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I. Úvodem 
 

     Rok 2011 byl pro Knihovnu města Plzně rokem relativně velkých 
investičních i kulturních akcí.  
     Rekonstrukce Obvodní knihovny Lochotín si vyžádala pochopení a 
trpělivost čtenářů po dobu delší než dva měsíce, přinesla jim však hezčí 
a lépe organizované prostředí a zbrusu nový víceúčelový sál L-klub, 
který si hned během prvních měsíců našel řadu příznivců nejen mezi 
obyvateli prvního plzeňského obvodu. 
     Nucené stěhování Obvodní knihovny Bory z šestého patra III. polikliniky 
do přízemí budovy SPŠ strojnické se neobešlo bez pomoci úřadů. 
Díky výborné součinnosti Města Plzně a Plzeňského kraje mohla být knihovna během pár 
týdnů znovu otevřena na novém místě, s novým vybavením a s novými příležitostmi. 
     Po instalaci termoregulace a klimatizace v Ústřední knihovně pro dospělé v ulici 
Bedřicha Smetany si naši uživatelé i knihovníci konečně volně vydechli.    
     Kulturně-vzdělávací činnost se nesla zejména v duchu velkého výročí. Knihovna si spolu 
s veřejností připomněla 135 let od svého vzniku, respektive od založení Obecné knihovny 
města Plzně. V mázhausu plzeňské radnice v srpnu otevřela tradiční výstavu Plzeň – město 
krásné knihy, tentokrát zaměřenou na Literární i výtvarné harmonie formy a textu. 
Mimořádnému zájmu čtenářů se rovněž těšilo vydání sbírky fejetonů Karla Schwarze 
Plzeňské pomněnky, jež byly napsány v 30. letech minulého století, ale ohlížejí se ještě dál.  
      Zatímco v roce 1876 se celá knihovna vešla do jediné skříně, dnes je rozmístěna 
v dvaadvaceti budovách po celém městě. Zatímco tehdy půjčovala pouze v neděli, dnes je 
otevřena šest dnů v týdnu (kromě neděle). Nová historie má tvář moderních technologií. 
Veřejnosti jsme nabídli webový katalog nové generace OPAC 2.0 Carmen, kvalitní e-Scan 
k samoobslužnému skenování dokumentů a od listopadu půjčování e-čteček s elektronickými 
knihami. 
     Zbývá poděkovat –všem zaměstnancům Knihovny města Plzně za dobrou práci, našim 
zřizovatelům, spolupracovníkům, sponzorům a hlavně čtenářům pak za stálou přízeň, díky 
níž knihovna s léty kvete a dozrává… 
 

 
Mgr. Helena Šlesingerová 
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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 představuje 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.  
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II.4 Zaměstnanci  
 
     V roce 2011 pracovali v KMP v průměru 93 zaměstnanci – fyzické osoby (k 31. 12. 2011 
jich bylo 94, tj. 87 žen a 7 mužů), jejich průměrný přepočtený stav činil 79,39 pracovníků. 
Z toho bylo 76 odborných knihovnických pracovníků, 7 pracovníků THP a 11 ostatních.        
     Do KMP nastoupili 4 noví pracovníci, 4 pracovníci pracovní poměr ukončili. Celkem 
4 pracovnice byly na mateřské dovolené, další 3 se v průběhu roku z mateřské dovolené vrátily.  
     Nemocnost v KMP byla výrazně nižší než v roce 2010 – 454 kalendářních dnů (vloni 928 
kalendářních dnů, tj. 2,67 %).  
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 9 knihovníků do 30 let (11,8 %), 15 knihovníků 
ve věku 31 – 40 let (19,7 %), 26 ve věku 41 – 50 let (34,2 %), 17 ve věku 51 – 60 let (22,3 %)  
a 9 nad 60 let (11,8 %). 
     Z hlediska vzdělání byli nejsilnější skupinou knihovníci s dosaženým úplným středním 
odborným vzděláním – 43 (56,5 %), 24 knihovníků (31,5 %) mělo vzdělání vysokoškolské.  
 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  
 
