil 79,44 pracovníků. Z toho 77 fyzických pracovníků (62,16 přepočetných) 
působilo přímo v knihovnických službách.  
     Do KMP nastoupilo 6 nových pracovníků, 7 pracovníků pracovní poměr ukončilo. Celkem 
6 pracovnic bylo na mateřské dovolené. Nemocnost v KMP byla vyšší než v roce 2009 – 928 
kalendářních dnů, tj. 2,67 % (vloni 788 kalendářních dnů, tj. 2,5 %). V knihovně pracovalo 88 
žen (93 %) a 7 mužů (7 %). Věkové složení zaměstnanců: do 40 let – 32 %, od 41 do 60 let 
– 50 %, nad 61 let – 18 %.  
     Z hlediska vzdělání byli nejsilnější skupinou pracovníci s dosaženým úplným středním 
a vyšším odborným vzděláním – 62 %, z toho 80 % má vzdělání odborné. 30 % pracovníků 
má vzdělání vysokoškolské.  
 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  
 
Vzdělávání zaměstnanců  
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
V roce 2010 jedna pracovnice úspěšně ukončila bakalářské studium FF MU v Brně a dále 
pokračuje v magisterském studiu. Jedna pracovnice ukončila rekvalifikační kurz pro knihovníky 
v Ústavu pro další vzdělávání ZČU.  

Sedm pracovnic absolvovalo další moduly počítačových kurzů základní informační 
gramotnosti (ECDL), které pořádala Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Digitální 
fotografie, Excel, Prezentace, Komunikace po internetu a Využití internetu).  

Pracovníci KMP během roku 2010 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů,  přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

  
• Výstava 60 let na křídlech Albatrosu (Národní knihovna ČR Praha)  
• Seminář Knihovna a její město (Městská knihovna Praha)  
• Regionální valná hromada SKIP (SVK PK Plzeň)  
• Komise pro služby při Národní knihovně ČR (Národní technická knihovna Praha) 
• Konference Současnost literatury pro děti a mládež (Krajská vědecká knihovna 
            Liberec)  
• Seminář Výzkumy uživatelů knihoven (Národní knihovna ČR Praha)  
• Seminář hudebních knihoven (Knihovna J. Mahena Brno)  
• Seminář pro pracovníky katalogizace (SVK PK Plzeň) 
• Máchovské sympozium (Doksy) 
• Seminář Služby knihoven se zřetelem na znění autorského zákona (SVK PK Plzeň) 
• Konference Knihovny a rock´n´roll (Národní technická knihovna Praha) 
• Valná hromada SKIP (Městská knihovna Praha) 
• Celostátní 20. akviziční seminář (Národní technická knihovna Praha) 
• Exkurze do Národní technické knihovny (Praha) 
• 54. ročník literárního festivalu Šrámkova Sobotka 
• Letní škola strategického plánování pro animátory kultury (Nečtiny) 
• Konference Knihovny současnosti (Seč) 
• Seminář Zpracování autoritních záznamů a jejich kooperace (NK ČR Praha) 
• Školení k databázi Anopress (Národní knihovna ČR Praha)  
• Výroční zasedání České národní skupiny IAML – Mezinárodní asociace hudebních 
            knihoven (Knihovna kabinetu hudební historie, Etnologický ústav AV ČR Praha) 
• Seminář Literatura ve filmu (SVK PK Plzeň) 
• Pracovní setkání učitelů ZŠ, knihovníků školních a dětských oddělení knihoven 
            (Národní pedagogická knihovna Komenského Praha) 
• Trendy, vize… ve virtureálném prostředí, sociální sítě (Knihovna ZČU Plzeň) 
• Seminář k benchmarkingu knihoven (Národní knihovna ČR Praha) 
• Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Městská knihovna Praha) 
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• Bezpečnější kyberprostor: evropské podněty a české zkušenosti (Nosticův palác, 
            Praha) 
• Second Life (Knihovna ZČU Plzeň) 
• Seminář Věcné zpracování (Národní knihovna ČR Praha) 
 

V oblasti vzdělávání pracovníků KMP bylo realizováno školení Zásady grafických úprav 
propagačních a jiných materiálů KMP (J. Dienstbier) a školení Základy první pomoci (MUDr. 
R. Červený). Pracovníkům byla navíc nabídnuta přednáška Grafologické setkání s K. H. 
Máchou (H. Baková). Čtrnáct pracovnic si prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech 
anglického jazyka.  

Knihovníci měli rovněž možnost navštívit 16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Praha, 20. podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod,  Knihovnický happening v režii  
Knihovny A. Marka v Turnově nebo tradiční setkání západočeských a jihočeských knihovníků 
Literární Šumava.   

Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP byly zapojeny 4 pracovnice. 
V provozech KMP provádělo průběžnou školní praxi v roce 2010 celkem 51 studentů oboru 
knihovnictví a archivnictví ze SOŠ prof. Švejcara v Plzni, souvislou praxi zde vykonal jeden 
student ze stejné školy a dvě posluchačky relevantních oborů vysokých škol. 

  
Pracovníci KMP se zúčastňovali činnosti v pracovních skupinách, spolcích a odborných 

organizacích lokální i celorepublikové působnosti.  
Knihovna měla zastoupení v Komisi pro služby NK ČR, v grantové komisi MK ČR 

Knihovna 21. století, v pracovní skupině při NK ČR Knihovna jako komunitní centrum, 
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 redakci serveru ČteSyRád (Čtenářův sympatický rádce), který 
vznikl pod záštitou KISK FF MU Brno, dále ve sdružení Pro libris, Kruhu přátel knižní kultury, 
Ason-klubu a v České národní skupině IAML.  

KMP byla institucionálním členem SKIP a Sdružení SKAT. Individuálními členy Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků bylo 18 pracovníků.  
 
     KMP byla (již od roku 2009) přihlášena do projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců 
organizací působících v sekci kultura, který připravila Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
ve spolupráci s NK ČR a za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zahájení kurzů však bylo odsunuto až 
do roku 2011.     
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III. Zpráva o činnosti  

     V roce 2010 nabízela KMP své služby ve třech provozech ústřední budovy (v ÚKD, 
ÚKDM a Studovně), dále v 9 knihovnách s celotýdenním provozem, v 11 malých pobočkách 
(pokračovalo uzavření pobočky v Újezdě z důvodu rekonstrukce budovy) a v Bibliobusu (10 
zastávek). 
     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 

2000  21 549  4 257  246 577 1 156 465  10 830 789 31 818  668  x 
2001  22 386  4 320  266 926 1 146 974 8 570 814 28 005  871  x 
2002  22 113  4 333  264 780 1 198 690 7 469 901 27 488  1 084  x 
2003  22 639  4 539  296 458 1 212 123 6 429 1 019 31 625  1 190  x 
2004  23 086  4 487  321 299 1 224 145 6 870 1 101 31 721  1 428  x 
2005  23 458  4 271  338 669 1 165 875 6 948 1 225 33 350  15 804  x 
2006  23 775  4 315  326 042 1 108 102 5 622 1 371 34 815  43 031  x 
2007 24 077  4 176  331 083 1 058 101 5 128 1 505 31 544  60 082  x 
2008  25 367  4 545  328 064 1 154 663 5 128 1 591 35 227  60 299  60 674 
2009  27 348  4 599  335 872 1 214 105 5 602 1 587 35 401  55 707  63 745 
2010 28 192 4 706 362 761 1 246 784 5 901 1 763 40 654 57 135 77 269 

  
 
     V roce 2010 zaznamenala KMP další nárůst ve všech základních ukazatelích – dosáhla tak 
nejvyššího počtu registrovaných uživatelů, návštěvníků, výpůjček, akcí i návštěvníků akcí 
za celou dobu své existence!  
     Přitom rozsah omezení služeb, zapříčiněných revizí nebo rekonstrukcí, nebyl nižší než v roce 
2009 - z důvodu revize knihovního fondu byla uzavřena OK Slovany 14 dnů (od 17. do 28. 5.), 
Hudební a internetová knihovna 5 dnů (od 31. 5. do 4. 6.). Pobočka Božkov mohla být kvůli 
nemoci pobočkářky v době od 8. 3. do 30. 6. otevřena pouze 1 den v týdnu a služby zde 
zajišťovaly pracovnice OK Slovany. Pro rekonstrukci objektu byla stejně jako v roce 2009 po celý 
rok 2010 uzavřena pobočka v Újezdě, přípravy na její otevření mohly být zahájeny až v měsíci 
říjnu. Z důvodu stavebních prací k odhlučnění Polanovy síně byla po 6 pracovních dnů veřejnosti 
nepřístupná také Studovna.  
 
Registrovaní uživatelé 
     Zvýšení počtu registrovaných uživatelů je odrazem velmi dobré práce knihoven, které 
se ve větší míře zaměřily na aktivity pro širší veřejnost. Potěšitelné je, že narostl také počet 
registrovaných dětí. 
 
Návštěvníci 
     Do nárůstu počtu návštěvníků, využívajících služeb KMP (o 14 045) se pravděpodobně 
promítlo úplné propojení knihoven (od 24. 5.) a možnost používání jediného průkazu - 
uživatelé si mohou bez překážek půjčit dokument i v jiné knihovně, než kterou běžně 
navštěvují. Zvýšený počet návštěvníků mohlo (od 1. 9.) podpořit i rozšíření otvírací doby 
velkých knihoven zrušením polední přestávky. Oproti roku 2009 také výrazně vzrostl počet 
uživatelů vstupujících do svého čtenářského konta a provádějících např. prodlužování 
výpůjček bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny (o 13 524). Rovněž vzrostl počet lidí, kteří 
naštěvují webové stránky KMP.  
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Registrovaní uživatelé
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Výpůjčky 
     Zvýšení počtu výpůjček je výsledkem dobré a bohaté nabídky knihovního fondu, 
pravidelné nabídky novinek, přednostního zpracovávání dokumentů, o které je zájem, 
a dostatku čtivé beletrie. Zaznamenali jsme však pokles výpůjček naučné literatury 
dospělým čtenářům. Pravděpodobně je způsoben rozšiřující se možností získávat 
informace volně na internetu. Svůj podíl může mít i změna způsobu evidence prezenčních 
výpůjček ve Studovně (od května 2009) – nyní se evidují pouze výpůjčky, které prošly 
rukama knihovnic. Bohužel také v roce 2010, navzdory bohaté nabídce, pokračoval klesající 
trend výpůjček periodik. Počet výpůjček ostatních dokumentů zůstal na téměř stejné úrovni 
jako v roce 2009. 
 
Informace 
     Počet poskytnutých informací se již několik let udržuje na přibližně stejné úrovni, v roce 
2010 stoupl o 299. Od roku 2009 se celostátně sledují pouze informace poskytnuté 
prostřednictvím e-mailu. V KMP bylo v tomto roce takových informací poskytnuto 215.   
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Po mírném poklesu akcí v roce 2009 jsme v roce 2010 uskutečnili o 176 akcí více 
s návštěvností vyšší o 5 253 lidí. Lze konstatovat, že počet realizovaných akcí je již na samé 
horní hranici – za posledních 10 let stoupl více než dvojnásobně.   
 
Internet 
     Celkové využití veřejného internetu navzdory očekávání vzrostlo, i když v některých 
knihovnách je jeho využití velmi malé. Internet se stal službou, kterou využívají zejména 
nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé ze slabších sociálních skupin. 
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     Počet výpůjček na registrovaného uživatele byl 44,2 (vloni 44,4), počet výpůjček 
na jednoho návštěvníka činil 3,44 (vloni 3,48), oproti roku 2009 se tedy téměř nezměnil. To 
je odrazem skutečnosti, že návštěvníci knihovnu nevyužívají pouze k půjčování dokumentů, 
ale stále větší podíl má využívání internetových a kulturních služeb. 

 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP: 
 2010 2009 
Zaregistrováno uživatelů 111 109
Zaznamenáno návštěvníků 1  595 1 530
Realizováno výpůjček 4 928 4 837
Podáno registrovaných informací 23 22
Uskutečněno akcí 9 6
     s průměrným počtem účastníků na 1  pořad 23 22
Zaznamenáno uživatelů internetu 226 222

 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2010 a 2009. 

     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 
uživatelů k počtu obyvatel, počet návštěvníků k počtu obyvatel, počet zodpovězených dotazů 
ve Studovně, počet rešerší, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, počet 
přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici, počet akcí a návštěvníků akcí, počet 
studijních míst. Výdaj na doplňování knihovního fondu byl v roce 2010 stejný jako v roce 
2009 a pohybuje se na horní hranici doporučeného standardu. Přiblížili jsme se ke standardu 
počtu knihovních jednotek na 1 obyvatele. Počet výpůjček na 1 obyvatele se proti roku 2009 
opět zvýšil a téměř standard dosáhl. Také přírůstek nově vložených dat do informačních 
databází se proti roku 2009 zvýšil a přiblížil se tak ke standardu. Standard počtu 
zodpovězených dotazů v knihovně celkem nebyl dosažen, oproti roku 2009 se však také 
zvýšil. Nepředpokládáme, že by knihovna doporučeného standardu zodpovězených dotazů 
v budoucnu dosáhla. Uživatelé jsou ve vyhledávání informací mnohem samostatnější. 
Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí zůstala téměř na úrovni roku 2009 
a stanoveného standardu nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků standard výrazně 
překračuje.   
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     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 
poskytovaných KMP. 

 
Skladba registrovaných uživatelů (v procentech, zaokrouhleno na celá čísla):  
 2010 2009 
žáci 16 16
studenti a učni 21 22
důchodci 22 22
ostatní 40 40
muži 27 28
ženy 73 72
 
     Skladba uživatelů se proti roku 2009 téměř nezměnila.  

 
     Největší počet dětí (kromě knihoven Bolevec a Lobzy, které jsou umístěny přímo 
ve školách) evidovaly ÚKDM a OK Skvrňany (19 %), dále pak OK Doubravka a OK Bory (17 %). 
Studenti výrazně nejvíce navštěvují ústřední budovu (22 % Studovna, 32 % ÚKD, 47 % 
ÚKDM). Již tradičně nejvíce seniorů navštěvovalo Bibliobus (56 %). Nejvíce návštěvníků 
v produktivním věku zaznamenala Hudební a internetová knihovna (59 %), Vinice (57 %) 
a dále OK Lochotín a Studovna (55 %).  
 
 
III.2 Základní knihovnické služby 
 
Automatizovaný knihovnický systém 
     Dne 24. května 2010 byl ve spolupráci se SITMP Bibliobus připojen k internetu, převeden 
ze systému Lanius na Clavius a propojen s ostatními provozy. Tím došlo k úplnému 
propojení celé knihovní sítě Knihovny města Plzně. Registrovaní čtenáři od tohoto 
okamžiku již mohli na jedinou legitimaci (případně Plzeňskou kartu) využívat služeb všech 
provozů, úplně propojeny byly též všechny naše databáze a katalogy. Na některých 
zastávkách se vyskytly problémy se signálem, které se podařilo zčásti vyřešit (v některých 
lokalitách je připojení stále nestabilní, dlouhá odezva při načítání).  
 
     Od 1. 6. byla sjednocena cena za černobílý tisk a kopírování formátu A4 na 2,- Kč. 
Změnila se také platba za rešeršní službu – zvýšil se paušální poplatek na 35,- a byla 
zrušena platba za záznam.  
 
Otevírací doba 
     Na přání respondentů průzkumu spokojenosti se službami knihovny byl ve všech 
knihovnách od 1. 9. zaveden provoz bez polední přestávky. V OK Lochotín byla otevírací 
doba sjednocena s ostatními provozy (místo do 18:30 otevřeno do 18:00). Celkově nabízela 
KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. 
 
On-line katalog 
     Uživatelům byl k dispozici přístup k on-line katalogu přímo v knihovnách a rovněž 
prostřednictvím webových stránek KMP. Do on-line katalogu bylo zaznamenáno 109 523 
vstupů,  což je o 8 962 více než v roce 2009. Počet hledání dosáhl 992 118.  
     Od Ministerstva kultury ČR získala KMP grant ve výši 144 000,- na pořízení www 
katalogu nové generace OPAC 0.2, vyvinutého firmou LANius, s.r.o. Nový katalog (Carmen) 
byl firmou nainstalován ve zkušební verzi na konci října. Devítičlenná pracovní skupina nový 
katalog připomínkovala, katalog měl však bohužel tak závažné nedostatky, že nebylo možné 
ho do konce roku 2010 uživatelům nabídnout.  
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Práce s uživatelem 
     Pracovníci KMP se věnovali uživatelům individuálně, seznamovali je s knihovnou, 
pomáhali jim při práci s počítačem, zodpovídali dotazy, doporučovali literaturu, nabízeli 
novinky v knihovním fondu. Pracovali na zlepšení pomůcek pro orientaci (nové rozřaďovače, 
barevné štítky, tematické značení na hřbetech knih pro snazší vyhledávání, podrobnější 
členění literatury, přehledy stavění knih, přehledy literatury na různá témata, užitečné webové 
stránky, informační letáky, návody apod.). V roce 2010 se knihovny zaměřily na bezpečný internet 
pro děti upozorněním na užitečné odkazy řešící tuto problematiku, u počítačů vystavily 
Internetové desatero a nabízely brožurku Bezpečný internet. Hudební a internetová 
knihovna a také OK Skvrňany provedly besedy pro děti na téma bezpečného internetu a 
kyberšikany. Dětské oddělení ÚKDM průběžně zpracovávalo metodický materiál Pohádky 
na téma (čert, strašidlo, trpaslík aj.), oddělení pro mládež soupis knih napsaných 
podle skutečné události (členěný podle témat, např. alkohol, drogy, tajné služby, 
domácí násilí aj.). V Knihovně Lobzy každé nově přihlášené dítě dostalo Desatero pro nové 
čtenáříčky.  
 
Plzeňská karta 
     V roce 2010 KMP aktivně pokračovala ve spolupráci s PmDP v propagaci využívání 
Plzeňské karty jako čtenářské legitimace a rovněž nabízela občanům možnost platit veškeré 
čtenářské poplatky Plzeňskou kartou prostřednictvím platebních terminálů v knihovnách 
s celotýdenním provozem. Čtenáři se mohli na PK přihlašovat už v celé síti, tj. ve všech 
provozech KMP vč. Bibliobusu a malých poboček. Měsíčně přibývalo průměrně 130 lidí 
zaregistrovaných na PK (v roce 2009 měsíčně 100), rekordní zájem jsme zaznamenali v září 
(cca 500 zaregistrovaných na PK). K 31. 12. to bylo celkem 6 866 našich uživatelů 
(od počátku roku nárůst o 2 381 lidí). Jednalo se zejména o zcela nové čtenáře. O platby 
prostřednictvím platebních terminálů byl však ze strany veřejnosti zájem slabý až 
nulový (v roce 2010 bylo v KMP vybráno celkem 1 777 106,- Kč, z toho placeno Plzeňskou 
kartou přes terminál 3 195,- Kč).  
 
Výpůjčky 
     Také v roce 2010 převažoval zájem čtenářů o čtivou beletrii pro dospělé (literaturu 
pro ženy, thrillery, špionážní, detektivky, fantasy) i pro děti (detektivky, romány pro dívky, 
fantasy). Zvýšil se zájem o kvalitní komiksy pro dospělé, které KMP začala doplňovat 
ve větší míře. Z naučné literatury byl u dospělých největší zájem o tituly o záhadách, 
okultních vědách a psychologii, o militaristickou a životopisnou literaturu, u dětí zejména 
o koních a dinosaurech.  
     V první desítce nejpůjčovanějších knih beletrie se podobně jako v předchozím roce kromě 
klasiky (Neruda, Erben, Mácha, Shakespeare) umístily knihy C. Hofmannové (Zpátky z Afriky, 
Bílá Masajka, Shledání v Barsaloi) a D. Browna (Ztracený symbol, Andělé a démoni). Děti byly 
ve výběru četby tradičně ovlivněny filmy – kromě školní povinné četby (Staré řecké báje 
a pověsti, Robinson Crusoe, Malý princ, Lovci mamutů) rekordní počet výpůjček 
zaznamenala díla J. K. Rowlingové (zejména Harry Potter a relikvie smrti, Harry Potter 
a kámen mudrců) a upíří sága S. Meyerové (Stmívání, Zatmění, Rozbřesk a Nový měsíc). 
V kategorii mluveného slova se na první příčky dostaly detektivní příběhy (Doyle, Christie). 
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 76 % krásné literatury a 24 % naučné literatury, děti 79 % 
krásné literatury a 21 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin).  
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     V roce 2010 KMP opět zaznamenala velký nárůst upomínek – jejich počet se zvýšil o 2 567. 
Zejména vzrostl počet 1. upomínek (za 30,- Kč, po osmi týdnech). Poštou bylo odesláno 2 877 
upomínek (2 945 v r. 2009), e-mailem nebo SMS zprávou 6 740 upomínek (4 255 v r. 2009). 
Knihovnický systém odeslal automaticky 79 741 předupomínek  (41 936  v r. 2009). Agendou 
předžalobních upomínek je pověřena ÚKD, která spolupracuje s Advokátní kanceláří dr. Havla. 
Podáno bylo celkem 586 předžalobních upomínek (nejvíce za ÚKD a OK Lochotín), 41 
pohledávek bylo vymáháno soudně, v 38 případech bohužel došlo k zahájení exekucí. 
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Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2010 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 6 871 požadavků (v r. 2009 jen 5 509), nejvíce v ÚKD, v OK Lochotín a 
v ÚKDM. Oznámení o rezervaci bylo zasláno ve 410 případech poštou, 6 461 jich bylo 
vyřízeno automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Mezi nejčastěji 
rezervované dokumenty patřily knihy S. Meyerové (Rozbřesk, Stmívání, Zatmění, Nový 
měsíc) nebo S. Larssona (Muži, kteří nenávidí ženy; Dívka, která kopla do vosího hnízda; 
Dívka, která si hrála s ohněm). 
 
 
III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, jejich hlavní střediskem 
však byla Studovna. V roce 2010 počet zodpovězených dotazů stoupl min.* na 5 901 (5 602 
v r. 2009). Uživatelé pokládali dotazy ústně, telefonicky i elektronickou cestou. Převažovaly 
dotazy ústní, elektronické (pouze 215) se v běžných provozech vyskytovaly minimálně, 
zastoupeny byly zejména ve Studovně službou Ptejte se knihovny (36 dotazů) a na webových 
stránkách KMP Fórem čtenářů. Nejvíce dotazů v knihovnách se vztahovalo ke školním 
úlohám a referátům, týkalo se zejména českých a světových osobností, oblasti zeměpisu 
(země, města), historie, literatury, umění, náboženství, životního prostředí, astronomie, 
zdravého životního stylu, psychologie, nebezpečí drog a v neposlední řadě i sociální oblasti 
(ošetřovatelství, stáří, handicapovaní lidé apod.). Studovna navíc zaznamenala zájem 
o regionální problematiku a jazykovědu. Převážná většina dotazů byla zodpovězena. Největší 
počet dotazů byl zodpovězen z Internetu (38 %), z knihovnických databází (28 %) a fondu 
Studovny (25%). V případě regionální tematiky Studovna využívala regionální databáze, 
kartotéku i regionální fond. 
     Studovna vypracovala celkem 35 rešerší na historická, politická, ekonomická i právní 
témata (jejich zadání jsou stále složitější). Dále pokračovala ve vytváření Informačního 
servisu kultury pro 8 plzeňských organizací (60 ISK, 2 896 záznamů) a podílela se na pracích 
ke kandidatuře města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. – Od konce roku 2008 
do září 2010 dlouhodobě prováděla monitoring tisku ke kandidatuře konkurenčních českých 
měst a záznamy vyhledaných článků předávala týmu Plzeň 2015 (celkem 401 záznamů). 
Kromě toho v průběhu července až září 2010 vyhledávala a skenovala články z tisku 
k vlastní kandidatuře města Plzně pro sekretariát 1. náměstkyně primátora JUDr. Marcely 
Krejsové (výsledkem 329 naskenovaných článků, výběr z 1 378 vyhledaných). 

* Čísla jsou orientační, knihovny mnohdy nestihnou všechny dotazy poznamenat. 
 