Vzdělávání zaměstnanců 
  
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
V roce 2011 P. Zemanová úspěšně dokončila magisterské studium na ÚISK FF UK v Praze 
a získala titul Mgr., P. Duchková dokončila bakalářské studium FF ZČU v Plzni (obor 
humanistika) a získala titul Bc., E. Klučinová pokračovala v magisterském studiu na KISK FF 
Masarykovy univerzity v Brně. Ředitelka KMP H. Šlesingerová zahájila intenzivní vzdělávání 
v rámci projektu „Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru 
Plzeňského kraje“, odborně vedené BIBS, a.s. Brno. Pracovnice pobočky Radčice I. Mildorfová 
absolvovala e-learningový rekvalifikační kurz „Knihovnické minimum“, který připravuje 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 
           
     V rámci interního vzdělávání zaměstnanců KMP byla vždy ve dvou termínech (kvůli 
vystřídání ve službách) uskutečněna školení, jichž se zúčastnila většina pracovníků: 

 Přednáška Česká literatura posledních 10 let (doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.) 
 Exkurze do nového volného výběru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 

a do jejích skladů na Borech 
 
     V lednu 2011 byly zahájeny vzdělávací kurzy v rámci projektu „Zvýšení adaptability 
zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“. Projekt byl zastřešený Unií 
zaměstnavatelských svazů ČR a financovaný Evropským sociálním fondem v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkem 9 pracovníků KMP se 
zúčastnilo 7 různých kurzů, z toho 3 pracovnice absolvovaly Inovační cyklický knihovnický 
kurz pro pracovníky v kulturních organizacích. Kurzy zpravidla probíhaly v budově Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Byly to:   

 Inovační cyklický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – Společný základ  
 Inovační cyklický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – Fondy 
 Inovační cyklický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – Služby 
 Inovační cyklický kurz pro pracovníky v kulturních organizacích – Práce s dětmi 

v knihovnách   
 Řízení lidských zdrojů  
 Manažerské dovednosti pro zaměstnance institucí v oblasti kultury 
 Komunikační dovednosti v kultuře 
 Marketingové dovednosti pro pracovníky v kultuře 
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     Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje dále 12 pracovníků absolvovalo kurzy ECDL: 
 M5 – Acces 
 N3 – Word pro pokročilé 
 Práce s tabulkami 
 Úprava digitální fotografie 
 Komunikace po internetu 

 
     Pracovníci KMP během roku 2011 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů,  přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Redakční systém PLONE na web SKIP (Národní knihovna ČR Praha) 
 Mapová aplikace GSWeb (SITMP) 
 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit – setkání lokálních 

supervizorů jmenných autorit (Národní knihovna ČR Praha) 
 Seminář hudebních knihoven (Knihovna města Hradce Králové) 
 Využití Facebooku pro marketing knihoven (Univerzitní knihovna ZČU Plzeň) 
 Konference Současnost literatury pro děti a mládež (Krajská vědecká knihovna 

v Liberci) 
 Seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách (SVK v Hradci 

Králové) 
 Exkurze do Národní technické knihovny (Praha) 
 Setkání tvořivých knihovníků (Národní knihovna ČR Praha) 
 Seminář Knihovny bez bariér (KMP) 
 Seminář Vzdělávání v multiplatformních programech IT (Americké centrum Plzeň) 
 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Kamarádka knihovna a exkurze (Městská 

knihovna v Praze – pobočka Smíchov) 
 Vzdělávací seminář managementu umění Europrojekty (MMP) 
 Přednáška Četba a čtenářství (SVK PK Plzeň) 
 Dobrovolníci v knihovnách aneb Jak využít potenciálu dobrovolníků v knihovnách 

a nenechat se zavřít (Knihovna Kroměřížska) 
 Školení k on-line katalogu Carmen (Národní knihovna ČR Praha) 
 Konference Knihovny současnosti (České Budějovice) 
 Praha bezpečně online – podněty pro praxi (Národní centrum bezpečného internetu 

Praha) 
 Regionální funkce knihoven - celostátní seminář (Pedagogická fakulta ZČU Plzeň) 
 Digitální fotografie (Univerzitní knihovna ZČU Plzeň) 
 Seminář hudebních knihoven a zasedání ČSN IAML (Praha) 
 21. celostátní akviziční seminář (Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod) 
 Exkurze do Městské knihovny Louny 
 Uplatnění práva v knihovně (SVK PK Plzeň) 
 Vytváření a používání předmětových hesel v systému Clavius (Národní knihovna ČR 

Praha) 
 Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež pro pracovníky dětských oddělení 

(Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha) 
 Jednání komise pro služby (Moravská zemská knihovna Brno) 
 Elektronická šikana (Národní centrum bezpečného internetu Praha) 
 Google hacking pro knihovníky (Univerzitní knihovna ZČU Plzeň) 
 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Městská knihovna v Praze) 
 

     Čtrnáct pracovnic si prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech anglického jazyka. 
Knihovníci měli rovněž možnost navštívit 17. mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Praha a 21. podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, Zoologickou a botanickou 
zahradu města Plzně (jako ocenění za podíl KMP při distribuci časopisu Iris) nebo tradiční 
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setkání západočeských a jihočeských knihovníků Literární Šumava, tentokrát v režii Městské 
knihovny Klatovy.   

Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 8 pracovníků. 
V provozech KMP provádělo průběžnou školní praxi v roce 2011 celkem 24 studentů oboru 
knihovnictví a archivnictví ze SOŠ prof. Švejcara v Plzni, souvislou praxi zde vykonali dva 
studenti z téže školy.  

V roce 2011 KMP také (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků při 
realizaci některých kulturních akcí (Noc s Andersenem, Halloween,  Den pro dětskou knihu 
aj.), při čtení pro seniory i čtení seniorů dětem, nebo při stěhování knih. Na dobrovolné práci 
je založeno i vydávání měsíčníku PLŽ, vydávání publikací či provádění akcí Kruhu přátel 
knižní kultury. Celkem knihovně bezplatně pomáhalo 24 lidí, kteří dohromady odpracovali 
734 hodin. Jednalo se o studenty, seniory i plzeňské osobnosti z univerzitních a uměleckých 
kruhů. 

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

organizacích lokální i celorepublikové působnosti. 
     
 V rámci KMP to byly: 

 Rada zaměstnanců  
 Kulturní štáb  
 Komise pro výběr knih  
 Komise pro vyřazování knihovních jednotek  
 Pracovní skupina ke katalogu Carmen  
 Pracovní skupina pro zavedení e-čteček v KMP  
 Pracovní skupina pro Facebook KMP  

      
Knihovna měla zastoupení v orgánech a organizacích: 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
18 pracovníků individuálními členy) 

 SKIP 04 – Plzeňský kraj (J. Hájková - hospodářka regionálního výboru, J. Maixnerová 
- tajemnice, A. Sobotová – členka RV SKIP 04, vedení kroniky, L. Kotroušová – 
správa webových stránek SKIP 04) 

 Klub dětských knihoven SKIP ČR (H. Šlesingerová – členka „mozkového 
trustu“ KDK, od 2. 11. celostátní předsedkyně této odborné sekce) 

 Klub dětských knihoven SKIP ČR – regionální klubko Plzeňska (H. Šlesingerová 
– předsedkyně klubka, členky Z. Mišterová, P. Pekárková, K. Smílková – do 25. 2. 
2011, L. Ťoupalová) 

 Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR (L. Ťoupalová, E. Zikmundová) 
 Sdružení SKAT (KMP institucionálním členem) 
 Knihovna jako komunitní centrum – pracovní skupina při Národní knihovně ČR 

(E. Procházková) 
 Česká národní skupina Mezinárodní asociace hudebních knihoven (IAML) – 

(Z. Topinka)  
 Grantová komise MK ČR Knihovna 21. století (K. Smílková) 
 Pracovní skupina NK ČR pro vytvoření nových standardů knihovnických 

služeb (J. Hájková) 
 Komise pro služby NK ČR (J. Maixnerová) 
 Pro libris, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová) 
 Kruhu přátel knižní kultury, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – 