Informační zdroje 
     KMP pokračovala ve vytváření vlastních informačních zdrojů. Jednotlivé knihovny 
na základě poptávky a lokálních podmínek doplňovaly kartotéky BIS v lístkové i elektronické 
podobě (např. OK Lochotín), zpracovávaly materiály k regionální problematice (OK Slovany), 
informace pro začínající autory z oblasti tvůrčího psaní (ÚKDM v rámci činnosti Ason-klubu), 
složky a šanony s významnými dny a výročími v roce 2010 pro Plzeň a svět (OK Bory),  
s životopisy významných osobností – spisovatelů, malířů, hudebníků (OK Doubravka) apod. 
Aktuální informace a materiály prezentovaly na nástěnkách. 
     Pracovnice Studovny pokračovaly ve vytváření databází záznamů článků o plzeňské 
kultuře i významných událostech, nadále byla též budována databáze regionálních 
osobností.  Do databáze článků bylo v roce 2010 uloženo 4 086 záznamů, jejich celkový 
počet ke 31.12. 2010 činil 69 315. Všechny záznamy jsou přebírány souborným katalogem 
SKAT. V databázi regionálních osobností bylo aktualizováno 280 záznamů a uloženo 208 
nových autorit. Databáze nyní zahrnuje 3 021 položek. Byla provedena aktualizace 
faktografické kartotéky osobností.                
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     Studovna se nadále podílela ve spolupráci s oddělením knihovních fondů na vytváření 
nových autoritních záznamů pro Národní knihovnu ČR a průběžně pokračovaly rovněž 
opravy ve slovníku autorit. 
     Také v tomto roce trval přístup k placeným elektronickým databázím LexGalaxy 
a Anopress. Nejčastěji jsme vyhledávali plné texty článků v databázi Anopress, ve statistikách 
využívanosti vydávaných agenturou TamTam stále figurujeme na předních místech. 
     Každý měsíc byl prováděn monitoring tisku o KMP, doplňovány archiv výstřižků o KMP, 
regionální kartotéka o Plzni i kartotéka osobností. 
        
Internet, výpočetní technika, kopírování 
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy s výjimkou Bibliobusu. Počet 
využití Internetu v celé KMP se oproti roku 2009 sice zvýšil, avšak zájem byl nerovnoměrný - 
v některých malých pobočkách, ale i velkých knihovnách opadl. Největší propad 
zaznamenala OK Skvrňany (o 923 méně než v r. 2009), menší snížení OK Bory. Pokles 
zájemců v OK Slovany mohl souviset s dvoutýdenním uzavřením knihovny z důvodu revize. 
Téměř nulové využití internetu bylo zaznamenáno v pobočkách Červený Hrádek a Litice 
(využit 7 x). Naopak nejvýraznější navýšení zaznamenaly ÚKDM (+787) a Hudební 
a internetová knihovna (+617). 
     Wi-Fi připojení bylo na začátku roku k dispozici ve Studovně, ÚKD, OK Lochotín, OK 
Doubravka a v Hudební knihovně. Od září 2010 jej nabízejí další knihovny: Ústřední 
knihovna pro děti a mládež, Obvodní knihovna Bory, Obvodní knihovna Skvrňany a Knihovna 
Lobzy. 
        
 2010 2009 
Počet internetových stanic 51 52
Počet uživatelů internetu 57 135 55 707

 
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly skenery 
a tiskárny. Samostatný kopírovací přístroj nabízelo 9 knihoven, v ostatních knihovnách 
včetně malých poboček byla možnost kopírování na multifunkčních zařízeních (jejich 
prostřednictvím se však téměř vůbec nekopíruje). Kopírkou nejsou vybaveny a tedy službu 
neposkytují ÚKD, Bibliobus a Hudební knihovna. Počet využití kopírování se v roce 2010 
opět snížil, v jedenácti provozech službu využilo celkem 1 118 uživatelů, což je o 320 méně 
než v roce 2009. Nejvíce obsloužených vykázala Studovna (360). 
 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
     Agendou MVS je pověřena ÚKD. Knihovny z celé ČR se na nás obracejí nejvíce s žádostmi 
o zaslání beletrie (32 %), méně již poezie či dramatu (6,9 %). Z naučné literatury jim nejčastěji 
poskytujeme tituly z dějin (13 %), společenských věd (10,6 %) a psychologie (6,9 %). 
Cizojazyčná literatura představovala 2,3 % žádanek. 
     Naopak naši plzeňští uživatelé přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjčky 
naučné literatury (celkem v 88 %), zbylých 12 % tvořily požadavky na beletrii. Z naučné 
literatury převažoval zájem o oblast společenských věd (24,5 %), psychologie (12 %), dějin 
(9,8 %) a přírodních věd (v 7,5 %). Žádané byly rovněž publikace z lékařství, jazykovědy 
a umění. Ojediněle se vyskytl zájem o cizojazyčnou literaturu (8,5 %), poezii, náboženství, 
výchovu či sport.  

 
 2010 2009 
MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 217 215
Kladně vyřízených požadavků 217 215
 -  z toho výpůjčkou originálu 215 209
 -  z toho vyřízeno kopií     2    6
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 2010 2009 
MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám 306 250
Kladně vyřízené požadavky 308 244
 -  z toho výpůjčkou originálu 305 244
 -  z toho vyřízeno kopií     3     0
 
 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2010 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 11 z našich knihoven. 
Pracovnice Bibliobusu vybírala a dovážela knihy ze skladu starým a invalidním čtenářům.  
     Knihovna Bolevec se soustavně věnovala práci s dětmi ze ZŠ Plzeň, Tachovská 19, která 
poskytuje základní vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle školního 
vzdělávacího programu „Škola praktického vzdělání“. Knihovna pro ně připravovala tematické 
besedy, lekce informační výchovy, tvůrčí dílny, ale i akce jako Den dětí nebo Hodina čtení. 
Úspěšné bylo vánoční divadelní představení těchto žáků pro Speciální MŠ pro děti s vadami 
řeči v Plzni (Jesenická 11). Knihovna rovněž nabízela převoz imobilních občanů po schodišti 
na bezbariérové plošině, kterou knihovnice ovládají pomocí klíče. 
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída ze ZŠ Speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou 
knihovnice vytvářely programy, a také MŠ Klubíčko,  o. s. Ponton Plzeň, zaměřená zejména 
na předškolní přípravu dětí ze sociálně vyloučených romských komunit. Zdejší besedy si 
oblíbili též učitelé s žáky ZŠ při Dětském diagnostickém ústavu, Karlovarská ul.  
     OK Doubravka pravidelně navštěvovaly děti ze ZŠ pro sluchově postižené (Mohylová 90), 
která vzdělává nejen neslyšící, ale i děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění. 
Knihovna rovněž navázala kontakt se ZŠ pro zrakově postižené Plzeň (Nad Týncem 38) 
a se Speciální MŠ pro děti s vadami řeči (Ke Špitálskému lesu 3).   
     Knihovna Lobzy realizovala besedy pro děti ZŠ pro sluchově postižené, individuální péči 
věnovala čtenáři s Downovým syndromem. 
     OK Lochotín pravidelně navštěvovali 3 vozíčkáři, půjčovali si knihy a pracovali zde  
s internetem. 
     V M-klubu OK Skvrňany podobně jako v předchozích letech i v roce 2010 proběhl Den 
s Tyfloservisem, programově zaměřený na školy, ale i veřejnost. Návštěvníci se mohli 
dozvědět, jaké je to žít bez zraku, a prohlédnout či vyzkoušet si některé pomůcky pro 
nevidomé či slabozraké. Součástí byla výstava, představení aktivit Tyflocentra Plzeň, o. s., 
a beseda s nevidomým horolezcem J. Říhou. 
     OK Slovany spolupracovala se Svazem zdravotně postižených a podílela se na propagaci 
chráněných dílen.  
     V Knihovně Vinice se díky zavedení bezbariérovému přístupu do knihovny zvýšil počet 
imobilních zájemců a návštěvníků s kočárky. 
     Studovnu v prvním pololetí roku 2010 navštěvoval uživatel s těžkou zrakovou vadou, 
využíval možnosti Wi-Fi připojení ke svému speciálnímu notebooku a někdy využil i počítač 
s programem Zoom Extra. 
     Knihovnice pobočky Bílá Hora pomáhala postiženému chlapci při práci na PC. 
     KMP nabízí ve třech knihovnách ZoomText – zařízení na zvětšování písma na počítači a 
odečítání obrazovky hlasem (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka).  
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2010 ji poskytovalo celkem 13 knihoven, z toho pracovnice z knihoven Bolevec, 
Vinice a Lhota navštěvovaly pravidelně domovy seniorů. – Bolevec: MěÚSS, penzion pro 
důchodce, U Jam 23 a Bezbariérový dům, Kaznějovská 43; Vinice: Domov pro seniory 
„Sedmikráska“ (Kotíkovská 15), Lhota: Dům s pečovatelskou službou v Dobřanech (Loudů 
1022). Celkem bylo obsluhováno 197 čtenářů a uskutečněno 412 návštěv (463 v r. 2009). 
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Ostatní nabízené služby 
     OK Doubravka nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback 
výuková sada – dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním stavem, pocity 
a myšlenkami. V nabídce OK Doubravka a OK Skvrňany figurovaly rovněž stolní deskové hry, 
v OK Skvrňany byly k dispozici i absenčně. Domů se nejčastěji půjčovaly hry Cink, Carcassone 
a Trans America, přímo v OK Skvrňany se nejvíce hrály hry Osadníci, Šachy Harryho Pottera 
a Bang. 
      Knihovny poskytovaly zájemcům na objednávku školení v práci s počítačem či on-line 
katalogem, OK Doubravka navíc i seznámení s facebookem. OK Doubravka v roce 2010 nově 
nabídla uživatelům facebook - k 31. 12. bylo  zaregistrováno 135 fanoušků.  
     Knihovna Vinice prováděla výběry tematicky zaměřených knih pro MŠ. V pobočce Křimice 
proběhla leporelová akce ke zvýšení obrany seniorů proti agresivním podomním prodejcům 
(zdroj ČEZ News).  
     Na žádost čtenářů (bez jakékoliv propagace) byly v OK Doubravka před Vánocemi prodány 
4 dárkové poukázky (předplatné do knihovny jako dárek), v OK Lochotín byl vystaven 1 takový 
poukaz.  
     Po vzoru moderních evropských knihoven byly od října knihovny KMP nově vybaveny 
sadou 3 kusů dioptrických brýlí na čtení a nabídly je uživatelům k prezenčnímu využití.  
 

 
Ohlasy uživatelů  
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svou činnost.  
 
Pozitivní ohlasy  
     V ÚKD čtenáři oceňovali vstřícnost knihovnic, odbornou pomoc nejen při výběru 
a vyhledávání literatury, ale též při práci s Internetem (při zakládání e-mailových schránek, 
problémech s tiskem apod.). Rovněž si pochvalovali jednotný čtenářský průkaz využitelný 
v celé síti KMP a využívání moderních forem komunikace (zasílání tzv. předupomínek, 
upomínek a oznámení o rezervacích SMS zprávou či e-mailem). V Plzeňském deníku byla 
10. 7.  zveřejněna pochvala čtenáře pro pracovnice E. Štípkovou a K. Pechovou.  
     ÚKDM byla za dobrou kulturně-vzdělávací práci s dětmi čtenáři odměňována květinami či 
rukodělnými výrobky. Pochvalu obdržela od učitelek 31. MŠ (Spojovací ul.) za přípravu soutěže 
Jakou barvu má svět a perfektně připravený pořad Jak to bylo pohádko, od mateřského centra 
Plzeňské panenky za realizaci besedy o problematice dětského čtenářství, od učitelek 17. ZŠ 
a MŠ Plzeň (Malická 1),  ZŠ Chotíkov a SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň 
(Nerudova 33) za kvalitní lekce informační výchovy, od maminek za novou pravidelnou 
aktivitu Čtení pro nejmenší. Spokojené čtenářky ocenily ochotu knihovnic (jmenovitě 
H. Voříškové), pochvala se objevila také ve Fóru čtenářů na webu KMP. 
     Čtenáři Bibliobusu  s povděkem kvitovali nabídku knihovního fondu a velmi dobrou úroveň 
výpůjčních služeb. Rovněž ocenili vstřícnost a ochotu knihovnice poradit při výběru.  
     Knihovna Bolevec si vysloužila ústní pochvalu za ochotu knihovnic a velký výběr pěkných 
knih. Jeden ze čtenářů e-mailem vyjádřil nadšení z možnosti komunikovat s knihovnou 
elektronicky, poděkoval za předupomínky  a rychlost oznámení rezervací.  
     OK Bory byla pochválena za navýšení počtu stoliček ve volném výběru, tematické 
doznačování beletrie pro dospělé, přehlednější stavění naučné literatury, čistotu obalů, 
ochotu knihovnic a celkovou atmosféru v knihovně.  
     OK Doubravka zaznamenala pozitivní ohlasy na akce s dětmi, pochvalu maminek 
na facebooku za Noc s Andersenem a Halloween.  
     V Hudební knihovně čtenáři často ústně vyjadřovali spokojenost s přístupem a chováním 
pracovníků.  
     V Lobzích byli lidé spokojeni s příjemným prostřením, dopoledním klidem, vstřícností 
a bohatým výběrem literatury, zejména novinek. 
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     OK Lochotín zaujala příjemným prostředím, ochotou knihovnic a rozšířenou nabídkou 
nových knih.  
     Ochota a vstřícnost knihovníků byly ceněny v knihovně Vinice i OK Skvrňany. - Ta navíc 
zaznamenala kladný ohlas na velký knižní bazar Čtenáři čtenářům.  
     Ve Studovně byly zaznamenány pochvalné reakce (ústně či e-mailem) na vstřícné 
jednání knihovnic i na rychlost a kvalitu zodpovídání dotazů. V Plzeňském deníku byla 10. 7. 
zveřejněna pochvala čtenáře pracovnicím studovny.  
     V pobočce Lhota byli čtenáři spokojeni s pružným doplňováním knih z výměnného fondu 
a s výstavami fotografií, na Bílé Hoře s ochotou knihovnice a její pomocí při výběru knih, 
v Červeném Hrádku s pestrou nabídkou periodik. V Křimicích bylo kladně hodnoceno 
rozšíření nabídky časopisů. Ze strany ÚMO 8 - Černice jsme zaznamenali velmi příznivé 
hodnocení knihovnice tamní pobočky A. Froňkové. 
 
Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP obdrželo od uživatelů 11 kladných písemných ohlasů a poděkování, 
většinou v elektronické podobě. První se týkalo OK Slovany a Hudební knihovny 
(„…prostředí velmi, velmi vlídné a přátelské, velmi ochotně pomohou a poradí v nesnázích“). 
Dvakrát byla pochválena knihovna Lobzy (poděkování Z. Mišterové za celoroční soutěž 
pro děti Já Baryk, „za krásnou besedu o knížkách“). OK Bory, jmenovitě K. Smílková, byla 
písemně oceněna hned 4 x („za pečlivě připravené projektové vyučování k multikulturní 
výchově o Číně pro žáky 5. – 9. tříd z diagnostického ústavu“, „za organizaci a přípravu hry 
Bory šumí“, „za organizaci soutěže Příběh z vlámského obrazu“ a „za facebook k Belgii“). 
Po jednom ohlasu zaznamenaly ÚKDM (na webu KMP ve fóru čtenářů: „velice ochotné 
knihovnice“), knihovna Vinice (za „hezky připravený program pro děti z Dětského 
diagnostického ústavu“), OK Skvrňany (za „organizaci bazaru  knih a milou a krásnou 
odpověď“) a Studovna („velké díky za ochotu a rychlost“). 
 
Negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy. V ÚKD se jednalo zejména 
o reakce na problémy s výpočetní technikou (pomalý internet, časté poruchy tisku 
z veřejných PC). V letních měsících návštěvníkům činily potíže vysoké teploty a 
nedostatečná možnost větrání. Obdobně tomu bylo v Bibliobusu, kde kromě 
omezeného větrání vadily navíc vysoké schody do autobusu a nerovná podlaha. Ústní 
konflikty v knihovně Bolevec byly vyvolány ze strany čtenářů (jedna čtenářka odmítala 
zaplatit ztracený dokument, další uživatel chtěl vracet dokumenty vypůjčené v ÚKD jinou 
čtenářkou a půjčit si je na své konto v Bolevci).  OK Bory doplácela na nevhodné umístění 
v 6. patře III. polikliniky. Čtenáři se mnohdy prodírali ke dveřím do knihovny mezi pacienty 
ORL. Pro seniory a matky s kočárky se čekání na výtah často protáhlo až na 15 minut. 
V letních měsících mnozí navštěvovali knihovnu v návaznosti na předpověď počasí - kvůli 
nesnesitelně vysokým teplotám v prostorách volného výběru pod střechou. Žehrali 
na nedostatek soukromí u internetu, nedostatečný počet internetových stanic či stísněné 
prostory u výpůjčního pultu. Pěším vadila větší vzdálenost od MHD, motoristům zase málo 
parkovacích míst v okolí. V OK Doubravka, která je umístěna v patře soukromého objektu, 
byl pro seniory a matky s kočárky největším problémem přístup po schodišti. Stížnosti 
přicházely na výpadky knihovního systému Clavius, hlavně ale na páchnoucí nonstop bar 
s opilci v sousedství knihovny (řešeno se starostkou ÚMO 4, která přislíbila častější kontroly 
policií). Uživatelům knihovny Lobzy činila potíže nutnost zvonit na zvonek u vchodu 
do budovy, zejména v době školních prázdnin. Dále pak schody do patra a občasná porucha 
výtahu pro vozíčkáře. Pobočce Lhota byla vytknuta nedostupnost služby kopírování, 
Studovně údajně omezená nabídka počítačových programů.  
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Písemné stížnosti  
     V roce 2010 obdrželo ředitelství KMP též 4 písemné stížnosti, z toho 3 na oblast služeb. 
První se týkala nemožnosti přístupu do osobní datové schránky z počítače v KMP. V lednu 
byl přístup umožněn alespoň ve Studovně, v průběhu roku však knihovna od této služby 
zcela upustila. Fungování datových schránek bohužel vyžaduje velmi časté aktualizace 
ze strany SITMP, u veřejného internetu navíc uživateli nelze garantovat ochranu citlivých 
osobních údajů. Druhá stížnost se týkala chování pracovnic OK Slovany, údajného 
nepořádku a malé nabídky knih. Dopis byl anonymní a vulgární a nebyl na něj brán zřetel. 
Jedna zahraniční studentka požádala o vhodnější způsob komunikace s návštěvníky a větší 
vstřícnost ze strany pracovnic ÚKD. Poslední námitka byla vznesena proti úseku knihovních 
fondů, který nepřijal objednanou sérii e-knih na CD. Zásilka nesplňovala slibované parametry 
a knihovna ji vydavateli vrátila v zákonné lhůtě. 
 
     V Knihovně Bolevec proběhla kauza se dvěma neukázněnými dětskými čtenáři. Případ 
byl uzavřen  jejich vyloučením z bolevecké knihovny.  
  

 
 
Průzkum spokojenosti se službami KMP 
     Výsledky celoknihovního průzkumu spokojenosti, který proběhl od 19. října do 19.  
listopadu 2009 (1 047 vyplněných dotazníků, z toho 60 přes internet) byly zpracovány  
počátkem roku 2010, od 1. 3. zveřejněny ve všech knihovnách a rovněž na webových 
stránkách KMP. Každý z úseků knihovny vypracoval písemné shrnutí vyhodnocení průzkumu 
a odpovědi na připomínky respondentů. Průzkum KMP prezentovala na semináři Výzkumy 
uživatelů knihoven dne 15. 4. v NK ČR v Praze (J. Hájková). 
     Složení respondentů zhruba odpovídalo záznamům v čtenářské databázi: zúčastnilo se  
75 % žen a 25 % mužů, z nich polovina v produktivním věku, 30 % seniorů a 21 % dětí 
a mladých lidí do 26 let. Z hlediska vzdělání tvořili největší skupinu absolventi středních škol 
s maturitou (41 %). Z výsledků vyplynulo, že většina navštěvuje knihovnu 1 x za měsíc (53 %), 
případně 1 x za 14 dní (25 %), 37 lidí dokonce navštěvuje knihovnu denně. Řada 
respondentů (342) pak využívá služeb i v několika knihovnách najednou, 700 navíc webové 
stránky  ke stahování informací i prodlužování výpůjček. Knihovna je nejvíce využívána 
pro vyplnění volného času (66 %), ale i pro studium (28 %). Ke svému zaměstnání ji 
potřebuje 6 % účastníků průzkumu. To odpovídá zaměření veřejné knihovny - poskytovat 
odpočinek, zábavu i vzdělávání, a také jejímu poslání – být kulturním, informačním a vzdělávacím 
centrem, dostupným všem vrstvám občanů. Ze sledovaných parametrů nejlepší průměrnou 
známku dostala KMP za vstřícnost pracovníků (1,1) a jejich úroveň odborných znalostí (1,2). 
Nejhůře byla hodnocena nabídka naučné literatury (2,0), nabídka elektronických zdrojů (2,0) 
a dále hudebních CD, kazet a audiovizuálních dokumentů  (2,1). Jedná se však o nevelké 
rozdíly. Celková průměrná známka byla 1,6.  
     Dotazník poskytoval prostor i pro připomínky a slovní hodnocení. Ty se nejčastěji týkaly 
provozní doby, nabídky knihovního fondu, technického vybavení (počtu a rychlosti veřejných 
počítačů) či dostupnosti sociálního zařízení. Třebaže většina klientů byla spokojena, KMP 
vzala všechny podněty vážně a ještě v průběhu roku realizovala řadu vylepšení (rozšíření 
otevírací doby v obvodních knihovnách zrušením poledních přestávek, ve spolupráci se 
SITMP postupná výměna počítačů za silnější apod.).  
 
     V březnu 2010 uskutečnila studentka Ústavu informačních studií a knihovnictví Barbora 
Vavřincová v rámci své bakalářské práce v oddělení mládeže ÚKDM dotazníkový průzkum 
na téma Změny v hodnotových orientacích u mladých lidí. Průzkum proběhl po předchozí 
konzultaci, dotazník obsahoval 20 otázek se zaměřením na KMP a byl velmi promyšleně 
a pečlivě připraven. Spolupráce se čtenáři byla výborná. 
 
     Uživatelé KMP využívali možnost napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů 
na webových stránkách knihovny. V roce 2010 jsme obdrželi 32 takových příspěvků.  
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III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
     V roce 2010 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 763 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 40 654 návštěvníků. Na akcích se kromě knihoven podílel M-klub 
a Polanova síň. Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (o jednoho více než 
v r. 2009).  
     Celkem 274 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 226 lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu. Největší počet lekcí 
informační výchovy provedla OK Lochotín (46) a ÚKDM (43). V ústřední budově se dále 
uskutečnilo 5 exkurzí (pro účastníky knihovnického rekvalifikačního kurzu, pro studenty 
knihovnictví FF ZČU, pro pracovníky MMP a pro účastníky setkání k 50. výročí otevření 
ústřední knihovny).  
 
     KMP připravila pro své návštěvníky množství aktivit, především besedy, soutěže a 
přednášky. Jednalo se zejména o akce pro děti a mládež, avšak zvýšil se rovněž počet akcí 
určených dospělým i široké veřejnosti. S výjimkou ÚKD se zapojily všechny knihovny včetně 
malých poboček. Témata a formy akcí byly jako každý rok velmi různorodé – čtení pohádek, 
roční období, zvyky a obyčeje, spisovatelé, ilustrátoři, zajímavé knížky, pohádkové postavy, 
zvířata, prevence zločinu apod. K nabídce patřily též aktuální přednášky pro žáky  
(Ne)bezpečný internet a Kyberšikana v podání kolegů J. Albrechta a Z. Topinky. 
 
     V pokračování celoknihovního projektu Z Plzně do čtyř světových stran jsme v roce 2010 
aktivity zaměřily na Belgii, která podobně jako ČR vybírala pro rok 2015 EHMK - Mons. Akce  
koordinoval tříčlenný pracovní tým pod vedením K. Smílkové za spolupráce dalších  
knihoven KMP.  
 