členka výboru) 
 Ason-klub, o. s. (H. Šlesingerová - předsedkyně) 
 ČteSyRád - Čtenářův sympatický rádce (E. Klučinová členka redakce serveru)  
 Bezbariérová knihovna (E. Klučinová spoluautorka projektu pod záštitou KISK 

FF MUNI Brno) 
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III. Zpráva o činnosti  

     V roce 2011 nabízela KMP své služby ve třech provozech ústřední budovy (v ÚKD, 
ÚKDM a Studovně), dále v 9 knihovnách s celotýdenním provozem, v 12 malých pobočkách 
a v Bibliobusu (10 zastávek). 
     Knihovna poskytovala svoje služby 48 hodin týdně, v ústřední budově 6 dnů v týdnu. 
Na základě smluv o poskytování regionálních služeb vykonávala regionální funkce pro 14 
knihoven. Pro potřeby kulturních akcí byly k dispozici tři prostory – L- klub (od 15. 4.), 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 

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 
2011 30 293 5 087 355 664 1 219 127 4 571 1 836 40 866 56 507 111 020

  
 
     Na statistické výkony roku 2011 měla vliv řada okolností. Po dvouleté rekonstrukci budovy 
hasičské zbrojnice byla 5. 1. opět zprovozněna pobočka Újezd. Na druhé straně bylo několik 
provozů nuceno otevírací dobu přechodně omezit. Kvůli závadě na vozidle nejezdil 4 týdny 
bibliobus (3. 1. – 31. 1.). V OK Lochotín proběhla rozsáhlá rekonstrukce částí výpůjčního 
protokolu, čítárny, dětského oddělení, prostoru pro počítače a sociálního zařízení. V přízemí 
po vyklizení restaurace a herny Kartágo byl vybudován nový víceúčelový sál L-klub, toalety 
a skladiště s kompaktními regály. Knihovna byla uzavřena od 24. 1. do 15. 4. V letních 
měsících (od 1. 7. do 19. 8.) probíhala rekonstrukce sociálního zařízení v 28. ZŠ, a proto 
musela mít zavřeno Knihovna Lobzy. Kvůli stěhování do jiných prostor byla ve dnech 1. 8. – 16. 9. 
uzavřena rovněž OK Bory. Z důvodu instalace klimatizace, pokládky podlahových krytin 
a malování byla ve dnech 27. 6. – 31. 8. mimo provoz také Ústřední knihovna pro dospělé. 
Celkem se v knihovnách KMP z výše uvedených důvodů nepůjčovalo 192 otevíracích dnů. 
 
Registrovaní uživatelé 
     Jedním z mála ukazatelů, u kterého KMP zaznamenala nárůst, byl počet registrovaných 
čtenářů. Cílem rekonstrukcí, které v knihovně proběhly, bylo zlepšení prostředí pro uživatele. 
Knihovna nabídla veřejnosti mnoho zajímavých programů, a tím získala nové čtenáře z řad 
dospělých i dětí – ty se registrovaly např. při akcích typu pasování na čtenáře. 
 
Návštěvníci 
     V poklesu počtu návštěvníků služeb se přirozeně odrazilo uzavření dvou největších 
knihoven KMP. Ve srovnání s rokem 2010 byl však tento pokles o 7 097 návštěvníků 
relativně malý. (Takové číslo ve velké knihovně běžně odpovídá návštěvnosti za pouhý jeden 
měsíc.) Kdyby nebylo rekonstrukcí, KMP by pravděpodobně dosáhla mnohem vyššího 
výkonu než v roce 2010. Výrazně stoupl počet virtuálních návštěv (o 33 751 více) i návštěv 
webových stránek KMP (o 7 304 více). 
 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

9

Výpůjčky 
     Podobně jako v případě návštěvníků poklesly přiměřeně také výpůjčky (o 27 657 méně). 
Takový pokles lze přirovnat průměrnému měsíčnímu počtu výpůjček jedné velké knihovny. 
Překvapivý a potěšující byl nárůst výpůjček beletrie dětem. Nárůst výpůjček ostatních 
dokumentů souvisel s větším zájmem o filmy na DVD v Hudební a internetové knihovně. 
Pokles výpůjček periodik byl úměrný. 
 
Informace 
     Třebaže množství poskytnutých informací není součástí celostátního statistického šetření, 
KMP sleduje jejich počet pro vlastní potřebu. Po několika letech, kdy se počet poskytovaných 
informací udržoval zhruba na stejné úrovni, došlo v roce 2011 k výraznějšímu snížení 
(o 1 307 méně, tj. o cca 1/4). Pokles pravděpodobně přímo nesouvisí s uzavřením knihoven, 
předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat. Naopak mírně narostl počet 
informací poskytnutých elektronickou cestou (238). 39 dotazů bylo zodpovězeno prostřednictvím 
služby Ptejte se knihovny, další prostřednictvím tzv. Fóra čtenářů na webových stránkách 
knihovny nebo prostřednictvím Facebooku knihovny. 
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Navzdory omezenému provozu počet akcí i jejich návštěvníků opět vzrostl. Knihovna 
nabízela nové aktivity, především v oblasti čtení, zvýšila počet akcí zaměřených na širší 
veřejnost. Od r. 2011 je v provozu také nové kulturní zařízení při OK Lochotín – L-klub, který 
si postupně nachází své příznivce. 
 
Internet 
     Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se využívanost internetu snížila pouze 
zanedbatelně. Kdyby velké knihovny nebyly uzavřeny, jistě by byly statistické výsledky 
mnohem vyšší. Veřejný internet byl využíván zejména ve velkých knihovnách. V malých 
knihovnách bylo jeho využití slabé, ve 2 pobočkách se rovnalo téměř nule (v Liticích 9 
využití, v Radobyčicích 4 využití). 
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     Počet výpůjček na registrovaného uživatele byl 40 (vloni 44,2), počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka činil 3 (vloni 3,44), oproti roku 2010 se tedy snížil. 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: 
 2011 2010 
Zaregistrováno uživatelů 120 111
Zaznamenáno návštěvníků 1 567 1  595
Realizováno výpůjček 4 819 4 928
Podáno registrovaných informací 18 23
Uskutečněno akcí 7 7
     s průměrným počtem účastníků na 1  pořad 22 23
Zaznamenáno uživatelů internetu 223 226
 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2011 a 2010. 
 
 
     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 vzdělávacích a kulturních akcí a návštěvníků 
akcí, počet studijních míst. Výdaj na doplňování knihovního fondu byl v roce 2011 o něco 
nižší než v roce 2010 a pohybuje se uprostřed doporučeného standardu. Počet knihovních 
jednotek na 1 obyvatele i počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele se drží velmi mírně 
pod standardem. Přírůstek nově vložených dat do informačních databází se proti roku 2010 
snížil. Na výši přírůstku má vliv počet informačně kvalitních článků v periodickém tisku. 
Standardu počtu zodpovězených dotazů v knihovně celkem nebylo dosaženo a proti roku 
2010 se opět snížil. Tento stav jsme předpokládali, uživatelé si většinu informací naleznou 
na internetu sami. Standard byl však překročen ve studovně, která je střediskem 
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informačních služeb knihovny a kterou uživatelé vyhledávají za účelem zodpovězení 
složitějších dotazů. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí oproti roku 2010 
mírně poklesla a stanoveného standardu nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků 
standard výrazně překračuje. Tuto disproporci způsobuje na jedné straně malý počet 
účastníků při školeních na PC, kde je třeba se uživateli věnovat individuálně, na druhé straně 
také nižší počet účastníků na akcích v malých pobočkách. V celostátním rozměru jsou 
výkony KMP srovnatelné s jinými knihovnami stejné velikosti a zaměření.  
 
     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 
poskytovaných KMP. 
 

 
Skladba registrovaných uživatelů (v procentech, zaokrouhleno na celá čísla):  
 2011 2010 
žáci 17 16
studenti a učni 21 21
důchodci 22 22
ostatní 40 40
muži 27 27
ženy 73 73
 
     Skladba uživatelů se proti roku 2010 téměř nezměnila.  
 