K nejvydařenějším (kromě aktivit v rámci celostátních akcí) patřily: 

 Přednášky v Polanově síni k výročím regionálních architektů (Architekt Hanuš Zápal 
a Loosovy plzeňské interiéry) v podání P. Domanického. Zvláště přednáška 
věnovaná A. Loosovi se setkala s takovým zájmem veřejnosti, že musela být 
uspořádaná 2 x. – Pořadatelem Studovna. 

 Akce na chodníku před knihovnou Vinice - Představení s hudbou a tancem, Malování 
na chodníku s programem dětí. 

 Na chvilku knihovníkem – soutěžní hra s cílem přiblížit dětem knihovnickou práci. 
Po splnění 12 náročných úkolů děti postupně získaly razítka do hrací karty a nakonec 
titul „Malý knihovník“. – V rámci Týdne knihoven pořadatelem OK Slovany. 

 Skautský závod Memoriálu Jožky Knappa – spolupořadatelem OK Slovany. 
 Čtenáři čtenářům – knižní bazar pořádaný po celý měsíc říjen OK Skvrňany 

zaznamenal tradičně obrovský zájem nejen u registrovaných čtenářů, ale u široké 
veřejnosti z celé Plzně Z vestibulu se stalo místo setkávání a debat mezi příznivci 
literatury. 

 Tematické besedy (Ošklivé káčátko H. Ch. Andersen, Masopust, F.Nepil a jeho 
Baryk, Hrátky s prasátky, Podzim není jenom chmura máš-li poetického ducha, Mág 
K. H. Mácha, Chlapec F. Hrubín a Do Betléma na oslu a pěšky) -  vynikající pořady 
pro děti v podání Z. Mišterové z knihovny Lobzy s vysokým počtem návštěvníků 
a velmi kladnými ohlasy. 

 Co je to? – pravidelné oblíbené soutěže v knihovně Lobzy. 
 Vezmi knížku na procházku – literární výprava pro rodiny s dětmi k rozhledně na Chlumu, 

hostem autor populárních večerníčků Václav Chaloupek. 
 Halloween – původně anglosaský lidový svátek přenesený do prostředí OK 

Doubravka, ve strašidelných kostýmech a se strašidelnými úkoly. 
 Čtenářský průkaz pro plyšáčka – původně vtipný nápad vystavovat legitimace 

plyšovým miláčkům se ukázal být skvělou náborovou akcí. Rozdáno bylo 91 
„průkazů“ a přihlásila se řada nových dětských čtenářů. 
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 Kolik knížek za tři roky? – velká soutěžní anketa OK Bory pro děti i dospělé k výročí 
knihovny, slavnostní vyhodnocení 3 roky na III. poliklinice s pohoštěním a kulturním 
programem. 

 Hurá na prázdniny – zábavné odpoledne Čs. Rozhlasu Plzeň na oslavu konce 
školního roku, ke kterému se OK Bory svými aktivitami pro děti připojila. 

 Knihofon – pravidelné veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti v čítárně 
dětského oddělení ÚKDM. 

 Vernisáže výstav v Galerii Barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM. 
 Beseda se spisovatelkou M. Burdovou v ÚKDM. 
 Čtení pro nejmenší  - nový cyklus pravidelných pořadů pro maminky s předškolními 

dětmi v dětském oddělení ÚKDM. 
 Jak to bylo, pohádko? -  literárně-dramatický pořad ÚKDM v rámci projektu Fr. Hrubín 

dětem, ke 100. výročí narození spisovatele. 
 Staré pověsti české – literárně-hudebně-dramatický pořad v provedení M. B. 

Karpíška v knihovně Bolevec, při kterém se děti zapojovaly do představení, zpívaly 
apod.  

 
Výstavy 
     Kromě desítek menších nástěnek a výstavek knih, materiálů a obrázků se v KMP 
uskutečnily rovněž větší výstavy. Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala 
využít všechny vhodné prostory, např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově 
pak zejména vstupní haly v prvním a ve druhém patře. V závěru roku bylo vystavování 
přizpůsobeno také historické schodiště.  
 
V roce 2010 KMP realizovala výstavy:       

 Knihovna mého srdce (hala před Polanovou síní – připravila ÚKDM již na podzim 2009)  
 Máchovské variace (hala před Polanovou síní – připravil S. Bukovský) 
 M. Huptych: Milovníci knížek – výstava koláží (schodiště a hala před Polanovou síní) 

– vernisáž 1. 12. 
 Pohádka z Belgie jako malovaná – úspěšné práce dětí ze stejnojmenné soutěže 

projektu Z Plzně do čtyř světových stran (Měšťanská beseda, hala před Polanovou 
síní, později OK Skvrňany aj.) – vernisáž 17. 6.  

 Belgie – fotografie A. Sobotová ml. (OK Skvrňany) – 1. 9. až 31. 10. 
 Namaluj mi máj – výstava obrázků ze soutěže (OK Skvrňany) 
 Po kolejích – výstava železničních fotografií (OK Skvrňany – připravili fotografové 

portálu Želpage) - 18.1. až 28. 2. 
 Krystal se představuje – výstava centra pro zdravotně postižené občany 

s psychickým onemocněním (OK Skvrňany) – 1. 3. až 30. 4. 
 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. – představení neziskové organizace pro zrakově 

postižené (OK Skvrňany – připravila Martina Eibichová a Lenka Svatková) – 1. 11. až 
31. 12. 

 Tváře Indie –  výstava fotografií z cesty po Ladakhu a severní Indii (OK Skvrňany - 
připravila Tereza Šrámková) -  6. 5. až 30. 6. 

 Barevný svět pohádek – výstava dětských prací ZUŠ Plzeň, Jagellonská (Galerie 
barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM) - vernisáž 20. 4.  

 Bienále–černobílý svět – výstava dětských prací ZUŠ Plzeň, Jagellonská (Galerie 
barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM) - vernisáž 9. 11.  

 Keramické práce ZUŠ Trnka (Lobzy) 
 Astronaut A. Feustel v Plzni – výstava Hvězdárny a planetária (Lobzy) 
 Česká republika členem ESO - výstava Hvězdárny a planetária (Bolevec) 
 Norské ledovce, fjordy a vodopády – fotografie A. Járové  (Lhota) 
 Letní vzpomínání – fotografie A. Járové (Lhota) 
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Účast KMP na celostátních akcích 
 
Březen – měsíc čtenářů 
     Touto aktivitou české knihovny navázaly na tradiční Březen – měsíc Internetu a Březen – 
měsíc knihy, tentokrát je však v centru zájmu nikoliv kniha sama, nýbrž čtenář a čtení 
ve všech jeho formách. Jednotlivé knihovny KMP se zapojily podle možností, k propagaci byl 
vytištěn a na plakátovacích plochách v Plzni vyvěšen souhrnný velký plakát. Např. OK 
Doubravka připravila cyklus veřejných čtení Čteme, co máme rádi… Pro děti od 3 do 99 
(8. 3., četli studenti ZČU – Ateliéru dramatické výchovy), Pojďte si s námi číst… Čteme 
nejen o vose Marcelce (9. 3., četli členové literárně dramatického kroužku při OK Doubravka 
+ OCET o.p.s.), Pojďte si s námi číst, co máte rádi (12. 3., četli studenti ZČU – Ateliéru 
dramatické výchovy + OCET v.p.s.), besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou (18. 3.) 
a Artedílnu – Vyrobte si s námi obal na knihu (25. 3.) 
     Do akce se dále zapojila knihovna Bolevec Týdnem čtení a besedami Trochu o Internetu 
a Trochu o pohádkách, knihovna Lobzy sérií lekcí a besed pro děti Jak se dělá kniha, Ferda 
Mravenec a jeho Slabikář, František Nepil a jeho Baryk, Knihofon s Františkem Hrubínem 
apod. Bibliobus nabídl svým čtenářům knižní bazar, OK Slovany kromě velkého knižního 
bazaru navíc Den čtení v knihovně. OK Bory spojila měsíc čtenářů s oslavou výročí 3 roky 
na III. poliklinice, vyhlásila a vyhodnotila tipovací soutěž Kolik knížek za tři roky?  
 
Noc s Andersenem 
     Desátého ročníku Noci s Andersenem, tentokrát 26. 3., se zúčastnily stejně jako vloni čtyři 
knihovny. OK Doubravka bohužel kvůli velké bouřce musela zrušit plánovaný lampiónový 
průvod s vypouštěním „létajících lampiónů štěstí“ a zůstat celý večer – letos na motivy 
pohádky o Petru Panovi - jenom v knihovně. Ta se proměnila v Zemi Nezemi, z dětí se stali 
piráti a víly, tajemnou noční stezkou je provázely hlavní postavy příběhu a za splněné úkoly je 
čekala odměna od samotného kapitána Hooka. Nechyběly ukázky z knížky ani filmu. 
V knihovně spalo 17 dětí. Noc podpořily ÚMO Plzeň 4 finanční částkou 4 500,- Kč na nákup 
lampiónů, výtvarných potřeb a občerstvení pro spící děti a Městská policie hlídkou při vstupu 
do knihovny.  
     OK Lochotín ve spolupráci s knihovnou Vinice zorganizovala Noc s Andersenem v noční 
ZOO. Vybraní dětští čtenáři se sešli v 18.00 před vchodem do plzeňské ZOO, kde je kromě 
knihovnic přivítal i pan Andersen. Potom už děti po skupinkách, doprovázených zaměstnanci 
ZOO, procházely určenou trasou a poslouchaly odborný výklad. Prohlídku zpestřily postavy 
zvířat a pohádkových bytostí (převlečené knihovnice, rodinní příslušníci a přátelé). Na závěr 
děti obdržely drobné dárky a fotografii Andersena. Akce se velmi líbila, třebaže byla provázena 
prudkým deštěm a bouřkou. 
     Knihovna Lobzy připravila pro 16 spících dětí hry, soutěže a čtení na motivy díla Františka 
Hrubína. Knihovna Bolevec přímo nenocovala, ale v závěru března připravila pro děti alespoň 
Týden soutěží k Noci s Andersenem a čtení s názvem H. Ch. Andersen a jeho pohádky.  
 
Bambiriáda 2010  
     12. ročník Bambiriády se konal 20. – 22. 5. ve Chvojkových lomech na Slovanech. 
Celostátním mottem bylo Bambiriáda 2010 – tvůj průvodce volným časem, tématem  
Bambihry pak Náš kraj – náš domov. Knihovně bylo stanoveno, aby představovala 
Schwarzenberský kanál. KMP se do akce zapojila samostatným stanovištěm, kde nabízela 
soutěže pro děti mladšího a staršího věku: pro nejmenší Kamarádi z knížek, pro starší 
Otázky z klobouku a pro všechny Bludiště – všechny cesty vedou do knihovny. Zájemcům 
byly rozdávány propagační materiály KMP – nové leporelo, záložky Do knihovny s Plzeňskou 
kartou, přihlášky pro dětské čtenáře, omalovánka (autor Vhrsti) a bonbóny. Na přípravě a 
službách ve stánku se podílelo celkem 14 pracovníků a 9 studentů SOŠ prof. Švejcara. 
Součástí byla powerpointová prezentace fotografií z akcí jednotlivých provozů KMP, která 
byla promítána ve stanu Techmanie v prodlevách mezi programem. Stánek KMP navštívilo 
cca 1 640 dětí.           
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Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
      Do 2. ročníku projektu Sukovy knihovny NPKK v Praze za podpory MŠMT ČR se zapojily 
tři knihovny: OK Doubravka, ÚKDM a Lobzy.  
     OK Doubravka se přihlásila spolu s 14. a 22. ZŠ,  ZŠ Újezd a Speciální školou 
pro sluchově postižené. V únoru uskutečnila interaktivní lekce informační výchovy s loutkou 
Doubravkou pro první třídy těchto škol – seznámení s knihovnou, jejím provozem a s knížkami 
vhodnými pro začínající čtenáře. Všechny děti si odnesly informační letáčky. Knížky 
pro prvňáčky (Legrační dům autora Jiřího Kahouna a s ilustracemi Jiřího Fixla) byly předány 
celkem 190 dětem v rámci slavnostního Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. 
     ÚKDM si pro spolupráci vybrala třídu 1. A z 34. ZŠ. Slavnostní předání knížek 26 
účastníkům z rukou plzeňského autora Davida Růžičky proběhlo 17. 6. v netradičním prostředí 
- v podzemních prostorách Národního památkového ústavu v Plzni. Velmi zdařilá akce byla 
dvakrát reflektována v Plzeňském deníku.  
     Knihovna Lobzy završila celoroční akci pro 1. třídy slavnostním předáním knížek 
ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus. 
 
Kde končí svět 
     7. ročníkem pokračoval také projekt Klubu dětských knihoven SKIP ČR Kde končí svět?, 
letos s podtitulem Jakou barvu má svět? (Autorkou tématu a motivačního textu pro celou 
republiku byla opět ředitelka KMP a předsedkyně Klubu dětských knihoven Plzeňska 
H. Šlesingerová.) Za KMP se zapojilo 5 knihoven - ÚKDM, Bolevec, Bory, Doubravka a Lobzy. 
    KMP byla navíc organizátorkou regionálního kola soutěže. Ve středu 19. 5. se ho zúčastnilo 
84 dětí a 18 dospělých z 10 knihoven (kromě KMP MěK Horažďovice, Horšovský Týn, Nýrsko, 
Rokycany a Staňkov). Malé děti navštívily divadelní představení „Hrnečku, vař!“ v Divadle dětí 
Alfa a poté se zúčastnily prohlídky zákulisí divadla a divadelních dílen. Větší děti absolvovaly 
exkurzi do televize ZAK. Program vyvrcholil v Polanově síni společným setkáním dětských 
delegací a divadelním představením Jakou barvu má svět v podání dětí z Rokycan. 
Následovala beseda a autogramiáda s autory knihy Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského 
kraje – M. Čekanovou, V. Juríkem a Z. Zajíčkem. Akce byla dotována z grantu prostřednictvím 
SKIP a zejména mimoplzeňské knihovny ji velmi kladně hodnotily. 
     Setkání předcházela místní a městská kola. ÚKDM se zapojila stejnojmennou výtvarnou 
soutěží, které se zúčastnilo 131 dětí ve věku od 4 do 12 let. Vítězné a další zdařilé dětské 
práce byly vystaveny ve vstupní hale dětského oddělení. Slavnostní vernisáž této výstavy 
se konala v úterý 20. 4. V režii ÚKDM proběhlo 6. 5. v Polanově síni rovněž městské kolo. 
Po vyhodnocení (předání diplomů a drobných cen) zde 39 účastníků zhlédlo kulturní program 
„Čertovské pohádky“.  
     OK Bory pojednala místní kolo jako výtvarnou soutěž pro školy a družiny „Vyprávíme 
barvami“ (úkolem bylo vytvořit leporelo z ilustrací ke knize E. Colfera Legenda o pistolnici 
Murphyové). Akce byla slavnostně vyhodnocena 18. 3., do krajského kola delegováno 5 dětí.   
     OK Doubravka vybírala svou šestičlennou výpravu z nejúspěšnějších „lovců“ knihobodíků 
z etapové soutěže Hon na knihobodíky (přihlášené děti získávaly body za výpůjčky, účast 
v soutěžích či akcích, ztrácely body za upomínky apod.). 
     Knihovna Bolevec získala od dětí velmi zdařilé básně a zamyšlení na dané téma. 
     Knihovna Lobzy přispěla výkresy a verši a pro účastníky regionálního kola organizačně 
zajistila návštěvu Divadla dětí Alfa.   
 
Memoriál Jožky Knappa 
     Pořadatelé skautského zpravodajského závodu, který se uskutečnil v sobotu 13. 3., 
požádali KMP o spolupráci při zajištění přístupu k internetu a k dalším informačním zdrojům. 
Podstatou soutěže je právě vyhledávání a doručování informací. Prostory poskytla OK 
Slovany a ÚKDM, akce se zúčastnilo celkem 55 dětí. – Závod se každoročně koná k uctění 
památky plzeňského skauta J. Knappa (1910 – 1944), který během 2. světové války zahynul 
v koncentračním táboře v Terezíně. 
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SUK 2009  
     V březnu 2010 byla uzavřena tradiční anketa „SUK“ o nejhezčí dětskou knihu roku 2009. 
Hlasy za celou KMP soustředila a do Prahy odeslala ÚKDM. Celkem bylo vybráno 102 
anketních lístků od dětí a 17 od knihovnic, což bylo v součtu o 33 více než v předchozím 
roce. Největším počtem se podílela OK Lochotín (28) a ÚKDM (17 lístků). Plzeňské 
hlasování bylo velmi rozmanité, oproti minulým létům žádná kniha jasně nezvítězila. 
Opakovali se pouze autoři (Brezina, Friedrich, Řeháčková, Paolini). – Pořadatelem celostátní 
ankety je od roku 1993 Sukova knihovna Národní pedagogické knihovny Komenského 
v Praze. 
 
Magnesia Litera 
     Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly mezi návštěvníky KMP propagovány v březnu 
a dubnu 2010 prostřednictvím anketních pohlednic (zájem nebyl evidován). V knihovnách 
KMP byly umístěny upoutávky a také nabídka hlasování přes internet. Ředitelka KMP 
H. Šlesingerová se na výběru podílela jako členka tzv. Velké poroty složené z 300 
respondentů z knižní branže. – Vyhlašovatelem je od roku 2002 Občanské sdružení Litera.  
 
Škola naruby – čtenářský deníček pro děti a rodiče 
     Po víceméně vlažném přijetí projektu ze strany veřejnosti v předešlých letech v knihovnách 
Bolevec a ÚKDM se v roce 2010 problematice věnovala pouze OK Bory. Ta v 1. pololetí 
rozdala žákovské knížky Škola naruby, do kterých děti mohly každý den zapisovat, co jim 
rodiče četli, a také je známkovat. - Původcem aktivity, která je zaměřena na podporu čtenářství 
v rodině, je Klub dětských knihoven SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Knihovny 
se tak připojují k čtenářské kampani Celé česko čte dětem. 
 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.) 
     Oslavu tradičního svátku dětské knihy do svého programu zahrnula pouze knihovna 
Bolevec, která uspořádala Hodinu čtení a program „Když nejsme na prázdninách“, 
doplněný o prohlížení knih. - Mezinárodní den dětské knihy je tradičně vyhlašován 
Mezinárodním sdružením pro dětskou knihu (IBBY) a symbolicky připadá na den výročí 
narození Hanse Christiana Andersena.  
 
Světový den knihy a autorských práv (23. 4.) 
     V roce 2010 den svými aktivitami připomněla knihovna Bolevec ve dnech 19. – 23. 4. 
Týdnem soutěží – testem Doplňte literární dvojice, soutěží Ve znamení zvěrokruhu, čtením 
a besedou nad naučnými knihami. Dále pak Bibliobus propagací knih a čtení a OK Skvrňany 
tematickou nástěnkou. - Vyhlašovatelem je od roku 1995 světová organizace UNESCO. 
Symbolické datum bylo zvoleno k uctění památky významných osobností světové literatury, 
které se v tento den narodily či zemřely (Miguel de Cervantes y Savendra, William 
Shakespeare, Vladimír Nabokov aj.). 
  
Kamarádka knihovna 
     Zatímco v prvních ročnících celostátní soutěže Kamarádka knihovna (o nejlepší knihovnu 
pro děti) byly neúspěšně zastoupeny vybrané jednotlivé knihovny KMP, do III. ročníku jsme 
se poprvé přihlásili jaké jeden celek. Garantem byla stanovena ÚKDM, která v prosinci 
vyhodnotila, zkompletovala a do Prahy odeslala vyplněná vysvědčení od dětí. Z 1 000 
rozdaných vysvědčení se jich zpět vrátilo celkem 412, z toho v ÚKDM (60),  v OK Doubravka 
(105), v OK Lochotín (54), v OK Skvrňany (59), v knihovně Bolevec (24), v OK Slovany (17), 
v OK Bory (38), v knihovně Lobzy (30) a v knihovně Vinice (25). Projekt je koncipován jako 
dvouletý a další kroky včetně vyhlášení výsledků budou následovat až v roce 2011. – 
Prestižní soutěž vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských 
knihoven SKIP, generálním partnerem je firma 3M. 
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Knihovnický happening v Turnově 
     Samostatnou zahajovací akcí Týdne knihoven je každoročně Knihovnický happening. 
V roce 2010 se konal 1. - 2. října v režii Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. 
Knihovnu města Plzně a de facto celý Plzeňský kraj na něm zastupovala sedmičlenná skupina 
pracovnic ve složení: J. Hájková, D. Brychová, A. Masnicová, I. Benešová, P. Duchková, 
B. Hrušková a I. Hejnalová. K prezentaci zvolila zdravici v podobě volební kampaně „Volte 
knihovnu“ - volební lístky a transparenty (autorem Vhrsti a H. Šlesingerová).   
 
Týden knihoven 
     Ve dnech 4. – 10. října se KMP zapojila do 14. ročníku Týdne knihoven, který se  
tentokrát pod heslem „Knihovna pro všechny“ postupně zaměřil na různé skupiny našich 
uživatelů. Knihovny KMP nabídly dětským i dospělým čtenářům, ale i neregistrovaným 
návštěvníkům řadu akcí - od lekcí informační výchovy, přes různé besedy, soutěže, kvízy až 
po poslech pohádek apod. Připraveny byly též výstavky na různá témata. Pro některé děti 
bylo zážitkem čtení do mikrofonu či balení knih, pro dospělé zase možnost vyzkoušet si 
zručnost při tvorbě šperků. OK Doubravka nabídla zcela ojedinělou akci – Průkaz pro 
plyšáka. Plyšovým hračkám, které si děti přinesly do knihovny, vystavila téměř 100 
čtenářských průkazů. Celkem KMP uspořádala přes 70 akcí, do kterých se zapojilo více než 
1 800 účastníků. - Týden knihoven vyhlašuje od roku 1997 Sekce veřejných knihoven SKIP ČR.  
 