 
     Nejvyšší procento počtu dětí [kromě knihoven Bolevec (39 %) a Lobzy (34 %), které jsou 
umístěny přímo ve školách] evidovaly Knihovna Vinice (23 %) a OK Skvrňany (21 %). 
Studenti výrazně nejvíce navštěvují ústřední budovu (47 % ÚKDM a 32 % ÚKD). Velký 
nárůst studentů zaznamenala přirozeně po přestěhování do budovy střední školy OK Bory 
(21 %). Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo Bibliobus (57 %). Nejvyšší procento 
návštěvníků v produktivním věku tvořili návštěvníci Studovny (59 %) a Hudební a internetové 
knihovny (57 %). 
 
 
 
III.2 Základní knihovnické služby 
 
Změny 
     Od 1. 1. byla v systému Clavius sloučena cena za tisk a kopírování do jedné položky - 
Tisk. Od 1. 4. vstoupily v platnost dodatky č. 2 a č. 3 ke Knihovnímu řádu, týkající se 
manipulačních poplatků při náhradě škod a nového kulturního zařízení L-klub. 
 
Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Od 1. 3. došlo k úpravě 
otevírací doby v pobočce Radobyčice (nově otevřeno ve středu od 10:00 do 14:00 hodin). 
 
On-line katalog 
     Počet vstupů do on-line katalogu v roce 2011 byl 131 812, tj. o 22 289 více než v roce 
2010. Výrazně stoupl počet vstupů z prostředí mimo knihovnu. Počet vyhledávání v katalogu 
se zvýšil na 1 086 633. Největší závady ve www katalogu nové generace OPAC 0.2 
(Carmen) byly firmou LANius, s.r.o. odstraněny a katalog byl i přes některé přetrvávající 
nedostatky zveřejněn pro uživatele od 21. 9. Nový katalog je vybaven řadou funkcí včetně 
možnosti hodnocení a komentářů k dokumentům, nového vyhledávání pomocí fulltextu 
s řazením výsledků podle relevance a dalších navazujících služeb a zdrojů. Předpokládáme, 
že osloví především mladé čtenáře. I nadále zůstává k dispozici také původní on-line 
katalog, uživatelé tedy mají možnost výběru. 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

13

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, každý nový uživatel při registraci obdržel informační leporelo, 
případně vizitku s kontakty na knihovnu. Pracovali na zlepšení pomůcek pro orientaci (nové 
rozřaďovače, barevné štítky, tematické značení na hřbetech knih pro snazší vyhledávání, 
podrobnější členění literatury, přehledy stavění knih, přehledy literatury na různá témata, 
užitečné webové stránky, informační letáky, návody apod.).  
     ÚKD pravidelně připravovala soupisy nových knih. Pro snadnější výběr z CD a DVD 
kopírovala přední strany nosičů a budovala z nich kartotéku k volnému prohlížení. Podle 
potřeby aktualizovala značení na regálech, kromě jiného nabízela zpracované seznamy 
periodik s uvedenými čísly přílohových CD. Pracovnice se rovněž zabývaly požadavky 
seniorů, kteří navštěvují Univerzitu třetího věku. 
     V ÚKDM u počítačů s on-line katalogem a s internetem byl k dispozici návod k obsluze 
a přehled stavění (řada MDT). V dětském oddělení měly děti k dispozici několik užitečných 
odkazů k boji proti internetové šikaně a metodický materiál „Pohádky na téma“ (čert, 
strašidlo, trpaslík, vodník, hastrman aj.). Čtenářům oddělení mládeže knihovna nabízela 
soupis knih napsaných podle skutečných událostí (autobiografické příběhy, autentické 
vzpomínky, sugestivní výpovědi).  
     Knihovna Bolevec usnadňovala čtenářům orientaci průběžnou obnovou orientačního 
systému, pro rychlou obsluhu vyčleňovala tematické a žánrové skupiny literatury -  
detektivky, sci-fi a fantasy, dívčí a ženské romány, divadelní hry, poezii a vícesvazková díla. 
Nabídla vytištěný manuál k orientaci v MDT či návod k použití scanneru, u PC přehled 
zajímavých webových adres, pro děti pak Internetové desatero s brožurou Bezpečný 
Internet.  
     Noví čtenáři OK Bory dostávali též informační leták s úvodní webovou stránkou KMP, 
v Knihovně Lobzy zase děti „Desatero pro nové čtenáříčky“. 
     OK Doubravka pravidelně informovala o novinkách ve fondu v internetové Čítárně, 
upoutávku přeposílala také na Facebook.  
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami, uživatelé 
dostali k dispozici průběžně aktualizovaný seznam AV médií rozdělený dle nosičů.  
     OK Slovany usilovala o maximální individuální přístup k uživatelům, vážným zájemcům 
zajišťovala donášku literatury nejen z fondu jiného provozu KMP, ale též z fondu Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje.   
     Významnou pomůckou v Hudební a internetové knihovně byly tištěné seznamy AV médií, 
rozčleněné podle základních hledisek.  
     Knihovna Vinice barevně sjednotila a zvýraznila značení beletrie, naučné a dětské 
literatury (knihy ve skladu byly značeny černobíle).  
 
     V oblasti práce s uživateli KMP v r. 2011 realizovala několik větších akcí. Knihovna 
Bolevec v rámci Března-měsíce čtenářů uskutečnila vlastní anketu „Doporučte svoji 
nejmilejší knihu ostatním“. Po celý měsíc zapisovali návštěvníci oddělení pro dospělé i pro 
děti do připravené tabulky názvy svých oblíbených knih, případně autorů, a tím na ně 
upozorňovali ostatní čtenáře. Výsledky byly později vystaveny na webových stránkách KMP. 
Celkem se zúčastnilo 32 dospělých a 23 dětí.  
     Během prázdninových měsíců odpovídali čtenáři Zpravodaje městského obvodu Plzeň 1 
na dotaz Knihovny Bolevec, zda vědí, že v městském obvodu Plzeň 1 existují hned tři 
knihovny s celotýdenní službou, a kolik provozů KMP respondenti navštěvují. Cílem ankety 
bylo upozornit na možnost migrace mezi knihovnami. Výsledkem bylo 33 vyplněných 
odpovědních lístků.  
     Jinou čtenářskou anketu s názvem „Jsme jenom knihy, nebo vaši přátelé?“ uspořádala 
OK Bory. Nejzdařilejší „zamyšlení“ čtenářů nad knihami byla v knihovně vystavena. 
     KMP byla rovněž jedním ze zprostředkovatelů petice „Výzva na obranu knih“, kterou 
v 1. pololetí vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů v souvislosti se záměrem zvýšit 
DPH u knih z 10 % na 20 %. Všechny knihovny nabízely petiční archy, shromažďovaly je 
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a KMP je v několika termínech odeslala do Prahy. K petici se mohli čtenáři připojit rovněž 
na webových stránkách, které knihovna také propagovala v jednotlivých provozech i na vlastních 
webových stránkách a Facebooku.  
     Uživatelé využívali možnosti napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů na webových 
stránkách knihovny. V roce 2011 KMP obdržela 24 takových příspěvků. 
 
Plzeňská karta 
     V roce 2011 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 v celé síti, tj. ve všech 
provozech KMP vč. Bibliobusu a malých poboček. Měsíčně přibývalo průměrně 163 lidí 
zaregistrovaných na PK (v roce 2010 měsíčně 130). K 31. 12. to bylo celkem 8 708 našich 
uživatelů (za rok 2011  nárůst o 1 954 lidí). Jednalo se zejména o zcela nové čtenáře. 
O platby prostřednictvím platebních terminálů byl však ze strany veřejnosti podobně jako 
v loňském roce zájem slabý až nulový (v roce 2011 v KMP bylo od čtenářů vybráno celkem 
1 839 855,- Kč, z toho placeno Plzeňskou kartou přes terminál 2 527,- Kč).  
 