K nejzajímavějším akcím Týdne knihoven v KMP patřily:  
Pro školy: 

 Velké říjnové společné čtení  (OK Bolevec, Lobzy) 
 Čtení básní a kratších pohádek do mikrofonu (Lobzy) 
 Hodina čtení - pro MŠ (OK Bolevec) 
 Knihofon pro školní družiny - četba z knihy Kratochvíle s hadem dlouhým na půl míle 

(Lobzy) 
 Pasování na čtenáře - dnes již oblíbená tradiční akce (ÚKDM, OK Bolevec, Lobzy) 
 Beseda Podzim pro ZŠ a MŠ (Lobzy) 
 Kdo si co přinese, to si zabalí (OK Bory, Lobzy) 
 Malování na chodníku (OK Vinice) 
 Podzimní tvoření z barevného listí - pro MŠ, školní družiny (OK Lochotín) 
 Čtení o mašinkách - pro školní družinu (OK Bolevec) 
 Vyhledávání informací o náboženství (OK Bolevec) 
 Jak žijí ti druzí - Putování s nevidomým kamarádem (OK Bolevec) 
 Poslechněte si školní četbu - výstavka (Hudební a internetová knihovna) 
 Cizojazyčná literatura na CD - výstavka (Hudební a internetová knihovna) 

(Nejen) pro seniory:  
 Výstavka  „Hlavní hrdina – důchodce“ - literatura pro seniory a o seniorech (OK Lobzy, 

OK Bory) 
 Děti hrají seniorům - představení na ulici s hudbou a tancem (OK Vinice) 
 Přednášky: Venezuela, Bachovy květové esence, IQ testy (OK Skvrňany) 
 Degustace čajů (OK Skvrňany) 
 Zpíváme pro radost (OK Skvrňany) 
 Kniha nebo film? - o zfilmovaných knihách (OK Skvrňany) 
 Ukázky výroby šperků z drahých kamenů (OK Lochotín) 
 Speciální nabídky knih o zdraví pro seniory v domově důchodců (OK Bolevec) 
 Školení pro seniory (Hudební a internetová knihovna) 

Pro rodiče na rodičovské dovolené: 
 Výstavka  „Hlavní hrdina - matka s dětmi“ - literatura o matkách s malými dětmi 

(OK   Bolevec, OK Bory, Lobzy,  OK Slovany) 
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Pro děti: 
 Čtení pro nejmenší - pohádka „Tři medvědi“ (ÚKDM) 
 Malý knihovník (dětský) knihovník (ÚKDM, OK Bolevec, OK Doubravka, OK Slovany, 

Lobzy) 
 Šifrovací  soutěž „Bory šumí 21 dní“ (ve spolupráci se skautským střediskem Střela 

Plzeň, GOADA, o. s., a dalšími - OK Bory) 
 Čtenářský průkaz pro plyšáka (OK Doubravka) 
 Stopovačka (OK Slovany) 
 Malování na chodníku (OK Vinice) 
 Koncert Pavla Justicha pro postižené děti z praktické školy (OK Skvrňany) 
 Lepení skládačky „Domeček KMP“ (Lobzy, OK Lochotín) 
 Moje léto - slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže (OK Lochotín) 

Pro národnostní a jazykové menšiny: 
 Odpoledne s vietnamskou kulturou - skládání origami, jedení hůlkami, příprava 

tradičních jídel, fotografická prezentace, příběhy vietnamských rodin, ukázka zpěvu   
(ve spolupráci s Klubem Hanoi - OK Doubravka) 

 Romové kdysi a dnes - výstavka knih (OK Bolevec) 
Další akce: 

 Nebojte se katalogu v počítači - školení v práci s on-line katalogem (OK Bory) 
 Čtenářská samoobsluha (Radobyčice) 
 Čtenáři čtenářům, Knižní bazar (OK Lochotín, OK Slovany, OK Skvrňany) 

 
Dny poezie 
     KMP podobně jako v předchozích letech veřejnosti připomněla Dny poezie, které se konají 
vždy v listopadu u příležitosti výročí narození Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810). Letošní 
12. ročník festivalu měl podtitul „Nekončený kraj“ a v knihovnách, školách, klubech, 
kavárnách a dalších zařízeních po celé republice probíhal po dobu 2 týdnů, tj. od 8. do 22. 11. 
V knihovnách KMP byly čtenářům tradičně rozdávány „Básně do dlaně“ na barevných lístcích. 
Jednalo se zejména o verše regionálních autorů – členů Ason-klubu. H. Šlesingerová 
ve spolupráci s Ason-klubem připravila i další materiály (básně k výstavě poezie) a poskytla je 
provozům v hlavní budově KMP a dalším zájemcům. Knihovny přispěly vlastním programem – 
Lobzy např. besedami o poezii (Chlapec F. Hrubín, Podzim není jenom chmura, máš-li 
poetického ducha, Knihofon s Hrubínem), Bolevec kvízem pro děti Popletené básničky, 
křížovkou Druh básně, soutěží o nejkrásnější básničku, přehlídkou přednesu vlastní tvorby dětí 
ze 4. tř. ZŠ, přednesem pro děti MŠ apod. – Den poezie od roku 1999 vyhlašuje Společnost 
poezie a rovněž vydává celostátní plakát, na kterém bývá KMP pravidelně uvedena. 
 
Máchovský rok 
     KMP se připojila k celostátním oslavám 200. výročí narození K. H. Máchy (*16. 11. 1810) 
projektem s názvem „Plzeň, Mácha a já“ a ve 2. kole zvláštního grantového řízení od MK ČR 
získala dotaci ve výši 45 000,- Kč. Cílem bylo připomenout Máchovu osobnost a dílo všem 
věkovým kategoriím, podnítit čtenářský zájem, autorskou tvořivost a v neposlední řadě 
vzájemnou spolupráci míst a organizací, které se podílejí na plzeňském literárním a kulturním 
životě. (Také proto, že Mácha za svého života Plzeňský kraj nikdy osobně nenavštívil.) Projekt 
byl koncipován jako celoroční série Máchou inspirovaných komorních akcí. Probíhal od ledna 
do prosince a vyvrcholil v listopadu 2010 v rámci prodloužených tradičních Dnů poezie (viz 
výše). Na plzeňské poměry byl projekt odvážný. Celkem jsme zaznamenali 753 návštěvníků, 
do 18 různých aktivit bylo zapojeno na čtyři desítky účinkujících. 
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     Kromě tematických výloh, nástěnek, výstavek knih, soutěží a besed pro školy v jednotlivých 
knihovnách (zejména Bolevec a Lobzy) se v listopadu v rámci souvislého stejnojmenného 
festivalu (od 12. 11. do 1. 12. ) v Polanově síni uskutečnily např. pořady: 

 Svou vinou kletbu nesu – literární pořad pro školy v podání herců DJKT  
 Hledá se Mácha Plzeňského kraje! - literární soutěž pro autory od 15 let (ve 

spolupráci s  Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm 
v Plzni) 

 Máchovské inspirace - výstava obrázků nejen z Májů (připravil S. Bukovský) 
 Grafologické setkání s Karlem Hynkem Máchou - přednáška pražské grafoložky 

Heleny Bakové s ukázkami písma 
 Milostný listář – Karel Hynek Mácha - komponovaný pořad 
 Máchovské reminiscence - komponovaný pořad s přednáškou prof. PhDr. Viktora 

Viktory., CSc. z FPE ZČU v Plzni (ve spolupráci s Literárněvědnou společností) 
 Mýty a záhady kolem podoby K. H. M. - přednáška pražského vědce, spisovatele a 

publicisty PhDr. Petra Kovaříka s vizuální prezentací 
 Lori aneb Jak to možná nebylo - malá literární mystifikace – rozhovor bulvárního 

redaktora s fiktivní Lori Šomkovou 
 Mácha a Milovníci knížek - výstava poetických fotomontáží pražského básníka, 

výtvarníka a terapeuta Miroslava Huptycha, jejíž základním kamenem byly listy 
kalendáře „Karel Hynek Mácha 1810-2010“, beseda o práci na kalendáři, o 
zajímavostech z Máchova života, o Máchově odkazu současným básníkům, křest 
publikace Milovníci knížek za přítomnosti autora, prodej knih, autogramiáda 

 
     O tom, že Plzeň přijala projekt kladně, vypovídají ohlasy v tisku, např.: „Plzni, jakožto 
evropskému Městu kultury 2015 slouží ke cti, že výročí důstojným způsobem uctila. 
Listopadový máchovský týden, uspořádány Knihovnou města Plzně, byl pestrý, nápaditý 
a v celkovém vyznění excelentní. Pozoruhodná byla i myšlenka literární soutěže Hledá se 
Mácha Plzeňského kraje. Překvapující byl spontánní zájem o veškeré akce nejen u mládeže, 
ale od celého spektra populace.“  (ŠTAUBER, Pavel. Mácha věčně živý a mladý aneb 
Ohlédnutí za máchovským rokem. Plzeňský deník, 2010, roč. XIX, č. 301 z 30. 12., s. 9.)   

 
Den pro dětskou knihu 
     Do IV. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu svými programy přispěly 3 knihovny 
KMP. Tentokrát byl termín stanoven na 27. 11., tj. sobotu před 1. adventní nedělí. ÚKDM 
pro děti předškolního a mladšího školního věku s rodiči připravila literárně-dramatický pořad 
O Všudybylovi (pohádka Fr. Hrubína ze Špalíčku veršů a pohádek), také křížovky, 
omalovánky, záložky nebo drobné dárky. OK Doubravka pojednala den v předvánočním 
duchu: 58 návštěvníků se mohlo zapojit do výtvarné dílny, zdobení vánočního stromku, 
zazpívat si koledu nebo zhlédnout loutkové divadlo a představení dětí ze čtenářského 
kroužku. Knihovna Bolevec připravila pro děti test a kvíz. - Vyhlašovatelem akce je Sekce 
veřejných knihoven SKIP ČR, cílem propagace dětské knihy v předvánočním čase. 
 
Webowou diwočinou 2011 
     Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím SKIP ČR nabídl knihovnám celostátní 
akci, jejímž cílem bylo zábavnou soutěžní formou seznámit děti s nebezpečími, s nimiž se 
mohou setkat na internetu. Zapojila se ÚKDM a OK Doubravka, která hru propagovala 
formou letáčků, na webových stránkách i na Facebooku. V závěru roku 2010 bylo možné hru 
na počítačích trénovat, k realizaci živě a na čas však byl zvolen až 28. leden 2011 – Den 
ochrany osobních práv vyhlášený Radou Evropy.  
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Městská knihovna roku 2010 
     KMP se zúčastnila prvního ročníku soutěže Městská knihovna roku, kterou vyhlásily Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska, a. s. Cílem je ocenit 
nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je 
k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se 
přihlásilo 38 městských knihoven. Vyhodnocení probíhalo ve čtyřech velikostních kategoriích 
a ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu 
(hodnoceno patnáct výkonových indikátorů). V druhém kole komise navštívila již pouze první 
čtyři vybrané knihovny a hodnotila především společenské a komunitní působení knihovny 
na obyvatele města a úroveň prostředí knihovny.  
     V celkovém pořadí se KMP umístila jako třináctá (120 bodů). V příslušné kategorii (města 
nad 40 000 obyvatel) ji předhonily Ostrava (161 bodů) a Brno (122 bodů). Knihovna města 
Ostravy, která cenu obdržela, oproti nám zabodovala zejména počtem kulturně vzdělávacích 
akcí, poskytovaných internetových služeb, vynaložených nákladů na elektronické informační 
zdroje (EIZ), % mládeže a provozní dobou. V ostatních deseti ukazatelích je Plzeň 
úspěšnější. Knihovna Jiřího Mahena v Brně (lepší jen o 2 body) v kategoriích: počet 
internetových stanic/1 000 obyvatel, provozní doba, návštěvnost/obyv., počet kulturně 
vzdělávacích akcí a internetové služby. Výsledky jsme si pro sebe pečlivě vyhodnotili. 
Vzhledem k velikosti a potřebám našeho města, s ohledem na prostorovou a personální 
kapacitu KMP, nelze jít cestou formálního zvyšování čísel. Množství realizovaných akcí 
(1 587 v r. 2009, 1 763 v r. 2010) už přesahuje optimální hranici. Do provozní doby brněnská 
knihovna započítává rovněž Mahenův památník, který je veřejnosti přístupný i v neděli. 
Jediná oblast, kde se můžeme statisticky zlepšovat, je počet registrovaných dětských 
čtenářů.  

 

 
 

 
Celoknihovní akce KMP 

 
Z Plzně do čtyř světových stran 2010 – Belgie 
     Největší a nejvýznamnější celoknihovní akcí roku 2010 bylo pokračování projektu Z Plzně 
do čtyř světových stran - podrobněji viz bod III.6 KMP na podporu kandidatury Plzně na Evropské 
hlavní město kultury 2015. 
 
50. výročí otevření ústřední budovy KMP v ul. B. Smetany 
     8. dubna se konalo slavnostní odpoledne k 50. výročí otevření ústřední knihovny 
v prostorách budovy v ulici B. Smetany 13. Setkání pamětníků – pracovníků knihovny 
ze šedesátých let v čele s Josefem Hrubým, tehdejším ředitelem Knihovny města Plzně – 
se neslo ve znamení vzpomínek. Besedy se zúčastnilo na 30 návštěvníků, mezi přítomnými 
byli též pracovníci KMP i zástupci magistrátu – paní Rašková (ÚSO), Knížová (odbor 
kultury), p. Náhlík (náměstek primátora). Posezení předcházela exkurze po knihovně, kterou 
provedla J. Kasková. Budovu si prohlédlo 15 zájemců včetně pracovnic Archivu města Plzně.  
 
Spisovatelé pro děti podle zvěrokruhu 
     Ve znamení zvěrokruhu aneb Poznej sebe a svého autora zase jinak. Pravidelný 
celoroční cyklus soutěží pro děti - vytvořila knihovna Bolevec. 
 
Spisovatelé pro dospělé podle zvěrokruhu 
     Pravidelný celoroční cyklus informací k výstavkám literatury – vytvořila OK Skvrňany. 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

 28

Další zajímavé akce  
 
Besedy se spisovateli 
     Knihovna postupně začala splácet svůj dluh vůči besedám s autory knih pro děti. V roce 
2010 se uskutečnilo 5 takových besed pro celkem 190 návštěvníků. V OK Doubravka byla 
hostem spisovatelka Petra Braunová (3 x 18. 3.) a autor oblíbených večerníčků Václav 
Chaloupek (11. 9.), v ÚKDM autorka řady fantasy Michaela Burdová (23. 4.). 
 
Hurá na prázdniny s Plzeňským rozhlasem 
     OK Bory oslovila Český rozhlas Plzeň s nápadem zúčastnit se každoroční akce, kterou 
Český rozhlas Plzeň pořádá pro děti poslední školní den na náměstí Míru. Aktivita byla 
přijata pozitivně. Ve středu 30. června pracovnice knihovny postavily na náměstí svůj stánek 
a připravily pro děti úkoly a ceny. Do soutěžení s KMP se zapojilo 136 dětí. 
 
Bory šumí 21 dní 
     Hned od počátku roku začala OK Bory (K. Smílková) ve spolupráci se zástupci Junáka – 
Svazu skautů a skautek ČR – střediska Střela, Goady, o. s. a Sauny nad zimákem připravovat 
stopovací hru pro děti i dospělé, která by motivovala účastníky lépe poznat plzeňskou čtvrť 
Bory. Tak vznikla hra s šiframi Bory šumí 21 dní, která byla cíleně zahájena v Týdnu knihoven 
7. října ve skautské klubovně v Českém údolí. Účastníci (20 týmů - 53 přihlášených hráčů) měli 
šanci pátrat po řešení do 21. října. Jejich úkolem bylo projít 9 stanovišť a vyluštit zašifrované 
odkazy na další stanoviště a nápovědy pro vyřešení hry. Pro časovou náročnost a velké 
rozestupy stanovišť však hru nakonec ukončily pouze 3 týmy. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo v OK Bory.  
 
Vezmi knížku na procházku 
     V  sobotu 11. 9.  zorganizovala OK Doubravka literární procházku od knihovny k rozhledně 
na Chlumu. Pro děti i dospělé, kteří sebou vzali svou oblíbenou knihu, byl připraven pamětní 
glejt, mohli si opéct přinesené buřty na ohni a poslechnout vyprávění pana Václava Chaloupka, 
autora oblíbených zvířecích večerníčků. Největší „celebritou“ dne byl psík mývalovitý jménem 
Hoky. Zúčastnilo se 60 lidí. 
 
Halloween 
     Také v knihovnách nabývá na oblibě původně anglosaský lidový svátek Haloween, 
který se slaví 31. října, děti se oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu 
a koledují o sladkosti. Na malé čarodějky a čaroděje v OK Doubravka letos čekala už tradiční 
tajemná stezka s úkoly a odměnou na konci. Díky dobrému počasí mohla být akce 
zakončena strašidelným průvodem a vypuštěním létajících lampiónů na louce u sv. Jiří.  

 
 

 

Pořady v M-klubu 
     Také v roce 2010 se knihovna snažila zajistit pro návštěvníky M-klubu kvalitní 
program. Dopoledne zde probíhaly pořady pro mateřské a základní školy. Představení 
odehráli umělci z Plzně (divadlo Orfeus, Milan Benedikt Karpíšek, Jitka Kubištová, 
Antonín Kaška) i z blízkého či vzdálenějšího okolí (Studio Poetik, Divadlo Andromeda, Malé 
divadélko Praha). 
     Zajímavé představení „Písničky papouška Bubáka“ pro MŠ připravil v březnu hudebník 
Jiří Bílý. Poprvé se taková akce odehrála v komornějším prostředí klubovny, nechyběly 
písničky ani kontakt umělce s dětmi. Pro malé diváky vystoupila se svým pořadem také 
Renata Zunová. Po delší době Pavel Justich ve spolupráci s 15. ZŠ zorganizoval pěveckou 
soutěž pro děti SOLASIDO, kterou natáčela a odvysílala TV Public. 
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     Večery byly věnovány kulturním a vzdělávacím pořadům pro dospělou veřejnost. Největší 
úspěch tradičně zaznamenaly cestopisné přednášky. M-klub začíná být v tomto směru již 
vyhlášený. Návštěvníci měli možnost zavítat do různých koutů světa. V lednu se mohli 
podívat do Ladakhu (přednášela Tereza Šrámková), v únoru pak do Tadžikistánu (Michal 
Fidler), Antarktidy (Ing. Jaromír Novák) nebo do Maroka (David Švejnoha). V březnu se 
dozvěděli, jak se cestuje napříč Afrikou v legendárním automobilu značky Trabant (Dan 
Pribáň, Klára Handrejchová) a jak žijí indiáni v Peru  (PhDr.Olga Vilímková). Do Himálaje se 
vydali ještě jednou, díky spolupráci s organizací Surya, která představila svůj projekt 
Sluneční škola. Jde o výstavbu a provoz školy v Zanskaru pro místní děti (připravili Štěpán 
Pastula, Jan Tilinger). 
     Úspěšnou a ojedinělou akcí bylo dubnové setkání poutníků do Santiaga de Compostely. 
Zúčastnilo se 26 lidí, kteří absolvovali Svatojakubskou cestu, nebo ji plánují. (Mimo jiné se 
účastnila mediálně známá poutnice Hana Ulrichová z Kladrub a cyklista František Šesták).  
     Dvakrát jsme pomyslně navštívili Tibet prostřednictvím vyprávění cestovatele Čestmíra 
Lukeše a ve spolupráci s občanským sdružením Wakitaka uspořádali povídání o pomoci 
škole v Africe (Klára Kappala, Jana Šajmovičová). Další cestopisy zavedly návštěvníky 
do Venezuely (David Švejnoha), Afghánistánu (Michal Fidler) nebo na ostrovy Kapverdy 
(Slávka Chrpová).  
     V listopadu se ve spolupráci s TyfloCentrem Plzeň uskutečnila beseda s nevidomým 
horolezcem Janem Říhou, který vyprávěl o svém výstupu na Kilimandžáro v roce 2009. 
     V prvním pololetí se odehrála také dvě divadelní představení pro veřejnost. První sehrál 
pražský divadelní soubor Verva (členy jsou z velké části nevidomí herci). Jejich vlastní 
humorná hra „Kafe s rumem aneb Příběhy ze staré Prahy“ byla přijata diváky s velkým 
zaujetím a po zásluze odměněna. Podobný úspěch měla i druhá divadelní společnost, 
plzeňský Cimrman Band. Ta představila svoji vlastní hru Pantáta. 
     V druhém pololetí se v M-klubu pokusili oživit program třemi koncerty. Návštěvnost však 
nesplnila očekávání, proto knihovna od dalších koncertů upustila. Navzdory malému zájmu  
však všechna tři vstoupení (akustický recitál folk-rockového písničkáře Jiřího Bílého,  
koncertní premiéra „českého Vangelise“ Richarda Pachmana a folkový koncert písničkáře 
Jana Řepky „Na kole s kytarou“  s projekcí fotografií a vyprávěním o cykloturné po Švýcarsku 
v roce 2009) zůstala pro diváky i pro umělce zážitkem.  
     Velkému zájmu se tradičně těšily také léčitelské a esoterické pořady a přednášky. Léčitel 
Václav Vít, psychoterapeut Miroslav Jirman, Ing. Ladislav Hulec (Bachovy květové esence), 
kineziologie nebo úspěšné vyprávění o knihovnách palmových listů.  
     Nově začali v M-klubu spolupracovat s organizací Nexus Anime a diváci díky tomu mohli 
navštívit několik přednášek (s praktickou částí) o metodě EFT (Emotional Freedom 
Techniques neboli Techniky emoční svobody), které připravili Alena Jochecová a Petr Lukeš. 
Velký úspěch také zaznamenala Aneta Benediktová s přednáškou o odkyselení organismu. 
Několikrát proběhlo i zpívání manter a bubnovací kruh (Simona a Jaromír Fialovi).      
     V roce 2010 se podařilo (ve spolupráci s různými fotografy a organizacemi) uspořádat 
šest výstav. Při zahájení výstavy Tyflocentra (1. 11.) si mohli návštěvníci na vlastní kůži 
vyzkoušet chůzi s bílou holí nebo sportovní aktivitu pro lidi se zrakovým postižením - 
simulovanou zvukovou střelbu.  
     Stejně jako v předchozích dvou letech proběhl v lednu „Den s Tyfloservisem“, program 
zaměřený na školy i veřejnost. Zde se příchozí mohli dozvědět, jaké je to žít bez zraku, 
a prohlédnout či vyzkoušet si některé pomůcky pro nevidomé či slabozraké. Zájem 
základních a středních škol byl letos rekordní (108 návštěvníků).  
     Úspěšnými se staly i pravidelné degustace čajů, které vždy první úterý v měsíci připravuje 
a provází Ing. Zdeněk Nepustil.  
     Prostory M-klubu byly též pronajímány různým organizacím (např. tanečním skupinám 
Quick Dance, Spider, step, sdružením vlastníků bytovým jednotek aj.). Probíhaly zde taneční 
kurzy, v prvním pololetí kompenzační cvičení s prvky jógy a rovněž několik prodejních akcí. 
Klubovnu (více než v předchozím období) využívali senioři z obvodu Plzeň 3, Svaz tělesně 
postižených nebo zahrádkáři. Svoji domovskou scénu má v M-klubu loutkové divadlo 
V Boudě. 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

 30

     Rok 2010 byl v historii M-klubu zatím nejúspěšnějším. Vzrostl počet akcí i návštěvníků 
a M-klub s cestopisnými pořady a léčitelskými přednáškami vstoupil do širšího povědomí.  
Nejvíce akcí se uskutečnilo v měsících říjnu (24) a v listopadu (29).  
 
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
2010 156 6 139
 
 

Pořady v Polanově síni 
   Po zániku systému Škola plus, který byl postaven na spolupráci KMP s Espritem, dolehla 
veškerá tíha odpovědnosti za nabídku doplňkových programů pro školy na knihovnu. V roce 
2010 bylo v Polanově síni uvedeno 228 pořadů, což oproti roku 2009 (197 pořadů)  znamená 
nárůst na 116 %. Návštěvnost se pak zvýšila z 8 292 diváků na 9 338 (113 %). Pro provoz 
v KMP byla frekvence pořadů pro školy již na hranici únosnosti. Zaznamenali jsme však 
pokles objednávek u mateřských škol a zvláště u škol středních. Ve školním roce  2010/2011 
se pravidelnou spoluprací v oblasti estetické výchovy zabývaly pouze dvě plzeňské střední 
školy. Tradičně nejlépe spolupracovaly 13. ZŠ (Habrmannova ul.), 26. ZŠ (Skupova), ZŠ 
Božkov a Hotelová škola. 
     V oblasti programů pro dospělou veřejnost knihovna zaznamenala útlum v cyklu literárně 
dramatických čtení, který po Milanu Friedlovi převzal Jiří Zapletal. Kvalita i herecké obsazení 
se snížily. V roce 2010 bylo uvedeno 6 pořadů s celkovou návštěvností 100 posluchačů, 
průměrná návštěvnost oproti roku 2009 tedy poklesla o 13 posluchačů na pořad.  
     Řada samostatných programů KMP byla ve druhém pololetí uvedena jak v rámci Týdne 
knihoven, tak v rámci projektu „Plzeň, Mácha a já“ k významnému výročí narození básníka.  
Zvláště „máchovský“ cyklus v druhé polovině listopadu byl velmi úspěšný. S velkým ohlasem 
se setkal i večer Marie Korandové a Hany Gerzanicové s názvem „Poezie, próza a dvě ženy“ 
(53 diváků). 
   KMP tak v odpoledních a večerních hodinách uvedla v Polanově síni celkem 17 pořadů 
s celkovou návštěvností 439 a průměrnou návštěvností 26 diváků (tu v celkovém součtu 
snižuje návštěvnost výše uvedených večerů J. Zapletala). 
    KMP jako spolupracující organizace se dále podílela na tradičním frankofonním festivalu 
Bonjour, Plzeň! besedou s básníkem Petrem Králem. Prostory poskytla také křtu publikace 
agentury Grafia Svlékl jsem bílý plášť.  
     Polanova síň dále poskytovala zázemí pořadům Kruhu 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 9 556
2010 270 10 567
 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
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III.5 Ostatní činnost  

Regionální funkce  
     Na základě smluv o poskytování regionálních služeb vykonávala KMP regionální funkce 
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 obdržela KMP 
finanční prostředky z úřadu Plzeňského kraje ve výši 296 000,- Kč, které využila na nákup 
výměnného fondu a základního fondu obsluhovaných knihoven (doplňován o povinnou 
četbou a aktuální příručkovou literaturou). Půjčování souborů knih bylo zajišťováno 
pracovnicí Oddělení KF a pokračovalo zavedeným způsobem, návštěvy knihovníků 
a rozvozy vybraných souborů byly realizovány podle potřeby a domluvy. Celkem bylo 
zaznamenáno 116 návštěv (tj. průměrně 8 x z jedné knihovny za rok) a 5 417 výpůjček 
(tj. průměrně 387 výpůjček na jednu knihovnu). K nejaktivnějším patřily pobočky Černice 
(17 návštěv/ 733 výp.) a Křimice (18 návštěv/ 637 výp.). 
     Stále probíhalo dohledávání ztrát po revizi ve Výměnném fondu v prosinci 2008. 
Nejnáročnější byla kontrola knihovny Újezd, která byla z důvodu rekonstrukce budovy dva 
roky uzavřena a knihy po celou dobu uloženy v krabicích ve skladu OK Skvrňany. (Jelikož 
nebylo možné od fondu knihovny Újezd oddělit výměnný fond, bylo nutné pro potřeby 
superrevize tyto krabice dopravit do hlavní budovy.).  

 Pro pracovníky obsluhovaných knihoven byly uskutečněny 2 vzdělávací akce a 2 porady, 
poskytnuto bylo 77 konzultací a 45 metodických návštěv.  
 

 
Občanská sdružení při KMP 
 
     Při KMP i v roce 2010 působila tři občanská sdružení, jejichž vznik knihovna před lety 
iniciovala a jež jsou zaměřena na podporu, rozvoj, propagaci a vydávání zejména regionální 
literatury: Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury a Pro libris. 
 
Ason-klub 
     Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených autorů západních Čech pod vedením 
H. Šlesingerové působí při KMP již od března 1991. Pro regionální autory od 15 let je hlavně 
společným prostorem, pro knihovnu pak specifickou veřejnou službou. Smyslem je všestranně 
podporovat plzeňský literární život, zejména jeho podhoubí. Rozsah činností je přímo závislý 
na počtu aktivních autorů a jejich aktuálním zájmu.  
     V roce 2010 klub pokračoval v dosud zavedených formách práce. Mladým spisovatelům 
i občanům se zájmem o literaturu poskytoval informace, zprostředkovával kontakty, 
metodicky a odborně pomáhal při práci s texty apod. Díky literárnímu měsíčníku Plž, jehož je 
Ason-klub spoluvydavatelem, se užitečné informace dostávaly také k široké veřejnosti.    
     Nadále pokračoval značný útlum kolektivních aktivit, způsobený zejména odlivem tažných 
osobností z města (autoři po studiích odešli pracovat do Prahy, jiní naopak odešli do Prahy 
studovat apod.), stárnutím základny nebo přijetím těch nejlepších do Střediska západočeských 
spisovatelů. Přihlásili 3 noví členové v rozpětí 16 – 28 let, všichni žijí či studují přímo v Plzni, 
jeden projevuje literární aktivitu.  
     V rámci publikační činnosti klub vydal dohromady 12 neprodejných publikací o celkovém 
počtu výtisků 5 520 a celkovém počtu stran 156. Z toho bylo 11 čísel pravidelného bulletinu 
Listy Ason-klubu o celkovém počtu stran 88 a nákladu 5.500 výtisků - vyšly jako součást 
měsíčníku Plž a jsou k dispozici rovněž na webu KmP. Do Listů během roku přispělo celkem 
32 různých autorů (vloni 26) s 76 příspěvky (3 –9 autorů do jednoho čísla, průměrně 6). 
Vydána (na kopírce) byla rovněž malá knížka poezie Hany Černohousové Letět na křídlech 
plamene o celkovém počtu 68 stran a nákladu 20 výtisků. Jako propagační materiál 
k listopadovým Dnům poezie vznikl opět soubor „Básní do dlaně“ na barevných lístcích A7 
k rozdávání v knihovnách a na listech A4 k výstavě poezie v hlavní budově KMP. 
     Členové (Jakub Fišer, Jan Vavřička a především Radka Ketnerová) opět získali řadu 
ocenění v literárních soutěžích po celé republice, Lubomír Mikisek dokonce v zahraničí. 
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     Ze společných akcí je možno zmínit 3 společná posezení (s nízkou účastí) a podíl Ason-
klubu na řadě poeticko akustických večerů z pravidelného cyklu Kratochvíle v režii Radky 
Prokopové a Jana Máchy v Kulturní kavárně Jabloň (29. 1., 26. 2., 26. 3., 6. 4. a 30. 4.). 
     V rámci projektu Dny poezie 2010 Ason-klub opět zorganizoval ve dnech 8. – 22. 11. Dny 
poezie k výročí K. H. Máchy, tentokrát s podtitulem Nekonečný kraj (Básně do dlaně 
na barevných lístcích k rozdávání návštěvníkům hlavní budovy KMP, básně k výzdobě 
schodiště).  
     Jedenáct z Asonklubanů je již členy Střediska západočeských spisovatelů (M. Čechura, T. 
Kopřivová, T. T. Kůs, L. Mikisek, M. Šedivý, M. Šimek, H. Šlesingerová, J. Sojka, J. Č. Ulrich, 
M. Velebný, L. Vinš). Někteří byli přijati do Obce spisovatelů v Praze.  
     Byly poskytnuty 4 odborné literární konzultace (rozsáhlé ústní rozbory textů) apod. Ason-
klub spolupracoval s podobně zaměřenými kluby z jiných regionů, s Obcí spisovatelů apod.  
 
Kruh přátel knižní kultury 
     Občanské sdružení Kruh přátel knižní kultury (dále KPKK) vzniklo při KMP v listopadu 1992. 
Ve spolupráci s knihovnou pro veřejnost pořádá řadu akcí, např. křty knih, setkání a besedy se 
spisovateli, povídání o literatuře se zajímavými lidmi, přednášky, poetické a dramatické 
recitály. Členem Kruhu se může stát každý, kdo má zájem o literární dění v Plzni. 
     V roce 2010 se výbor KPKK scházel i nadále pravidelně, avšak vzhledem ke snížení dotace 
(grantu na činnost) připravovaných pořadů mírně ubylo. Bylo uvedeno 25 programů s celkovou 
účastí 790 diváků. Průměrná návštěvnost (32) byla tedy o 6 diváků na pořad vyšší než vloni. 
Vyšší návštěvnost vykázaly i nejúspěšnější pořady. Pro program „Vše o Metternichovi“ z cyklu 
Hrady a zámky Ing. K. Drhovského a prof. V. Viktory kapacita Polanovy síně dokonce 
nedostačovala (zůstalo 64 posluchačů). I další pořady převyšovaly návštěvností dlouhodobý 
průměr:  tradičně vánoční večer J. Hlobila (50), křest CD „Lásky, poezie a prózy čas“ (48), 
„Máchovské reminiscence“ (46), večer irské literatury a hudby „Pocta sv. Patrikovi“ v podání 
manželů Gruberových a skupiny Klobouk dolů (43), další díl z cyklu Hrady a zámky „Hrady 
a zahrady“ (42), muzikálové monodrama divadelního spolku Kostým s Michalem Boškou 
„Obraz Doriana Graye“ (41) či Kalendáře plzeňského s Markétou Čekanovou (41). I nejméně 
navštívená beseda s Jiřím Stránským dosáhla téměř dvojnásobku účasti než nejspořeji 
navštívený pořad loňského roku. O úspěšnosti poměřované diváckou návštěvností kvalita 
programu a atraktivita účinkujících často nerozhoduje. Konzervativní Plzeňany nejvíce přitahují 
„jejich domácí“ protagonisté. Z pomyslného „boje o diváka“, vzhledem velmi rozsáhlé nabídce 
pořadů tohoto typu v Plzni (někdy až šest přednášek, besed a literárních programů v jediný 
den) vycházejí KMP i KPKK jako velmi úspěšné instituce.  
 
Pro libris 
     Také v roce 2010 KMP poskytovala zázemí občanskému sdružení Pro libris, které vzniklo 
v červenci 1998 po transformaci stejnojmenné nadace s cílem podporovat vydávání děl 
nekomerční regionální literatury a navázat na plzeňskou tradici knižní kultury. Sdružení 
pomáhá na svět takovým dílům, která by v běžných edičních podmínkách neměla naději na 
vydání. 
     Navzdory téměř nepřekonatelným potížím v oblasti financování literárního měsíčníku PLŽ 
(Plzeňský literární život) se IX. ročník časopisu podařilo udržet, v prvním pololetí vyšla všechna 
čísla bez omezení, ve druhém bylo částečného snížení nákladů dosaženo po dohodě 
s tiskařem smluvně. 
     V edici Ulita byly vydány dvě básnické sbírky - v prvním pololetí sbírka Petra Šváchy 
Vypřahám básně, výtvarně doplněná Pavlem Michalcem a ve druhém pololetí sbírka Jaromíra 
Komorouse Na rozhraní věků, kterou výtvarně doprovodila Barbora Jílková. V září vyšel již 
třináctý Kalendář plzeňský. Autorkou toho na rok 2011s podtitulem Černá ovce byla  Markéta 
Čekanová, ilustrátorem Pavel Botka. 
 
     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.  
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III.6 KMP na podporu kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015 
 

     Také v roce 2010 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, dotyková obrazovka ve výloze 
hlavní budovy KMP, odesílané poštovní obálky aj.).  
     Hudební a internetová knihovna připravovala pro své návštěvníky celoroční výstavku 
s názvem „Plzeň na cestě k získání titulu EHMK 2015“, zaměřenou na propagaci probíhajících 
akcí (Apriliáda, Historický víkend, Kandidát túra…), OK Bory nástěnku „Kandidatura Plzně na 
EHMK 2015“.  
     Studovna pravidelně vyhledávala informace, monitorovala tisk a další média ke kandidatuře 
pro Tým Plzeň 2015/Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. Poskytováno 
týdně od 17. 4. do 10. 9., celkem za rok 401 vybraných záznamů článků (někdy internetových 
odkazů, někdy plných textů – podle dostupnosti zdroje) - oproti roku 2009 nárůst o 261. 
Jednalo se zejména o zprávy z přípravy konkurenčních měst, záhy jen Ostravy.  
     Pro kancelář náměstkyně primátora JUDr. Marcely Krejsové byl v měsících červenci až září 
proveden úplný monitoring všech článků ke kandidatuře Plzně na EHMK 2015 publikovaných 
v období 28. 8.  2007 – 21. 9. 2010. Z celkového počtu 1 378 záznamů bylo studovnou 
vybráno, oskenováno a postupně nahráno na flash asistentce A. Žižkové 329 článků vč. citací.  

 
KMP a její lidé se v rámci možností zapojili do jednotlivých aktivit, např.:  

 Veřejná beseda v meeting pointu Plzeň 2015 o nových vizích městské knihovny 
ve vztahu k moderním informačním technologiím - H. Šlesingerová - ředitelka 
KMP a Jan Rompolt - Výzkumné centrum Nové technologie ZČU (2. 2., kavárna 
Inkognito) 

 Setkání významných aktérů v oblasti kultury plzeňského regionu - prezentace 
projektu KMP Z Plzně do čtyř světových stran - K. Smílková, H. Šlesingerová (31. 3., 
Západočeské muzeum) 

 Mezinárodní diskusní fórum „TO BEER OR NOT TO BEER“ - pracovní posezení 
s týmem  - H. Šlesingerová (9. 5., kavárna Inkognito) 

 Týden soutěží pro děti k podpoře kandidatury Plzně na EHMK - knihovna Bolevec 
(7. – 11. 6.) 

 Kandidát túra /Hyde park /Plzeň tančí - KMP se aktivně zúčastnila plzeňského happeningu 
na Americké třídě. Součástí prezentace byl party stan s obsluhou a s programem  - „vážení 
slov“, ukázka nových publikací z produkce KMP a jejího sdružení Pro libris - edice Ulita, 
Plž, knižní bazar, soutěže pro děti, materiály na podporu čtenářství, konferenciérské 
vystoupení literárně-dramatického kroužku Ocet P. Sovové - 3 vstupy, povídání o KMP, 
přednes veršů do mikrofonu (12. 6.) 

 Letní týdenní kurz Strategického plánování pro animátory kultury – K. Smílková 
(12. – 16. 7., školící centrum ZČU Nečtiny)  

 
Z Plzně do čtyř světových stran 2010 – Belgie 
     KMP třetím rokem pokračovala v projektu Z Plzně do čtyř světových stran s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o životě a kultuře v členských státech EU a zážitkovou formou se naladit 
na kulturní vlnu jednotlivých evropských zemí. V r. 2010 se zaměřila na Belgii, která podobně 
jako ČR vybírá pro rok 2015 EHMK - Mons. Tento ročník projektu Z Plzně do čtyř světových 
stran 2010 – Belgie byl pilotním projektem nové řady akcí, poprvé s jednotnou grafickou tváří 
(od mladého regionálního výtvarníka Ondřeje Polonyho). Měl čtyři části. První byla výtvarná 
soutěž pro děti „Pohádka z Belgie jako malovaná“ (úkolem namalovat ilustraci k belgické 
pohádce Labutí panny a stříbrný rytíř; 726 soutěžících, 27 škol, 70 účastníků vernisáže, 
výstava 17. 6. – 14. 7. v Besedě), druhou literární soutěž pro autory od 15 let „Příběh 
z vlámského obrazu“ (úkolem napsat příběh inspirovaný barokním obrazem Alchymista 
od Davida Tenierse ml. z r. 1645; 63 účastníci, 2 školy), třetí výstava fotografií Aleny Sobotové 
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ml., která studuje v Bruselu, „Belgie hledáčkem fotoaparátu“ (1. 9. – 31. 10. v prostorách 
OK Skvrňany a M-klubu) a čtvrtou „Večírek po belgicku s Knihovnou města Plzně“ – 
kulturně kulinářské setkání s  literaturou a hudbou (8. 11.; 60 účastníků).      
     Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR (10 000,-), Nadace pro kulturní aktivity 
občanů města Plzně (15 000,-) a Stevenson and Associates, Kancelář v České republice, 
a.s., člen skupiny Paul C. Rizzo Associates, Inc. (20 000,-). Věcnými cenami do soutěží dále 
přispěli velvyslankyně Belgického království v ČR paní Renilde Loeckx a firma Pralinky, s.r.o. 
     Projekt byl propagován prostřednictvím plakátů, letáčků, informačních záložek, na webu 
KMP, MMP a v regionálních médiích. K  projektu byl zřízen samostatný Facebook (viz 
http://www.facebook.com/pages/Z-Plzne-do-ctyr-svetovych-stran-2010-
Belgie/108960215792972#!), který byl pracovnicemi KMP průběžně doplňován nejen 
o informace k projektu,  ale také o informace o životě, kultuře a osobnostech zemí Belgie 
(celkem 52 fanoušků stránky, 60 příspěvků, k 31. 12. od 3536 do 164 zobrazení). Jako 
závěrečný výstup z celého projektu vzniklo datové CD.  
     Celkem se do projektu zapojilo 971 lidí a 29 škol, na přípravě a organizaci se podílelo 
20 zaměstnanců KMP, 33 externistů a 17 institucí či firem z Plzně, Prahy, Brna a belgického 
Monsu. 
     Při realizaci projektu Z Plzně do čtyř světových stran 2010 – Belgie KMP  spolupracovala 
s Velvyslanectvím Belgického království v ČR, s Vlámským zastoupením v ČR, s Dominik 
Centrem s. r. o., s Divadlem J. K. Tyla, s  o. s. JOHAN, centrem pro kulturní a sociální 
projekty, s Alliance française de Plzeň, se ZUŠ Terezie  Brzkové, s plzeňskými MŠ, ZŠ, ZUŠ 
a SŠ aj.  
     Projekt jsme přihlásili do kategorie „Příběhy a prameny“, bohužel však nakonec nebyl 
zařazen do přihlášky pro druhé kolo volby EHMK 2015.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Z-Plzne-do-ctyr-svetovych-stran-2010-Belgie/108960215792972�
http://www.facebook.com/pages/Z-Plzne-do-ctyr-svetovych-stran-2010-Belgie/108960215792972�
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III.7  Knihovní fondy 

     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2010 tvořilo celkem 459 167 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 383 606 KJ. Přírůstek KF byl 
28 003 KJ, úbytek činil 16 901 KJ. KMP odebírala 325 titulů periodik v 1 652 exemplářích, 
z toho 7 titulů cizojazyčných v 8 exemplářích. Počet KJ na 1 obyvatele byl 2,7. (Město Plzeň 
k 31. 12.  2010 mělo 168 808 obyvatel). 
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     Celkové náklady na pořízení KF byly 6 544 602,85 Kč, z toho 4 916 291,55 Kč bylo 
vynaloženo na knihy, 1 081 270,80 Kč na periodika, 250 114,- Kč na AV média a 296 926,50 
Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. Finanční 
částka na nákup KJ na 1 obyvatele tak činila 38,80 Kč. 
     Ve výměnném fondu, který je určen k zajišťování regionálních funkcí KMP, bylo v roce 
2010 dosaženo přírůstku celkem 1 846 KJ, z toho bylo 1 807 knih a 39 AV médií. Finanční 
prostředky na výměnný fond ve výši 296 000,- Kč (o 13 000,- Kč méně než v r. 2009) byly 
získány z dotace MK ČR na výkon regionálních funkcí.  

Akvizice (nákup a doplňování KF)  
     Knihovní fond byl doplňován v souladu s Plánem doplňování KMP a na základě 
požadavků knihoven. I nadále byla pozornost soustředěna na pestrost knižní nabídky. 
V rámci  úsporných opatření KMP pokračovala v nastaveném trendu snižovat nákup 
exemplářů jednoho titulu, a získat tak finanční prostředky na nákup více titulů. Výrazně jsme 
omezili nákup edice Harlequin a oproti předchozímu roku postupně snižovali nákup periodik. 
Přesto byla přidělená částka na dané období překročena.  
     KMP se jako každý rok přihlásila do projektu Česká knihovna, v němž získala knihy 
v hodnotě 2 800,- Kč.  
     Nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů (celkem 26) s maximálními rabaty. 
V posledních letech přibývá nakladatelů, kteří prostřednictvím svých obchodních zástupců  
oslovují knihovnu s nabídkou přímé spolupráce. Vynecháním distribučního článku tak mohou 
nabídnout vyšší rabat. Díky tomu jsme nově navázali spolupráci s nakladatelstvím Jota, Brno 
(35% rabat), rozšířili jsme seznam dodavatelů o Knižní distribuci KD (25% rabat) a BBArt 
(30% rabat). Ve snaze udržet si KMP jako dobrého klienta nám rabat navýšila nakladatelství 
Paseka (na 29%), Stehlík (na 22%) a distribuce AZ tisk (na 31%). Naopak se nám 
neosvědčila spolupráce s nakladatelstvím Nava pro jeho zdlouhavý obchodní proces. 
Spolupráce se všemi dodavateli probíhala uspokojivě.  
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     V roce 2010 byl také stanoven způsob přebírání darů knihovních jednotek. (Legislativa 
nám neumožňuje přijímat dary bez poskytnutí předchozího souhlasu zřizovatele.) Bylo 
dohodnuto, že KMP bude Radě MMP předkládat ke schválení žádost včetně seznamu 
darovaných knih prostřednictvím Úřadu služeb obyvatelstvu vždy v určitých časových 
intervalech.  Teprve po schválení mohou být navrhované tituly zařazeny do fondu KMP.  
 
Způsoby akvizice, výběr 
     Knihovna pokračovala v zavedeném způsobu výběrů knižních novinek za účasti dvou 
komisí. Díky výborné spolupráci těchto komisí bylo možné doplnit knihovní fond KMP více 
tituly v pestřejší nabídce. Jednotlivým výběrům vždy předchází informativní e-mail s údaji 
o reedičních vydáních, který knihovníkům umožňuje přípravu předem. Rovněž jsme se 
zaměřili na nákup deziderát dle podnětů pracovníků našich knihoven.  

 
Nákup AV médií 
     Akvizici AV médií realizuje Oddělení KF ve spolupráci s vedoucím Hudební a internetové 
knihovny. Osvědčila se spolupráce s prodejnou hudebních nosičů Globus International, která 
knihovně pravidelně dodává nabídkové katalogy. Mluvené slovo bylo dokupováno vyváženě 
během celého období za účasti nákupní komise. I v roce 2010 jsme zakoupili od firmy 
Bontonfilm několik filmů na DVD pro Hudební a internetovou knihovnu. Protože většinu 
kvalitních českých filmů na DVD z nabídky této společnosti již máme ve fondu, rozšířili jsme 
zájem také na zajímavé zahraniční filmy. Bohužel cenové podmínky pro knihovny nejsou 
výhodné (na knihovny se slevy nevztahují). Proto byl nákup filmů menší než v předchozích 
letech. 
 
Nákup periodik 
     Periodika nakupovala KMP od 10 dodavatelů. Smlouva, která zajišťovala největší 
pravidelný odběr periodik, byla uzavřena s firmou PNS, s.r.o. a Mediaprint & Kapa. V prvním 
pololetí jsme však byli nuceni zajistit pro všechny pobočky druhou odběrní schránku, aby 
společnosti mohly fungovat odděleně. Od června PNS změnila zavedený systém, což 
v důsledku zasáhlo také knihovnu - objednávky a reklamace lze vyřizovat výhradně 
prostřednictvím Kontaktního centra se sídlem v Ústí nad Labem. V uvedeném období se 
rovněž vyskytovaly problémy s distribucí firmy Mediaprint & Kapa (zpožděné dodávky apod.). 
Od ostatních dodavatelů KMP odebírala prostřednictvím České pošty, anebo přímo do schránky 
v hlavní budově. Distributorské společnosti poskytují KMP rabat 10 -15 %. Také v roce 2010 
odebírala knihovna  pravidelně po 14 dnech tzv. remitendy (cenově výhodná periodika).  
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Zpracování knihovního fondu 
     V roce 2010 bylo zpracováno celkem 28 003 KJ, z toho 25 808 knih, 57 map, 135 
hudebnin a 2 003 AV médií,  což bylo o 1 633 méně než v r. 2009.   

Přestože počet přírůstků, vykazovaný v počtu svazků, byl nižší, uložené tituly dosáhly 
opět nárůstu - počtu 3 472. 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. Nejžádanější tituly 
byly zpracovávány ihned po dodání.  
     Pracovníci pokračovali v údržbě slovníků, retro ukládání a v opravách stavění knih podle 
Mezinárodního desetinného třídění. Retro zpracování Regionálního fond bylo v podstatě 
dokončeno, zbývá uložit cca 30 tzv. „přívazků“, dokumentů náročných na čas a pozornost 
katalogizátorek. Knihovna pokračovala v retro zpracování Prezenčního fondu. 
     Vzhledem k přechodu všech knihoven na systém Clavius odpadly problémy s aktualizací 
dat. Oddělení KF provádělo aktualizaci centrálně, fyzické opravy si knihovny prováděly 
samy. KMP pozastavila naplánovanou aktualizaci Mezinárodního desetinného třídění.  
 
     Také letos knihovna požádala o grant v programu VISK 9 – Souborný katalog CASLIN 
a národní autority 2010 na pokračování projektu Harmonizace lokálních autorit Knihovny 
města Plzně se souborem národních autorit NK ČR a získala dotaci ve výši 91 000,- Kč. 
Cílem projektu je opravit náš rejstřík autorů, odstranit chyby a duplicity a sjednotit ho se 
souborem autorit NK ČR. Koncem roku 2010 byl rejstřík autorů vyčištěn k začátku písmene 
R. Během roku bylo z KMP do báze národních autorit v NK ČR odesláno 1 300 záznamů.  
Celkový počet zpracovaných záznamů autorit je přibližně 9 000, což odpovídá plánovanému 
množství za toto období. 
 
     Ve zpracování AV médií se střídavě zpracovávaly soubory mluveného slova, hudebních 
CD a filmů na DVD. Bylo zpracováno celkem 2 003 AV médií. Nejčastějším nosičem zůstalo 
CD, zpracováno jich bylo 1 771. Vzhledem k objemu našich nákupů bylo nutné pro lepší 
orientaci přistoupit k ukládání nově pořízených AV médií v modulu akvizice. V roce 2010 
jsme začali ukládat všechny došlé novinky.  Pokračovali jsme v údržbě slovníků.  
 

Katalogizátorky a pracovnice technického zpracování udržovaly v rámci zachování 
kontinuity zpracování shodné tempo. S technickým zpracováním úspěšně vypomáhali 
praktikanti a brigádníci. V hlavní budově byly tituly roznášeny ihned po zpracování. Novinky 
pro pobočky byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. V rámci vylepšení 
služeb pro uživatele jsme ve 2. čtvrtletí sjednotili postup při zpracování novinek na pobočkách. 
Pracovníci jsou povinni novinky načíst do systému v den dodání, aby se  záznamy těchto 
dokumentů v on-line katalogu ihned zobrazily.  
  
Revize 
     Revize byly prováděny v revizním modulu systému Clavius. V roce 2010 jsme zahájili 
revizi knihovního fondu OK Slovany (17. – 28. 5), Hudební a internetové knihovny (31. 5. – 4. 6.), 
Bibliobusu (8. – 13. 8.), pobočky Černice (14. 10.), pobočky Újezd (20. – 21. 12.) a Prezenčního 
fondu (16. 11.). Původně plánovaná revize v OK Lochotín byla z důvodu přípravy na rekonstrukci 
knihovny přesunuta až na rok 2012. Během revize pobočky Černice dosloužil bezdrátový 
revizní skener a byl zakoupen nový, modernější. Uzavřena byla revize knihovny Vinice 
a pobočky Bílá Hora. Třebaže celkové ztráty nebyly vysoké (250 KJ), ze ztrátových seznamů 
je jasné, že se jednalo o cílené krádeže. 
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Převody a odpisy 
     Fondy všech našich knihoven byly nadále doplňovány dle potřeby multiplikáty z jiných 
provozů. Nejvíce převodů proběhlo z knihovny Vinice, Výměnného fondu, OK Skvrňany, OK 
Slovany a ÚKD. Cílem převodů byly všechny knihovny včetně Prezenčního a Rezervního 
fondu. Během léta bylo z ÚKD do Prezenčního fondu převedeno na 2 100 knihovních 
jednotek. Převážně se jednalo o poslední exemplář v KMP nebo o knihy vydané do r. 1930. 
(Přesný celkový počet převedených dokumentů není k dispozici, je odhadován na 3 000 KJ.) 
     V daném období bylo odepsáno 16 992 KJ, z toho bylo 16 392 knih, 44 map,  413 AV 
médií, 109 hudebnin a 34 elektronických zdrojů. Vyšší počet odpisů dokazuje, že knihovny 
dobře pracovaly se svým fondem. Odpisy byly prováděny průběžně a jejich důvodem byla 
zejména opotřebovanost dokumentů (15 585 KJ), dále ztráty zjištěné při revizi (250 KJ), 
placené ztráty (192 KJ) a zastaralost (2). V Hudební a internetové knihovně muselo být 90 
KJ hudební literatury odepsáno z důvodu jejich znehodnocení při havárii vody. 
 
     Celkově v roce 2010 vykonaly knihovny velké množství práce s knihovním fondem - 
aktualizace, převody a odpisy, přesuny stavění na regálech ve volném výběru a ve skladu, 
přeznačování, doplňování značení pro snadnější vyhledávání, výměnu poškozených obalů 
CD a DVD, přebalování knih a drobné opravy. K větším opravám předávaly knihy do knihařské 
dílny. 
 
 
III.8 Public relations a spolupráce      
 
     O KMP bylo zveřejněno celkem 109 článků, tj. srovnatelný počet jako v roce 2009 (tehdy 
106). Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta Dnes, Plzeňák, 
PLŽ, Radniční listy, Trojka, Čtenář, Právo, Iris, Kultura, Žurnál, Víkend Hospodářských novin, 
Doubravecké listy, IZ-Informační zpravodaj ÚMO 2, Literární noviny, Sedmička, Plzeňský 
pohled a Bulletin SKIP. Nejvíce článků se objevilo v Plzeňském deníku (58) a v Mladé frontě 
Dnes (14). Autorkami 27 článků byly pracovnice KMP. 
     Nejvíce se psalo o KMP obecně (20 x), o činnosti ÚKDM (16 x) a Polanovy síně (11 x). 
Články se týkaly např. nové ředitelky KMP, akcí v M-klubu a Polanově síni, Noci 
s Andersenem, Března - měsíce čtenářů, 3. výročí působení OK Bory na III. poliklinice, 
projektu Z Plzně do 4 světových stran, průzkumu spokojenosti uživatelů, 50. výročí ústřední 
knihovny, dne čtení v Bolevci, 50 let činnosti ÚKDM, akcí ÚKDM, 10. výročí OK Slovany 
v prostorách v Táborské ulici, literární vycházky OK Doubravka, akce Bory šumí, akcí 
k výročí K. H. Máchy, 90. výročí pobočky v Božkově a dalších.  
     Upoutávky na akce M-klubu se objevovaly na ČRo Plzeň, Rádiu Blaník, FM Plus, Rock 
Rádio Šumava, Rádio Samson, Country rádio, Rádio Proglas a na šesti internetových 
stránkách.  
 
V rozhlase, televizi a na webových portálech byla KMP prezentována celkem 23 x (vloni 25 x), 
z toho nejvíce v Českém rozhlase Plzeň (15 x):  

 Plzeň v kostce: 4.1. - 10.1. reportáž Nová ředitelka Knihovny města Plzně; 1. 3. 
reportáž Knihovna města Plzně se představuje; 5. – 11. 4. reportáž Noc 
s Andersenem knihoven  Lochotín a Vinice; 12. – 18. 7. Reportáž o vernisáži 
výtvarných prací Pohádka z Belgie jako malovaná. 

 Český rozhlas Plzeň: 8.1., 11.1., 14.1.  a 16.1. rozhovory s novou ředitelkou KMP H. 
Šlesingerovou; 2. 2. upoutávka na veřejnou diskusi s H. Šlesingerovou o KMP 
v rámci besed ke kandidatuře města na titul EHMK 2015; 3. 3. H. Šlesingerová 
hovořila o budoucnosti tištěných knih; 12. 3. L. Kotroušová a L. Ťoupalová o Týdnu 
čtení v OK Doubravka; 26. 3. L. Kotroušová pozvala na Noc s Andersenem 
v doubravecké knihovně; 15. 4. hovořila H. Šlesingerová o výročí 50 let KMP v ústřední 
budově; 20. 4. K. Smílková o projektu Z Plzně do čtyř světových stran; 10. 5. K. Smílková 
o literární soutěži Příběh z vlámského obrazu; 29. 6. upoutávka na akci Hurá na prázdniny 
na náměstí Míru, které se účastnila OK Bory; 29. 9. rozhovor s K. Smílkovou o akci Bory 
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šumí; 30. 9. rozhovor s K. Smílkovou o připravovaných akcí k Týdnu knihoven; 1. 10. 
Upoutávka A. Sobotové o bazaru Čtenáři čtenářům; 6. 10. Informace o akci Bory 
šumí 21 dní.  

 Regionplzen.cz: 4. 3. upoutávka na Týden čtení v OK Doubravka. 
 Radio Blaník: 9. 4. informace o soutěži Pohádka z Belgie jako malovaná. 
 QAP.cz (internetové noviny Plzeňského kraje ): 27. 5. článek o pasování prvňáčků 

v OK Doubravka; 10. 9. o literární vycházce OK Doubravka na Chlum.  
 Televize ZAK: 6. 8. natáčení v ÚKD, hovořila H. Nováková. 
  Novinky.cz (internetové noviny): 7. 10. informace o akci Bory šumí 21 dní. 

   
     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 2010 publikováno 3 x.  

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

 
Webové stránky knihovny 
 
 Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu. 
 OK Skvrňany a M-klub: http://www.skvrnany.wz.cz,  

http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-knihovna-Skvrnany-M-
Klub/293142638526?ref=mf. 

 OK Slovany: http://www.kmpslovany.wz.cz.  
 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz, http://knihovnicka.nazory.cz,  

www.facebook.com/knihovnadoubravka. 
 OK Lochotín: http://www.kmplochotin.wz.cz. 
 Z Plzně do čtyř světových stran: http://www.facebook.com/pages/Z-Plzne-do-ctyr-

svetovych-stran-2010-Belgie/108960215792972.  
 
Knihovny častěji umisťovaly fotografie z akcí na serveru rajče.net:  
 ÚKDM: http://naseknihovna.rajce.net. 
 OK Bory: http://kmp.rajce.idnes.cz. 
 OK Doubravka: http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz. 

 
     V roce 2010 zaznamenaly oficiální stránky KMP 92 491 návštěv (v r. 2009 jen 79 681). 
KMP v tomto roce také uzavřela smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních 
webových stránek KMP  v NK ČR. 

 
 
Knihovna nadále usilovala o dosažení jednotného vizuálního stylu, vycházejícího 

z nového loga, které už v roce 2008 navrhl absolvent Ústavu pro umění a design ZČU Jan 
Dienstbier. Používala jednotné tiskoviny (informační leták pro čtenáře, čtenářské průkazy, 
vizitky, dopisní papír, obálky na dokumenty apod.), informační cedule zhotovené Ateliérem 
Falátek a jednotné plakáty formátu A1 s měsíčním celoknihovním programem (zejména 
Polanovy síně a M-klubu), které kromě výloh v hlavní budově KMP a dalších knihovnách byly 
vylepovány firmou Rengl na 18 plakátovacích plochách ve městě. K propagaci programu 
KMP sloužily také jednotné malé letáčky. 
 
Další propagace  
     Programy KMP byly vystavovány v kalendáři akcí na oficiálních stránkách KMP, pozvánky 
rovněž zasílány e-mailem do hromadného adresáře v síti MMP.  
     K propagaci činnosti byla ve výloze ústřední budovy v ul. B. Smetany 13 firmou Hanák 
v březnu nainstalována dotyková obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny. 
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Na počátku nebyla plně funkční a potýkala se s problémy, závady však byly postupně 
odstraněny. V noci 25. 10. bohužel vandalové rozbili výlohu, obrazovku poškodili a do konce 
roku se ji nepodařilo obnovit.    
     Od 1. 6. byli všichni pracovníci vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu.  
     Novým logem KMP byl polepen též bibliobus. KMP nechala vyrobit 5 000 ks 
propagačních igelitových tašek s logem, které byly rozděleny provozům k využití.  
     V souvislosti s odstraněním polední přestávky byly firmou Falátek v dotčených provozech 
upraveny informační cedule.  
     Koncem roku knihovna vydala nový propagační materiál – soubor pohlednic 
s fotografiemi a popisem činnosti knihovny (autorkou textu J. Horáková, fotografií H. Větrovská, 
grafické úpravy Vhrsti). Propagační materiál byl využit i jako novoroční přání. Pro stolní kalendář 
SKIP ČR „České knihovny 2011“ byla zaslána fotografie z pobočky ve Lhotě, jejíž autorkou 
byla H. Větrovská. Fotografie byla v kalendáři použita.  

V průběhu roku jednotlivé knihovny připravovaly pro své návštěvníky a další veřejnost 
tematické a informační nástěnky s aktualitami, pozvánky a tištěné materiály k rozdávání 
s nabídkou služeb, akcí, lekcí a besed. Knihovny byly navíc prezentovány na dalších 
veřejných místech (např. OK Doubravka na ÚMO 4, Bílá Hora v MŠ, Sokole, obchodu 
s potravinami apod.). 
 
Spolupráce  
     Všechny provozy KMP spolupracovaly s dalšími 70 organizacemi v Plzni i mimo Plzeň. V Plzni 
byla nejčastější spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, případně speciálními školami v okolí působnosti 
každé knihovny. 
  
Kromě toho se rozvíjela spolupráce i s dalšími organizacemi v Plzni:  

 Adra ČR (v knihovnách umístěny sběrné boxy na staré autolékárničky) 
 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – přestupkové řízení) 
 Alliance française de Plzeň (přípravy a realizace Večírku po Belgicku) 
 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Bezbariérový dům, Kaznějovská 43 (Bolevec - donáška knih) 
 Bpress Agency (Studovna – vyhledávání článků o recyklaci odpadu) 
 Buťi – Dobrý obchod českého západu (OK Bory – distribuce materiálů obchodu) 
 Centrum dětí a rodičů (Knihovna Bolevec – letáčky vzájemně, soutěž,  Knihovna 

Vinice – propagace, literatura) 
 Český rozhlas Plzeň (OK Bory – účast na akci rozhlasu Hurá na prázdniny,  ceny 

do soutěží, konzultace s D. Mačasem nad možnými texty knížky pro pasované 
čtenáře) 

 Český rybářský svaz (Lobzy – beseda) 
 Divadlo dětí Alfa (návštěva divadla s výherci soutěže Kde končí svět, Studovna – 

dodávání Informačního servisu kultury) 
 Divadlo J. K.Tyla (účinkování umělců na akcích – Pohádka z Belgie jako 

malovaná, OK Bory – oslavy 3. výročí, Polanova síň, M-klub) 
 Dětský diagnostický ústav (Knihovna Vinice – besedy, lekce) 
 Dominik Centrum , s.r.o. (prostory Měšťanské besedy pro vyhodnocení soutěže 

Pohádka z Belgie jako malovaná) 
 Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15 důchodců a Ústav (Vinice – 

donáška knih) 
 Education First – mezinárodní jazyková škola (Knihovna Bolevec – materiály) 
 Galerie města Plzně (Studovna – články a kopie článků k jednotlivým akcím) 
 Goada, o.s. (OK Bory – příprava akce Bory šumí 21 dní) 
 Hvězdárna a planetárium (Bolevec, Lobzy, Vinice – panely fotografií) 
 JOHAN, o. s. (příprava a účinkování na Večírku po belgicku) 
 Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Střela (OK Bory – příprava akce 

Bory šumí 21 dní) 
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 Knihkupectví Kosmas (vystavení propagačních materiálů k akcím Příběh 
vlámského obrazu a Večírek po belgicku) 

 Komunitní škola při 1. ZŠ (Knihovna Bolevec – společná akce Den dětí 
s Komunitní školou, Zahradní slavnost) 

 Konzervatoř (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Krystal, o. s. (M-klub) 
 Magistrát města Plzně (Studovna – dodávání článků z tisku ke kandidatuře Plzně  

na EHMK 2015 pro sekretariát náměstkyně primátora a Útvar pro koordinaci 
evropských projektů, K. Smílková - odbor komunikace a marketingu – ceny do soutěží, 
Tým kandidatury Plzně na EHMK 2015 – informace o akcích, ceny do soutěží) 

 Mateřské centrum Plzeňské panenky (ÚKDM – Čtení pro nejmenší) 
 Městská policie (OK Doubravka – domluveny pravidelné návštěvy v knihovně, 

pomoc při zahájení Noci s Andersenem, Knihovna  Bolevec – besedy) 
 Nadace pro kulturní aktivity občanů města Plzně (K. Smílková - konzultace 

žádosti o dotaci, participace na vyhodnocení soutěže Pohádka jako malovaná) 
 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – Klíčování prvňáčků, OK Doubravka – 

fanpage v oblíbených stránkách nakladatelství Fraus) 
 Národní památkový ústav v Plzni (ÚKDM – akce Knížka pro prvňáčka 

v prostorách ústavu) 
 Nexus Anime (M-Klub) 
 Obytná zóna Sylván, a.s. (OK Bory – Bory šumí 21 dní) 
 OCET, o.p.s. (OK Doubravka – literárně dramatický kroužek, společná organizace 

akce Vezmi knížku na procházku) 
 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (OK Bory – K. Smílková - spolupráce na akci 

Bambiriáda) 
 Ponton, o. s. – MŠ Klubíčko pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (OK Bory, 

ÚKDM - lekce) 
 Rádio Blaník (OK Bory – zveřejňování podrobných informací o akcích) 
 Římskokatolická farnost na Slovanech (OK Slovany – v souvislosti se 100. výr. 

působení farnosti – pozvánky na jejich akce) 
 Silovští – manželé (účinkování při vyhodnocování soutěže Pohádka z Belgie jako 

malovaná, OK Doubravka – poděkování za roli krále Knihoslava a královny při pasování 
prvňáčků, Lobzy – pasování prvňáčků)  

 Sauna nad zimákem (OK Bory – příprava akce Bory šumí 21 dní, text knihy pro pasované 
prvňáčky) 

 Sokol Bílá Hora (Bílá Hora) 
 Soukromá umělecká škola Trnka (Lobzy – výstavy) 
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (ÚKDM – poskytování materiálů 

Ason-klubu do regionálního fondu SVK PK, ÚKD – spolupráce při MVS, Oddělení 
KF – přispívání do Seznamu zahraničních časopisů plzeňských knihoven) 

 SOŠ prof. Švejcara, Majerova ul. (praxe studentů v KMP) 
 Stevenson and Associates-CZ, a.s. (příspěvek na činnost KMP - ceny a pohoštění 

na vyhodnocení soutěže Pohádka z Belgie jako malovaná) 
 Surya, o. s. (M-klub) 
 Svaz důchodců (OK Slovany – propagace činnosti, vývěsky materiálů, OK Skvrňany – 

nabídka akcí pro seniory) 
 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany – propagace jejich akcí a účast na nich) 
 Svaz tělesně postižených (M-klub) 
 TJ Medvědi Plzeň (Knihovna Bolevec – informační nástěnka) 
 TV ZAK (návštěva studia s výherci soutěže Kde končí svět) 
 Tyfloservis, o.p.s. (OK Skvrňany – výstava v klubovně M-klubu) 
 Tyflocentrum, o.p.s. (M-klub, OK Bory – akce Bory šumí 21 dní) 
 ÚMO 2 (OK Slovany – spolupráce s kronikářkou – poskytnutí informací o činnosti 

OK v r. 2009 a zprostředkování kontaktu s pamětníky z Koterova) 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

 42

 ÚMO 3 (OK Bory – spolupráce s tiskovou mluvčí H. Josefovou – informace o akcích, 
tiskové zprávy, PR starosty – ceny do soutěže, asistent starosty V. Hodek účast 
při vyhodnocení soutěže) 

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu, 
finanční podpora Noci s Andersenem, články v Doubraveckých listech) 

 ÚMO 8 (Černice -  velmi dobrá spolupráce) 
 ÚMO 9 (Malesice) 
 ÚMO 7 (Radčice) 
 ÚMO 10 (Lhota) 
 Univerzitní galerie (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Unie výtvarných umělců (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Zoologická zahrada (Knihovna Vinice – propagace akcí, distribuce časopisu Iris, 

spolupráce při Noci s Andersenem, Lobzy - beseda) 
 1. ZUŠ B. Smetany (Knihovna Lobzy – výstavy, OK Skvrňany – výzdoba 

knihovny) 
 ZUŠ Plzeň, Jagellonská (ÚKDM – společná realizace výstav v Galerii Barevný 

koníček ve vstupní hale) 
 ZUŠ T. Brzkové (organizace a účinkování při vyhodnocování soutěže Pohádka 

z Belgie jako malovaná)  
 
Mimoplzeňská spolupráce se uskutečňovala s organizacemi a institucemi:  

 Český ornitologický svaz Praha (Lobzy – konzultace k soutěži Kukačka) 
 Fa Hoffmann Chotěšov (OK Lochotín – půjčování kostýmů na akce zdarma) 
 Knihovna J. Mahena v Brně, dětské oddělení (OK Bory – zaslání CD s materiály 

k besedě Svět (des)informací) 
 Fa LANius Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius, katalog Carmen) 
 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub) 
 Městská knihovna Most (Knihovna Bolevec – vzájemná výměna soutěží) 
 Městská knihovna Vsetín (OK Doubravka – účast na projektu vsetínské knihovny 

Přihlaš babi a dědu na Facebook) 
 Moravská galerie v Brně, knihovna (hledání vhodného obrazu pro soutěž Příběh 

z vlámského obrazu) 
 Nakladatelství Fragment (Lobzy – beseda Jak se dělá kniha) 
 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, ÚKD spolupráce v oblasti MVS), 
Slovanská knihovna (hledání vhodného obrazu pro soutěž Příběh z vlámského 
obrazu 

 Psychiatrická léčebna Dobřany (porota soutěže Pohádka z Belgie jako malovaná) 
 Regionální knihovna Karviná (ÚKD – elektronický meziknihovní výpůjční systém) 
 Sdružení SKAT (Studovna – spolupráce na souborném katalogu v oblasti 

analytického popisu článků) 
 Velvyslanectví Belgického království v ČR – velvyslankyně Renilde Loeckx (ceny 

do soutěže Pohádka z Belgie jako malovaná) 
 Vlámské zastoupení v ČR (ceny do soutěže Pohádka z Belgie jako malovaná, 

hledání pohádky, předávání informací o akcích) 
 Delegace Francouzského společenství a Valonského regionu, Chargée de mission 

Culture V. Kleplová (hledání pohádky do soutěže Pohádka z Belgie jako malovaná) 
 
Zahraniční spolupráce: 

 Forschungsbibliothek – Herder-Institut e. V. Marburg – dodávání publikací (PLŽ, 
publikace Pro libris) 
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     Také v roce 2010 věnovalo vedení knihovny pozornost zlepšování pracovního 
prostředí a vybavení knihoven. 

 Z větších akcí proběhla instalace protihlukové stěny ve studovně. Po dvouleté 
rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice, v níž je knihovna umístěna, byla na sklonku 
prosince opět nově zařízena pobočka Újezd.  

Ve skladu ÚKD (v bývalém trezoru) došlo k částečné výměně regálů, ve volném výběru 
byla knihovna doplněna o police na knihy nadměrných formátů. ÚKDM si do zázemí pořídila 
4 nové uzamykatelné skřínky a novou lednici, do vstupní haly záclonu a stojan na dětské 
výkresy a do úseku mládeže zrcadlo a 2 červená křesílka se stolkem pro čtenáře. 
     Bibliobus se v průběhu roku potýkal s poruchami topení, osvětlení, vzduchové 
soustavy i startování, které bohužel vyžadovaly četné opravy. Z důvodu tropických teplot 
bibliobus ve dnech 12. – 15. 7. nejezdil. Sklad bibliobusu byl rozšířen o 10 regálů.  
     Knihovna Bolevec nabídla dětským čtenářům nový nábytek: 24 židlí ke stolkům, 2 židle 
k veřejnému internetu, 2 dřevěné knižní vozíky a nový stolek pod PC. Navíc nechala 
přečalounit 10 taburetek na sezení a dvousedák. Do oddělení pro dospělé přikoupila 2 
dřevěné knižní vozíky. 
     OK Bory vylepšila volný výběr pro dospělé 3 regály vyrobenými na míru a 2 policemi 
pod okna.  V OK Doubravka byly natřeny vchodové dveře a v prostorách skladu zbudována 
nová kuchyňka. Návštěvníci zde hojně využívali též úvaziště pro psy v předsálí knihovny s háčky 
na přivázání, koberečkem a miskou s vodou. Knihovna Lobzy byla doplněna o nové hodiny 
v přístupové chodbě, vozík na knihy k nabídce novinek, křeslo pro dětské čtenáře, zásobníky 
na toaletní papír a papírové ručníky na toaletách.   
     Do prostoru volného výběru pro dospělé v OK Lochotín bylo umístěno 6 nových regálů 
na rozšíření detektivek a sci-fi a také 6 nových knižních vozíků. OK Skvrňany přidala 2 nové 
regály na poezii a díky shrnovacím dveřím do chodbičky, oddělující počítačový server, snížila 
hlučnost v knihovně. OK Slovany nechala vyčistit koberce, jinak řešila problémy s úklidem 
knihovny (pro dlouhodobou nemoc uklízečky). V knihovně Vinice proběhla výměna oken 
a malování. Studovna (kromě protihlukové stěny) realizovala opravu a nátěr vstupních dveří.   
     Do knihoven bylo také pořízeno další drobnější vybavení – židle, věšáky, pojízdné vozíky, 
stojany na časopisy, skříňky. Pro pobočku Bílá Hora např. zakoupen nový stůl a 2 židle 
pro čtenáře, pro pobočku Křivice nový otočný regál.   
     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 300 studijních míst. 
 
Technické vybavení 
     V roce 2010 byla pracovníky SITMP provedena výměna 80 počítačů za zcela nové, 
dalších 20 počítačů bylo nahrazeno výkonnějšími.  
     V OK Bory byla neopravitelná kopírka vyměněna za multifunkční zařízení Lexmark 
X544DN od firmy Apeko group. K výměně kopírky za nové multifunkční zařízení došlo 
i v OK Doubravka a v kanceláři OK Lochotín. V OK Slovany byly seřízeny bezpečnostní 
brány a provedena oprava centrálního vysávání.  
 
     V knihovnách se uskutečnila kontrola počítačů a multifunkčních sestav získaných v rámci 
SROP ze strany Krajského úřadu, závady nebyly shledány.   
     V posledním čtvrtletí bylo ze strany SITMP připraveno na samostatných serverech tzv. 
centrální úložiště, kde má každá knihovna svoji složku a může si tam ukládat fotografie ze svých 
akcí. Pro služební účely byl pořízen malý notebook, nový dataprojektor a také nový bezdrátový 
revizní skener.   
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     Vybraní pracovníci vyplňovali pro SITMP dotazník spokojenosti s fungováním výpočetní 
techniky a s počítačovými technologickými službami.  
 

 2010 2009 
Počítače v KMP celkem 153 152 
    z toho pro veřejnost 73 73 
    z toho internet pro veřejnost 51 51
Tiskárny celkem 67 69 
    z toho pro veřejnost 24 23 
Skener 9 8 
Kopírka 9 12
Multifunkční zařízení 30 27
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IV. Zpráva o hospodaření 
 
IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
  
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2010 schválen příspěvek na provoz ve výši 40 014 tis. Kč.   
K 31.12.2010 byla provedena následující rozpočtová opatření: 
 
• RO 5 - neinv. dotace KÚPK na regionální funkce KMP - 296 tis. Kč 
• RO 68 - dotace MK ČR na podporu poskytovatelů knihovnických služeb „Elektronický katalog“  

   - 14 tis. Kč neinv. 
• RO 68 - dotace MK ČR na podporu poskytovatelů knihovnických služeb „Elektronický katalog“  

  - 130 tis. Kč inv. 
• RO 69 - neinv. dotace MK ČR na projekt „Z Plzně do čtyř světových stran – Belgie“ - 10 tis. Kč 
• RO 87 - neinv. dotace z rozpočtu ÚMO 1 na literární a výchovné pořady pro děti - 5 tis. Kč 
• RO 99 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt z programu VIS knihoven - 91 tis. Kč 
• RO 153 - snížení provozního příspěvku o 13 tis. Kč - nákup IT SITMP 
• RO 163 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt „Mácha a já“ - 45 tis. Kč 
• RO 163 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt „F. Hrubín dětem“ - 6 tis. Kč 
 
     KMP získala v roce 2010 nadační příspěvek od Nadačního fondu ve výši 15 tis. Kč a finanční 
dar od Plzeňské teplárenské a.s. ve výši 60 tis. Kč. 
 
 
Přehled sponzorských darů, grantů a dotací: 
 
Kdo získal Příjem Od koho Na jaký účel 

20 CD fa Globus Plzeň  
(J. Větrovský) 

odměny pro děti za účast 
v soutěžích a Knihofonech  

170,- Pekárková, Větrovská  
(za článek ve Čtenáři) 

pohoštění na vernisáž 

ÚKDM 

6 000,- MK ČR projekt Fr.Hrubín dětem 
4 500,- ÚMO 4 Noc s Andersenem OK Doubravka 
5 000,- ÚMO 4 výtvarné potřeby  

pro artedílnu 
Knihovna Bolevec 5 000,- ÚMO 1 zajištění literárních pořadů a 

výchovných koncertů pro děti
10 000,- Ministerstvo kultury ČR -

Knihovna 21. století 
Z Plzně do 4 světových stran 
- Belgie 

15 000,- Nadační fond pro podporu 
kulturních aktivit občanů 
města Plzně 

Z Plzně do 4 světových stran 
- Belgie 

60 000,- Plzeňská teplárenská, a. s. Knížka pro pasované čtenáře

KMP  

144 000,- MK ČR - VISK 3 Nový katalog OPAC 0.2 
91 000,- MK ČR - VISK 9 – Souborný 

katalog 
Harmonizace lokálních 
autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR 

knihy v hodnotě 
2 800,-

Projekt Česká knihovna Nákup knih 

Oddělení KF 

296 000,- Krajský úřad PK Regionální funkce – nákup 
KF 

OK Lochotín kameny 
(včetně dovozu)

Lom Kaznějov Zlepšení estetického vzhledu 
trávníku před vchodem  
do knihovny 
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     Na odměny pro děti přispívají také pracovnice knihovny. E. Zikmundová darovala hračky 
do dětského koutku v OK Doubravka, E. Marianová bonbóny a drobné odměny na akce ZVŠ, 
E. Procházková stuhy pro soutěž Kde končí svět, P. Pekárková darovala ÚKDM 9 prstových 
maňásků.  
 
Náklady 
     Upravený roční rozpočet byl 42 988 tis. Kč, skutečnost  43.410 tis. Kč, tj. čerpáno na  101,0 %. 
 
Výsledek hospodaření  
     Výsledek hospodaření po zdanění k 31.12.2010 byl kladný – zisk 609 tis. Kč. 
 
Pol. 501 – spotřeba materiálu 
     Roční rozpočet byl 7 690 tis. Kč, skutečnost 7.951 tis. Kč, tj. čerpáno na 103,4 %. 
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Pol. 502 – spotřeba energie 
     Roční rozpočet byl 1 850 tis. Kč, skutečnost 1.489 tis. Kč, tj. čerpáno na 80,5 %. Čerpání 
bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Pol. 511 – 518 – opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ostatní služby 
     Roční rozpočet byl 5 550 tis. Kč, skutečnost 5.595 tis. Kč, tj. čerpáno na 100,8 %. 
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Členění pol. 518:   
 opravy           710 tis. Kč
 cestovné 38 tis. Kč
 náklady na reprezentaci 11 tis. Kč
 služby 2.149 tis. Kč
 nájemné 1.511 tis. Kč
 výk. spojů 424 tis. Kč
 přepravné 32 tis. Kč
 příspěvek na závodní stravování 721 tis. Kč
 
   
Pol. 521 – mzdové náklady 
     Roční rozpočet byl 18 564 tis. Kč, skutečnost 19 141 tis. Kč, tj. čerpáno na 103,1 %. 
Překročení limitu mezd bylo pokryto převodem z fondu odměn ve výši 472.807,- Kč 
a dotacemi na mzdy z grantů poskytnutých MK ČR v celkové částce 103 764,- Kč. Počet 
fyzických pracovníků – 95, průměrný přepočtený stav 79,44 pracovníků. Pro přepočtený 
počet pracovníků byla průměrná měsíční mzda 19.896,- Kč. 
 
Pol. 524,527,528 – zákonné a ostatní sociální náklady 
     Roční rozpočet 6 312 tis. Kč, skutečnost 6.482 tis. Kč. Odpovídá vyplaceným 
mzdám a zálohové tvorbě FKSP.  
 
Pol. 538 – ostatní nepřímé daně a poplatky 
     Roční rozpočet 0 tis. Kč, skutečnost 0 Kč, neúčtovány žádné poplatky. 
 
Pol. 54 – ostatní náklady 
     Upravený roční rozpočet 690 tis. Kč, skutečnost 671 tis. Kč, tj. na 97,2 %. Zahrnuje 
pojištění majetku a bankovní poplatky. 
 
Pol. 551 – odpisy 
     Upravený roční rozpočet 2 200 tis. Kč, skutečnost 2.027 tis. Kč tj. na 92,13 %. Je 
v souladu s rozpočtem a dosud realizovanými investicemi. 
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Výnosy 
     Roční rozpočet vlastních výnosů byl 2 860 tis. Kč, skutečnost 3.551 tis. Kč, tj. na 124,2 %. 
Tvorba vlastních výnosů byla o 691 tis. Kč vyšší než rozpočet. 
 
Členění výnosů:   
 čten. poplatky 1.722 tis. Kč
 kopírování 11 tis. Kč
 tisk z PC 51 tis. Kč
 za pořady 415 tis. Kč
 za pronájmy 523 tis. Kč
 za ztracené knihy 43 tis. Kč
 za prodané knihy   17 tis. Kč
 úroky 122 tis. Kč
 převody z fondů 506 tis. Kč
 ostatní výnosy 136 tis. Kč
 
 
Čerpání finančních prostředků z Fondu investic 
 
Celkové čerpání: 

  

 odvod MMP 750 000,00 Kč 
 dotyková obrazovka 183 160,00 Kč 
 soubor regálů pobočky Újezd 133 070,40 Kč 
 stavební úpravy OK Lochotín 272 988,00 Kč 
 systém pojízdných regálů OK Lochotín 218 100,00 Kč 
 projektová dokumentace klimatizace ÚKD 65 000,00 Kč 
 investice 2010 celkem 872 318,40 Kč 
   
Z účelové investiční dotace MK ČR byl pořízen:  
 WWW katalog OPAC 0.2 129 600,00 Kč 
 
 
Rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 
     Pohledávky byly ve lhůtě splatnosti a k 31.12.2010 jejich výše činila 7.689,-Kč. 
 
 
IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet  013 – software 
     Počáteční stav 1 088 800,72 Kč, konečný stav 1 218 400,72. V průběhu roku byl pořízen 
katalog OPAC. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 800 710,97 Kč, konečný stav 807 510,97 Kč. Zaúčtováno pořízení 
drobného SW. 
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 40 115 946,23Kč, konečný stav 40 115 946,23 Kč. Nedošlo k žádné 
změně 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 15 965 866,01 Kč, konečný stav 14894905,51 Kč. V průběhu roku byly 
zakoupen soubor regálů do knihovny v Újezdě a pořízena dotyková obrazovka do výlohy 
ÚKD. Z evidence byla vyřazena metropolitní MW síť, a kopírovací stroje. 
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Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 9 962 153,58 Kč, konečný stav 9 740 047,61 Kč. V průběhu roku byla 
provedena obměna již doslouženého a opotřebeného zařízení knihoven a prostor, kam má 
přístup veřejnost a vybavení nově upravovaných prostor všech knihoven.  
     V oblasti kancelářské techniky se zajistila například náhrada scannerů a dalšího 
drobného vybavení. Byly vyřazeny opotřebovaná zařízení uskladněná v skladu Zátiší.  
 
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. 
 
 
IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Účet 411 – fond odměn 
     Počáteční stav 1 080 042,- Kč , konečný stav  907 235,- Kč. Zaúčtován byl příspěvek 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2009 a použití k vyrovnání limitu mezd r. 2010. 
 
Účet 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 178 463,55 Kč, konečný stav 197.612,55. Čerpání odpovídá zásadám dle 
zákona. 
 
Účet 413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
     Počáteční stav 2 641 161,05 Kč, konečný stav 1 144 200,19 Kč. Zaúčtován příděl 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2009 a převod do investičního fondu KMP. 
 
Účet 414 – fond rezervní tvořený z ostatních titulů 
     Počáteční stav 20 181,00 Kč, konečný stav 61 982,00 Kč. Zaúčováno čerpání daru firmy 
Stevenson and Associates na činnost KMP a poskytnutí daru Plzeňské teplárenské a.s. 
 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 6 191167,26 Kč, konečný stav 8 396 040,66 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů 
a převod z rezervního fondu. 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  
450 000,- Kč do fondu odměn a 158 638,73 Kč do rezervního fondu.  
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V. Závěrem 
 
     Rok 2010 byl pro KMP úspěšný, ale také velmi náročný. Dosáhli jsme nejvyšších 
statistických výsledků za celou dobu existence knihovny. Návštěvníci využívali knihovnu po celý 
rok téměř rovnoměrně a jejich počet se výrazně nesnížil ani o letních prázdninách.  
     Od 1. 9. jsme  rozšířili otvírací dobu v dalších velkých knihovnách zrušením polední 
hodinové pauzy. Zájem o služby v ústřední budově v sobotu opět stoupl. Jednotný průkaz 
do všech knihoven měl za následek také větší migraci uživatelů.  
     Od 1. 6. jsme provedli malé úpravy v ceníku služeb. Byla sjednocena cena za černobílý tisk 
a kopírování na 2,- Kč a změněna platba za rešeršní službu, kde byl zvýšen paušální poplatek 
na 35,- Kč a zrušena platba za jednotlivý záznam.  
     Zveřejnili jsme výsledky Průzkumu spokojenosti uživatelů se službami KMP ve všech 
knihovnách i na webu KMP a snažili jsme se z těchto poznatků vycházet v naší další činnosti.   
     Dne 21. 5. byl do automatizované knihovní sítě Clavius připojen Bibliobus a 1. listopad 
2010, kdy byli sloučeni s ostatními provozy také jeho čtenáři, můžeme považovat za definitivní 
datum ukončení procesu propojení výpůjčních služeb KMP. Všechny přihlášky registrovaných 
uživatelů (kromě dětských) byly převedeny do ÚKD. Odstraněním duplikátů a soustředěním 
přihlášek na jedno místo byla zajištěna důsledná ochrana osobních údajů našich uživatelů.  
     Na základě získání finanční podpory MK ČR v rámci projektu VISK 3 byl zakoupen a zkušebně 
instalován katalog nové generace OPAC 0.2 s názvem Carmen dodávaný firmou LANius, 
s.r.o. Z důvodu nutnosti odstranit některé jeho nedostatky jsme jej v roce 2010 našim 
uživatelům nenabídli.  
     V roce 2010 jsme připravili velké množství kulturních aktivit, včetně účasti téměř na každé 
celostátní knihovnické akci. Velmi narostl počet lekcí informační výchovy. Více se realizovaly 
také větší a kvalitnější výstavy, i když ideální prostory pro ně knihovna nemá.   
     Knihovny se začaly více věnovat práci s literaturou – ÚKDM kromě již pravidelné akce 
věnované čtení (Knihofon) vyzkoušela dopolední čtení pro nejmenší děti a maminky na mateřské 
dovolené a díky příznivému ohlasu byla tak zahájena nová tradice. Na čtení se zaměřila také 
knihovna Bolevec a provedla velký počet těchto akcí. OK Doubravka využila pro čtení dětem 
spolupráci s literárně-dramatickým kroužkem. Knihofon prováděla i knihovna Lobzy.  
     Pozornost knihoven se zaměřovala také na akce pro veřejnost, která do knihovny nechodí. 
V těchto aktivitách výrazně pokročila OK Doubravka (Vezmi knížku na procházku, Čtenářský 
průkaz pro plyšáka, Den pro dětskou knihu, Halloween).  
     Handicapovaným návštěvníkům se systematičtěji věnovaly knihovny Bolevec, 
Doubravka a Lobzy, další knihovny tuto aktivitu provádějí formou donáškové služby.   
     V roce 2010 jsme si připomněli několik dílčích výročí – 50 let ústřední budovy KMP 
v ul. B. Smetany, 10 let OK Slovany v Táborské ul., 90 let knihovny v Božkově.  
     Pozornost byla věnovaná zlepšování prostředí knihoven. V roce 2010 to byly úpravy 
menšího rozsahu, dokoupení nábytku, malování, realizace protihlukové stěny mezi studovnou 
a Polanovou síní. Koncem roku byla pozornost zaměřena na nové vybavení pobočky v Újezdě, 
kde byla po dvou letech ukončena rekonstrukce budovy, ve které pobočka sídlí. 
     Výrazně se zlepšilo technické vybavení knihovny. Proběhla postupná výměna 80 PC 
za nové a 20 PC za kvalitnější.  
     Možnost připojení k Wi-fi jsme rozšířili do dalších knihoven, od roku 2010 byla tato služba 
nabízena již v 10 knihovnách. 
     KMP pracovala na ještě větším zviditelnění a propagaci. Nejzásadnější byla instalace 
dotykové obrazovky ve výloze knihovny v ul. B. Smetany, na které jsou prezentovány webové 
stránky knihovny včetně možnosti vyhledávání v on-line katalogu a vstupu do čtenářského 
konta. Vyroben byl také nový propagační reprezentativní materiál i tašky s logem knihovny. 
Pracovníci knihovny začali od 1. 6. používat jmenovky.  
     V oblasti nákupu knihovních fondů byla nutná zvýšená pozornost nákupu periodik, kdy se 
ztížila situace v dodávání periodik ze strany dodavatelů, a nákup se tak stal velmi 
komplikovaným. Snahou v doplňování KF bylo zajistit pestrou nabídku titulů, rychlé zpracování 
žádaných titulů, aby byla dosažena spokojenost našich uživatelů. Tento způsob se odrazil 
ve zvýšeném počtu výpůjček.   
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     Hlavní aktivitou knihovny zaměřenou na kandidaturu Plzně na Evropské hlavní město 
kultury 2015 byl projekt Z Plzně do 4 světových stran – Belgie. Prostřednictvím studovny 
knihovna sledovala články ke kandidatuře Plzně, připravovala rešerše a úzce spolupracovala 
s týmem pro kandidaturu MMP při vytváření dokumentačního materiálu mapujícího odraz 
kandidatury Plzně v tisku.  
     Náročnost práce pracovníků ve službách opět stoupla. Obraz návštěvníků knihovny je 
odrazem stavu současné společnosti – zaznamenali jsme nárůst počtu agresivních 
návštěvníků včetně dětí, nárůst počtu lidí ze sociálně slabších skupin i z okraje společnosti, 
kteří navštěvovali knihovnu i vícekrát za den. Jednání s těmito lidmi vyžaduje ze strany 
pracovníků knihovny vysokou profesionalitu, empatii a asertivitu.  
     Předpokládáme, že návštěvníci knihovny jsou převážně s našimi službami spokojeni, v roce 
2010 jsme obdrželi 3 písemné stížnosti a 11 písemných pochval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Výroční zpráva byla zpracována podle „Zásad zpracování výroční zprávy o činnosti 
a hospodaření příspěvkové organizace poskytující veřejné služby v oblasti kultury“, 
schválených usnesením RMP č. 1326 ze dne 24. 9. 2009.  
     Zpracovaly PhDr. Jana Hájková a Mgr. Helena Šlesingerová.  
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VI. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2010 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

 53

Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2010 
 
 
 1. Ředitel KMP  Šlesingerová Helena, Mgr. 
     
 2. Náměstek pro hlavní činnost  Hájková Jana, PhDr. 
     
 3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 
     
 4. Ekonomický a správní úsek   
     
  Náměstek pro ostatní činnost  Pelcl Bohumil, Ing. (do 31. 3. 2010) 
  (ekonomický náměstek)  Widimský Miloš, Ing. (od 1. 3. 2010) 
     
  správce  Urbánek Antonín  
     
  automatizace  Chládková Pavla 
     
  údržba + řidič  Kadlecová Jana 
  mzdová účetní  Korotvičková Marie 
  pokladní + hospodář  Tacinecová Eva 
  knihařská dílna  Berková Jana  
  úklid  Boudová Lenka (od 30. 9. 2010) 
    Caltová Soňa (do 30. 9. 2010) 
    Dušková Patricie 
    Hegnerová Božena 
    Kovandová Jitka 
    Mirošovská Jitka 
    Pašková Marie 
    Zahradníková Anna 
     
 5. Oddělení nákupu a zpracování  Duchková Lenka, BBus (Hons) 
  knihovních fondů  Jílková Simona 
    Klučinová Eva, Bc. 
    Marková Věra 
    Ouřadová Martina, BBus (Hons) 
    Prokopcová Lenka (do 31. 8. 2010) 
    Růžičková Jana (od 15. 9. 2010) 
    Ulíková Stanislava 
    Zemanová Pavlína, Bc. 
     
 6. Úsek pro styk s veřejností, Polanova síň  Horáková Jana, Mgr. 
     
 7.  Oddělení informačních služeb  Franková Květoslava, Mgr. 
  a studovna  Čadová Veronika, Bc.  
    Kasková Jana 
     
 8. Ústřední knihovna pro dospělé  Maixnerová Jana, Bc. 
    Bernášková Jitka, Bc. 
    Hyláková Ladislava 
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    Kroftová Jana (do 31. 7. 2010) 
    Nováková Hana, Bc. 
    Nussbauerová Hana 
    Pechová Kateřina 
    Štípková Eva 
    Valentová Jana (od 1. 10. 2010) 
     
 9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Pekárková Petra, Mgr. 
    Duchková Petra 
    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 
    Ťoupalová Lenka 
    Zahoříková Dana, Dis. 
    Zikmundová Eva  
     
  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 (do 31. 10. 2010) 
    Janová Jitka 
    Menčíková Jarmila 
    Wočadlová Zdeňka 
     
  Pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
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 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 (do 16. 5. 2010) 
    Zahoříková Irena st. (od14. 6. 2010) 
  pobočka Černice  Froňková Anna, Mgr. 
  pobočka Koterov  Ničmanová Kateřina 
     
 17. Knihovna Vinice  Benešová Irena 
    Masnicová Alena 
     
 18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
  řidič  Marvánek Karel 
     
 19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
    Jandečková Veronika, Bc. 
    Krystlová Dita 
    Němec Lubomír 
     
  Mateřská dovolená  Bicanová Marie, Mgr.  
    Dibová Andrea 
    Lukáčová Hana 
    Kašparová Veronika, Mgr. 
    Kroftová Jana (od 1. 8. 2010) 
    Růžičková Jana (do 14. 9. 2010) 
    Skálová Markéta, Mgr.  
    Valentová Jana (do 30. 9. 2010) 
     
  Odchod z řad zaměstnanců  Boudová Lenka 
    Caltová Soňa 
    Pelcl Bohumil, Ing. 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12 – 01 za rok 2010 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2010 a 2009 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2010 1 483 599 23 813 67 353 14 330 424 7 876 4 182
Bolevec       
2009 1 520 653 22 193 65 956 14 746 424 7 369 3 753

  0,98 0,92 1,07 1,02 0,97 1,00 1,06 1,11
Bory            
2010 1 815 330 24 992 97 763 14 801 100 1 549 2 754
Bory  
2009 1 639 261 22 189 95 165 16 198 84 957 2 804

  1,11 1,26 1,13 1,03 0,91 1,19 1,62 0,98
Doubravka  
2010 2 240 405 29 983 113 439 19 059 163 2 701 3 963
Doubravka  
2009 2 030 351 27 110 106 743 19 725 118 2 007 3 744

  1,10 1,15 1,11 1,06 0,97 1,38 1,35 1,06
Lobzy          
2010 478 158 6 607 20 735 3 821 120 2 433 1 746
Lobzy          
2009 435 142 6 023 19 178 3 759 103 1 890 1 295

  1,10 1,11 1,10 1,08 1,02 1,17 1,29 1,35
Lochotín       
2010 3 706 605 55 718 233 522 51 610 87 2 587 10 248
Lochotín       
2009 3 645 555 57 302 227 094 51 115 64 2 299 10 009

  1,03 1,09 0,97 1,03 1,01 1,36 1,13 1,02
Skvrňany      
2010 1 727 361 26 836 102 967 21 557 91 1 534 3 496
Skvrňany      
2009 1 612 310 26 222 99 810 22 360 112 1 667 4 419

  1,07 1,16 1,02 1,03 0,96 0,81 0,92 0,79
Slovany        
2010 2 624 398 30 408 126 341 19 161 40 992 1 452
Slovany        
2009 2 612 422 30 002 128 334 20 512 53 1 193 1 640

  1,00 0,94 1,01 0,98 0,93 0,75 0,83 0,89
Vinice          
2010 980 249 14 033 59 704 11 224 73 855 883
Vinice          
2009 984 248 12 067 54 065 9 866 54 1 240 780

  1,00 1,00 1,16 1,10 1,14 1,35 0,69 1,13
ÚKD            
2010 6 077 234 72 638 218 651 37 270 3 32 6 368
ÚKD            
2009 5 989 269 67 968 204 753 35 196 0 0 6 112

  1,01 0,87 1,07 1,07 1,06  1,04
ÚKDM          
2010 4 774 1 005 40 017 95 287 12 793 108 2 448 7 770
ÚKDM          
2009 4 657 1 027 37 333 86 863 12 244 83 1 724 6 983

  1,03 0,98 1,07 1,10 1,04 1,30 1,42 1,11
Hudební       
2010 943 142 13 022 27 527 1 352 28 57 8 056
Hudební       
2009 959 144 14 283 30 538 1 397 22 92 7 439

  0,98 0,99 0,91 0,90 0,97 1,27 0,61 1,08
Bibliobus      
2010 384 44 4 822 27 493 4 866 2 22 0
Bibliobus      
2009 372 39 5 118 32 088 5 619 5 43 0

  1,03 1,13 0,94 0,86 0,87 0,40 0,51  
Studovna     
2010 0 0 7 415 1 819 1 093 14 377 4 820
Studovna     
2009 0 0 7 375 4 455 3 108 10 189 4 779

      1,03 0,41 0,35 1,40 1,99 1,01
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce 
Účastníci 

akcí 
Internet 

Bílá Hora      
2010 75 15 1 357 3 986 1 642 16 60 150
Bílá Hora      
2009 85 12 1 382 3 616 1 267 8 29 159

  0,88 1,25 0,98 1,10 1,30 2,00 2,07 0,94
Božkov         
2010 120 19 1 491 5 783 1 670 3 5 121
Božkov         
2009 129 23 1 759 8 401 2 824 9 79 196

  0,93 0,83 0,85 0,69 0,59 0,33 0,06 0,62
Černice        
2010 127 32 1 623 9 632 2 742 4 16 46
Černice        
2009 135 44 1 917 9 633 2 746 1 4 107

  0,94 0,73 0,85 1,00 1,00 4,00 4,00 0,43
Č. Hrádek     
2010 76 13 847 5 394 1 619 12 42 7
Č. Hrádek     
2009 73 13 977 6 416 2 038 16 69 101

  1,04 1,00 0,87 0,84 0,79 0,75 0,61 0,07
Koterov        
2010 73 13 926 3 495 998 0 0 136
Koterov        
2009 65 14 1 146 4 630 1 117 0 0 169

  1,12 0,93 0,81 0,75 0,89   0,80
Křimice        
2010 100 21 1 370 6 998 2 068 26 61 118
Křimice  
2009 106 21 1 353 6 911 2 399 34 74 105

 0,94 1,00 1,01 1,01 0,86 0,76 0,82 1,12
Lhota            
2010 81 14 1 052 3 320 1 130 9 106 251
Lhota  
2009 66 12 1 028 3 091 1 167 8 238 370

  1,23 1,17 1,02 1,07 0,97 1,13 0,45 0,68
Litice           
2010 69 13 797 4 376 1 190 6 128 7
Litice           
2009 73 13 885 5 141 1 495 2 45 66

  0,95 1,00 0,90 0,85 0,80 3,00 2,84 0,11
Malesice      
2010 31 8 560 1 700 652 0 0 280
Malesice      
2009 27 6 563 1 649 674 0 0 294

  1,15 1,33 0,99 1,03 0,97   0,95
Radčice       
2010 105 23 1 690 4 840 1 285 5 58 112
Radčice       
2009 96 16 1 779 5 124 1 467 3 45 329

  1,09 1,44 0,95 0,94 0,88 1,67 1,29 0,79
Radobyčice  
2010 50 5 744 4 659 2 315 2 11 20
Radobyčice  
2009 39 4 742 4 451 2 288 1 6 54

  1,28 1,25 1,00 1,04 1,01 2,00 1,80 0,37
Újezd v roce 
2009 
uzavřen     
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Příloha č. 6 - Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2010 
 
Ukazatele výkonnosti 

 
Knihovnické služby 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2010 

Skutečnost 
2009 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,7 2,6 
Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 16,5 % 15,7 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 281 % 221% 
Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 7,29 6,98 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 44 44 

 
 
 

Informační služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2009 
Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 5 901 5 602 

                                 - z toho studovna 1 000 1 256 1 244 
Počet rešerší  (pouze studovna) 10 - 15 35 39 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 1 120 1 092 

 
 
 

Ostatní služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2009 
Počet akcí – vzdělávací a výchovné 1 100 1 763 1 587 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 40 654 35 401 
Počet vydaných publikací 32 25 24 

 
 

 
 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2010 
Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2010 
Skutečnost 

2009 
Přírůstek nově vložených dat 4 500 4 294 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 2010 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 2010 

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 2010 
Skutečnost 2009 

30 - 40 Kč   
38 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 2010 
Skutečnost 2009 

27  
51 
51 

 
Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota 75 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2010 
Skutečnost 2009 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
300 (z toho 55 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 2010 
Skutečnost 2009 

31 
23 
22 

 
Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2010 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 – Fotografie z akcí        
 

          
    
   Literární pořad Staré pověsti české       Koncert Pohádka o zakletých 
               housličkách 

Knihovna Bolevec 
 

               
 
          Slavnostní vyhodnocení          Vyhodnocení místního kola  
      tipovací soutěže                       výtvarné  soutěže pro děti 
        "Kolik knížek za tři roky"               Jako barvu má svět? 

OK Bory 
 

             
 

Vezmi knížku na procházku z doubravecké knihovny 
OK Doubravka 
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Čtenářský průkaz pro plyšáčka OK Doubravka 

 

        
     
        Beseda ,,Jak se dělá kniha“                         Beseda   
                    ,,Ferda Mravenec a jeho slabikář“  

Knihovna Lobzy 
 
 
 

        
                                   
                   Knihovna Vinice                                    Noc s Andersenem v ZOO  
           OK Lochotín a Knihovna Vinice 
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       Pasování na čtenáře                 Knižní bazar Čtenáři čtenářům 

OK Skvrňany 
 
 
 

       
 
       Den čtení           Malý knihovník 

OK Slovany 
 
 

       
    
  Beseda se spisovatelkou           Den pro dětskou knihu    

       Michaelou Burdovou        
 ÚKDM 
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Knihofon v ÚKDM 
 

 
 

       
 
Literárně - dramatický pořad pro děti               Přednáška Loosovy interiéry 
              s verši F. Hrubína       

                                          Polanova síň 
 

            
 

Bambiriáda 2010 – Chvojkovy lomy 
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Měšťanská beseda - Pohádka z Belgie jako malovaná 
Vyhodnocení výtvarné soutěže Labutí panny a stříbrný rytíř 

v rámci projektu Z Plzně do čtyř světových stran 2010 – Belgie 
 
 
 

          
 

  Alliance française de Plzeň - Večírek po belgicku  
Vyhlášení výsledků literární soutěže Příběh z Vlámského obrazu 
v rámci projektu Z Plzně do čtyř světových stran 2010 – Belgie 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2010 
 
Literární měsíčník Plž: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 – 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 
vnitřní příloha : Listy Ason – klubu. 
ISSN: 1213 -9890 
 
Kalendář plzeňský 2011 : černá ovce : kratochvilné čtení na každý měsíc / Markéta 
Čekanová ; ilustrace Pavel Botka. -- Plzeň : Pro Libris za přispění Města Plzně, 2010 ;  
21cm. -- 41s. – 300 výt. 
ISBN 978-80-86446-47-3; 79.00 (brož.) 
 
Vypřahám koně /Petr Švácha; -- Plzeň : Pro libris, 2010. -- 42 s. ; 21 cm. -- (Ulita ; 
sv.22). 200 výt. 
ISBN 978-80-86446-48-6 (brož.) 
 
Na rozcestí věků / Jaromír Komorous. -- Plzeň : Pro libris, 2010. -- 39 s. ; 21cm.-- (Ulita; 
sv.23).—200 výt. 
ISBN 978-80-86446-50-9 (brož.) 
 
Škola plus: pořady pro mateřské, základní a střední školy 2010/2011. --Plzeň ; 
Knihovna města Plzně 2010. – Nestr. -- Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních zařízení 
 
Letět na křídlech plamene / Hana Černohousová ; Knihovna města Plzně ; Ason-klub, 
2010. – 68 s., :  21 cm. – (Malé knížky Ason-klubu ; 128) – 20 výt. 
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Příloha č. 9. - Obraz KMP v tisku v roce 2010 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Knihovna je nadčasová instituce: nová šéfka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová: i v době 
internetu a dalších vymožeností nám klientů přibývá / Helena Šlesingerová ; připravil Markéta 
Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 6 
(08.01.2010), s. B/4 
 
VESELÁ, Dana 
Esprit drží Peklo, Peklo Esprit: z městské organizace a zchátralého objektu Pekla se staly 
spojité nádoby : jedna bez druhé nepřežije / Dana Veselá. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 19, č. 11 (14.01.2010), s. 3 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Kniha mého srdce aneb Jak jsme hlasovali v Plzni / Helena Šlesingerová. -- In: PLŽ; Listy 
Ason-klubu. – ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, č. 1 (14.01.2009), s. 7.  
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Ne všechny literární příběhy končí dobře / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 16 (20.01.2010), s. 8 
 
KUNEŠOVÁ, Michaela 
Studenti: Jít nakoupit s bílou holí si představit nedokážeme / Michaela Kunešová. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 16 (20.01.2010), s. 2 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Svět se mění k lepšímu, alespoň u nás v knihovně / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 19 (23.01.2010), s. 8 
 
(RED) 
Verva zahraje tři jednoaktovky / (red). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 
19 (23.01.2010), s. 22 
 
KNIHOVNA 
Knihovna města Plzně vás zve. -- In: Plzeňák. -- Roč. 2, č. 2 (27.01.2010), s. 4 
 
(RED) 
Úterní meeting point bude na téma knihovna / (red). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 25 (30.01.2010), s. 2 
 
(RED) 
Navštivte výstavu z prostředí železnice / (red). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 19, č. 25 (30.01.2010), s. 22 
 
NA 
Na přednášku. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 
č. 25 (30.01.2010), s. B/5 
 
(MAK) 
Tým Plzně 2015 beseduje v Inkognitu / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 26 (01.02.2010), s. D/2 
 
SANALLA, Markéta 
Ke kávě si dávají besedu o kultuře / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský 
Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 29 (04.02.2010), s. C/2 
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SANALLA, Markéta 
Plži mají nové majitetele: měsíčník Plzeňský literární život udělil ceny za literaturu a přínos 
ke kulturnímu životu města / Markéta Sanalla. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 36 (12.02.2010), s. D/4 
 
(MV) 
Plž ocenil tři muže / (mv). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 39 (16.02.2010), s. 11 
 
(JŠ) 
Polanova síň dnes nabízí setkání s poezií Hanuše Bonna / (jš). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 19, č. 39 (16.02.2010), s. 10 
 
SMÍLKOVÁ, Kateřina 
Obvodní knihovna Bory vyhlašuje tipovací soutěž / Kateřina Smílková. -- In: Trojka. -- Roč. 
19, č. 1 (17.02.2010), s. [5] 
 
M 
M klub zve. -- In: Trojka. -- Roč. 19, č. 1 (17.02.2010), s. [12] 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Já Baryk a můj Knihofon / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 19, č. 43 (20.02.2010), s. 10 
 
(RED) 
Knihovna má novou ředitelku / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 15, č. 1 (26.02.2010), s. 7 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Nouzi o čtenáře plzeňská knihovna nemá / Helena Šlesingerová ; připravil Ladislav Vaindl. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 49 (27.02.2010), s. 3 
 
DVOŘÁK, Petr 
Přijďte uctít svatého Patrika / Petr Dvořák. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 50 (01.03.2010), s. 11 
 
(MAK) 
Borská knihovna připravila soutěž / (mak). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 52 (03.03.2010), s. C/4 
 
(HER) 
Čtení sluší každému i v Plzni / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 54 (05.03.2010), s. 
10 
 
(LOV) 
Na Doubravce bude veřejné čtení / (lov). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 56 (08.03.2010), s. 2 
 
(MŠV) 
Studenti četli dětem pohádky / (mšv). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 21, č. 57 (09.03.2010), s. C/4 
 
KLOBOUK 
Klobouk dolů před sv. Patrikem. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 59 
(11.03.2010), s. 9 
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ČECHURA, Milan 
Ceny Plže 2009 / Milan Čechura. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, č. (16.03.2010), s. 2 a 3.  
 
CENY 
Ceny Plže za rok 2009. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 19, č. 154 (16.03.2010), s. 2-3 
 
KNIHOVNY 
Knihovny: Měsíc čtenářů. -- In: Žurnál. -- Roč. 5, č. 3 (16.03.2010), s. 32 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Oddělení mládeže Knihovny města Plzně bylo 50 let / Pekárková, Petra. -- In: Čtenář. -- 
ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, č. 3 (17.03.2010), s. 116 a 117 
 
PIPTA, Michal 
Mladé umělce trápí špatné osvětlení kolem školy: žáci byli kritičtí k životnímu prostředí v 
obvodu : kromě neuklizeného sněhu jim také vadí, že na Rolnickém náměstí chybí přechody 
/ Michal Pipta. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 65 (18.03.2010), s. 11 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Poezie řekne všechny city a je jako vzduch / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 68 (22.03.2010), s. 10 
 
NOC 
Noc s Andersenem. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 71 (25.03.2010), s. 11 
 
KREJČÍ, Helena 
Moje milá přítelkyně, Knihovno města Plzně! / Helena Krejčí. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 19, č. 72 (26.03.2010), s. 10 
 
DĚTI 
Děti na Doubravce vyráběly obaly na knížky -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 19, č. 72 (26.03.2010), s. 2 
 
(RED) 
Doubravecká knihovna zažije noc s Andersenem / (red). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 72 (26.03.2010), s. 3 
 
BOŠKA, Michal 
Obraz Doriana Graye zahraje Michal Boška v Polanově síni : Knihovna města Plzně zažije premiéru 
hudebního monodramatu v podání souboru Kostým / Boška, Michal, Květa Drahokoupilová ; připravil 
Petr (p Dvořák. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 74 (29.03.2010), s. 11 
 
MĚSTSKÁ 
Městská knihovna se připojila k akci Březen - měsíc čtenářů. -- In: Plzeňák. -- Roč. 2, č. 5 
(30.03.2010), s. 4 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
50 let ústřední Knihovny města Plzně / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 19, č. 80 (06.04.2010), s. 10 
 
ŠIMANOVÁ, D. 
Barevný svět pohádek / Šimanová, D. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, 
č. 81 (07.04.2010), s. 10 
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SÍŇ 
Síň zdobí nový portrét. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (08.04.2010), s. 7 
 
ŠIMANOVÁ, D. 
Už jsem čtenář / Šimanová, D. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 83 (09.04.2010), 
s. 11 
 
(LOV) 
Děti budou malovat pohádku z Belgie / (lov). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 19, č. 85 (12.04.2010), s. 3 
 
BORSKÁ 
Borská knihovna za tři roky vypůjčila více než čtvrt milionu titulů. -- In: Trojka. -- Roč. 19, č. 2 
(12.04.2010), s. [8] 
 
FIALA, Jaroslav 
Souboru Kostým se zdařil Obraz Doriana Graye / Jaroslav Fiala. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 86 (13.04.2010), s. 11 
 
NEDVĚD, Jaroslav 
Rekordmani mezi černými pasažéry dluží až sto tisíc korun / Jaroslav Nedvěd. -- In: Mladá 
fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 87 (14.04.2010), s. B/3 
 
STAŇTE 
Staňte se spisovatelem!. -- In: Plzeňský deník ; Plzeňský kraj. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, 
č. 95 (23.04.2010), s. 4 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Všechny děti věděly, jakou barvu má svět / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 97 (26.04.2010), s. 11 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Malí čtenáři převzali Poselství jednorožců / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 100 (29.04.2010), s. 12 
 
(RED) 
Čtenáři oceňují vstřícnost a znalosti pracovníků knihovny / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 
15, č. 2 (29.04.2010), s. 7 
 
(HER) 
Pohádka jako malovaná / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 107 (10.05.2010), s. 13 
 
MELNIČUK, Petr 
Knihy na cestách / Melničuk, Petr. -- In: Hospodářské noviny;Víkend. -- ISSN 0862-9587. -- 
Roč. 54, č. 19 (14.05.2010), s. 19 
 
(HER) 
Příběh z vlámského obrazu / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 115 
(19.05.2010), s. 17 
  
ŠTAUBER, Pavel 
Voněl vodou večer s poezií Ladislava Stehlíka / Pavel Štauber. -- In: Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (02.06.2010), s. 7 
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KDE 
Kde končí svět. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 19, č. 157 (02.06.2010), s. 2 
 
SILOVSKÝ, Ladislav 
Oživovat dávné osudy lidí a jejich statečnost, věrnost i zbabělost je zážitek nevšední / 
Ladislav Silovský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 129 (04.06.2010), 
s. 14 
  
ŠANTORA, Jiří 
Hlasy Západočechů tu zůstanou : v Plzni byla pokřtěna dvě CD s autorským čtěním více než 
dvacítky spisovatelů / Jiří Šantora. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 
136 (12.06.2010), s. 12 
 
HLOBIL, Jiří 
Básnickým slovům v autorově podání víc věřím / Jiří Hlobil ; připravil (jš). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 136 (12.06.2010), s. 12 
 
ANKETA 
Anketa. -- In: Literární noviny ; Otevři si Plzeň. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, č. 24 (14.06.2010), s. 2, 7, 
8 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
V pobočce Knihovny města Plzně v Bolevci slavili celý týden / Eva Procházková. -- In: 
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, č. 6 (15.06.2010), s. 229 
  
(HER) 
Pohádka z Belgie jako malovaná / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 140 
(17.06.2010), s. 11 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Legrační dům v podzemí / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 143 (21.06.2010), s. 10 
 
OBVODNÍ 
Obvodní knihovna Doubravka nabízí své služby. -- In: Doubravecké listy. -- Roč. 16, č. 67 
(29.06.2010), s. [4] 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Knihovna v ulici B. Smetany slouží čtenářům už půl století / Helena Šlesingerová. -- In: 
Radniční   listy. -- Roč. 15, č. 3 (01.07.2010), s. 7 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Bibliobus se připojil k síti / Helena Šlesingerová. -- In: Radniční listy. -- Roč. 15, č. 3 (01.07.2010), 
s. 7 
 
HORÁKOVÁ, Jana 
Během léta se knihovna chystá na podzim : připravujeme kalendář, sbírku básní i oslavy 
výročí K. H. Máchy / Jana Horáková. -- In: Radniční listy. -- Roč. 15, č. (01.07.2010), s. 7 
 
PLŽ 
Plž informuje o literárním dění. -- In: Radniční listy. -- Roč. 15, č. 3 (01.07.2010), s. 7 
  
(BE) 
Noc s Andersenem mezi zvířátky / (be). -- In: Iris. -- Roč. 8, č. 2 (08.07.2010), s. 3 
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HŘEBENÁŘOVÁ, Eliška 
Lidé si teď půjčují hlavně oddechovou četbu / Eliška Hřebenářová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 167 (21.07.2010), s. 3 
 
(PP) 
Tajemno, sex a Čtyřlístek, to jsou čtenářské šlágry / (pp). -- In: Sedmička Plzeň. -- Roč. 2, č. 
30 (29.07.2010), s. 8 
 
HORÁKOVÁ, Ivana 
Detektivky kupují i pro vědce / Ivana Horáková ; připravil Jitka Šrámková. -- In: Mladá fronta 
Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 177 (02.08.2010), s. [B/1] a B/3 
 
PECHOVÁ, Šárka 
Internetové kavárny mizí / Šárka Pechová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 187 (13.08.2010), s. 3 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
V Táborské ulici již deset let / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 18, č. 4 (30.08.2010), s. 14 
 
(DAB) 
Prvňáčci Bolevecké základní školy pasováni na čtenáře / (dab). -- In: Čtenář. -- ISSN 0011-
2321. -- Roč. 62, č. 9 (17.09.2010), s. 336 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Jak to bylo, pohádko? Sté výročí narození Františka Hrubína / Petra Pekárková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 217 (17.09.2010), s. 11 
 
(HER) 
Týden knihoven / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, č. 227 (30.09.2010), s. 
11 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Kniha zůstává věrným přítelem : Knihovna města Plzně se těší značnému zájmu lidí / Helena 
Šlesingerová ; připravil Jana Kořínková. -- In: Plzeňský pohled. -- Roč. 1, č. 2 (01.10.2010), 
s. 25 
 
ŠTAUBER, Pavel 
To byl Rudolf Pellar, legenda kulturního života... / Pavel Štauber. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 230 (04.10.2010), s. 12 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Táňa medvědům utekla / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 234 (08.10.2010), s. 8 
 
(MIK) 
Knihovna pořádá knižní bazar / (mik). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 
236 (11.10.2010), s.  
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Kdo říká, že děti nečtou knihy? / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -
- Roč. 19, č. 236 (11.10.2010), s. 8 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Jak žijí ti druzí / Procházková, Eva. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 
236 (11.10.2010), s. 8 
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(KOL) 
Knižní bazar otevřela skvrňanská knihovna / (kol). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský 
Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 248 (25.10.2010), s. B/4 
 
DEN 
Den poezie připomene Máchu. -- In: Radniční listy. -- Roč. 15, č. 4 (25.10.2010), s. 6 
 
(TOM) 
Halloween lze oslavit i v knihovně / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 252 (30.10.2010), s. 2 
  
(MIK) 
Střílet se dá i poslepu, poslouchejte zvuk / (mik). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 19, č. 254 (02.11.2010), s. [1] 
 
MĚSTSKÁ 
Městská knihovna přináší cyklus Plzeň, Mácha a já. -- In: Plzeňák. -- Roč. 2, č. 22 (03.11.2010), s. 5 
 
(BAN) 
Schody poslepu: Připadám si jako na kraji propasti / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, č. 257 (05.11.2010), s. B/4 
 
SMÍLKOVÁ, Kateřina 
Belgický večírek / Kateřina Smílková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 
266 (16.11.2010), s. 11 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Při Knihofonu zaznělo kytarové trio / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 267 (18.11.2010), s. 10 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Černobílý svět / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. --SSN 210-5139. -- Roč. 19, č. 
269 (20.11.2010), s. 28 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Něco udělali dobře a něco zas ne / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 273 (25.11.2010), s. 10 
 
PIPTA, Michal 
Knihovna láká také děti / Michal Pipta. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, 
č. 275 (27.11.2010), s. 3 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Dny poezie v knihovně Bolevec / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 276 (29.11.2010), s. 10 
 
RŮŽIČKA, David 
Máchové plzeňského kraje opěvovali hlavně hrad Švihov / David Růžička. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 276 (29.11.2010), s. 10 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Kdo by nechtěl svého Všudybyla? / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 19, č. 279 (02.12.2010), s. 10 
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KUNEŠOVÁ, Michaela 
Staré autolékárničky pomůžou v Keni / Michaela Kunešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 19, č. 283 (07.12.2010), s. 3 
 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Co znamená pro knihovnu vyhlášení Plzně za Evropské město kultury 2015? / Helena 
Šlesingerová. -- In: Bulletin SKIP. -- ISSN 1210-0927. -- Roč. 19, č. 3 (10.12.2010), s. 33 
 
RŮŽIČKA, David 
Hledá se Mácha Plzeňského kraje / David Růžička. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 19, č. 12 
(13.12.2010), s. 3-4 
 
HRABEC, Jakub 
Navštívili jsme knihovnu / Hrabec, Jakub. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
19, č. 293 (18.12.2010), s. 28 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Knihovně v Božkově je devadesát let! / Ingrid Posoldová, Eva Zahradníková  -- In: IZ. -- Roč. 
18, č. 6 (21.12.2010), s. 7 
 
ŠTAUBER, Pavel 
Mácha věčně živý a mladý aneb ohlédnuí za máchovským rokem / Pavel Štauber. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 19, č. 301 (30.12.2010), s. 9 
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