Výpůjčky 
     V roce 2011 nadále převažoval všeobecný zájem o čtivou beletrii pro dospělé (literatura 
pro ženy, thrillery, špionážní, detektivky, fantasy) i pro děti (detektivky, romány pro dívky, 
fantasy). Nadále rostl zájem o komiksy, jichž má knihovna již pěknou sbírku. Výrazným 
fenoménem se staly „upírské“ ságy, o které byl velký zájem především u mládeže. Z naučné 
literatury se výrazněji než v jiných letech projevil zájem o literaturu s plzeňskou tematikou. 
V důsledku nové koncepce státních maturit se proměnila skladba výpůjček doporučené 
školní četby. 
     V první desítce nejpůjčovanějších knih beletrie se podobně jako v předchozím roce kromě 
klasiky [Shakespeare (půjčeno 217 x)] umístila např. trilogie S. Larssona [Dívka, která kopla 
do vosího hnízda (204 x), Muži, kteří nenávidí ženy (204 x), Dívka, která si hrála s ohněm 
(193 x)] či kniha D. Browna [Ztracený symbol (202 x)]. Děti byly ve výběru četby tradičně 
ovlivněny filmy – rekordní počet výpůjček zaznamenala díla J. K. Rowlingové [zejména Harry 
Potter a relikvie smrti (190 x), Harry Potter a princ dvojí krve (169 x)] a upíří sága S. Meyerové 
[Rozbřesk (151 x), Zatmění (124 x)]. Po mnoha letech v první desítce nedominovala povinná 
četba.  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala strašidelná tematika (Hrabě 
Drákula, Plzeňské strašení a Plzeňské strašení podruhé). 
     Seznam nejžádanějších titulů periodik se již třetím rokem nezměnil (Týdeník Květy, 
Vlasta, Čtyřlístek, Reflex, Instinkt, Kačer Donald, Stalo se!, Bravo, Witch), pouze namísto 
dosavadního Bravo Girl se na desátém místě ocitla History revue.  
     Od 1. 11. se v Hudební a internetové knihovně začaly půjčovat E-čtečky.  Čtyři absenčně 
půjčované čtečky byly do konce roku 2011 vypůjčeny celkem 13 x (výpůjční lhůta je 14 dní 
s možností prodloužení). Pátá čtečka byla k dispozici prezenčně a půjčila se 2 x.  
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 66 % krásné literatury a 34 % naučné literatury, děti 75 % 
krásné literatury a 22 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin).  
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Nárůst počtu odeslaných upomínek se v roce 2011 zastavil, dokonce mírně snížil, bylo 
jich odesláno celkem 9 206 (o 411 méně než v roce 2010). Pokles má souvislost 
s uzavřením velkých knihoven. Poštou bylo odesláno 2 165 upomínek (2 877 v r. 2010), 
e-mailem nebo SMS zprávou 7 051 upomínek (6 740 v r. 2010). Knihovnický systém odeslal 
automaticky 76 354 předupomínek (79 741 v r. 2010). Agendou předžalobních upomínek je 
pověřena ÚKD, která spolupracuje s Advokátní kanceláří JUDr. Havla. Podáno bylo celkem 
588 předžalobních upomínek, tj. prakticky stejně jako v roce 2010 (586),  tzn. že uzavření ÚKD 
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a OK Lochotín se v tomto případě nijak neodrazilo. 56 pohledávek bylo vymáháno soudně, 
v 41 případech bohužel došlo k zahájení exekucí. 
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2011 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 7 199 požadavků (v r. 2010 jen 6 871), nejvíce v ÚKD, v OK Lochotín a v ÚKDM. 
Převážnou většinu rezervací si uživatelé objednali elektronicky. Oznámení o rezervaci bylo 
zasláno v 296 případech poštou, 6 903 jich bylo vyřízeno automatizovaně prostřednictvím 
e-mailu či SMS zprávy. Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy S. Larssona 
(Muži, kteří nenávidí ženy; Dívka, která si hrála s ohněm; Dívka, která kopla do vosího 
hnízda), M. Viewegha (Mafie v Praze), G. Maupassanta (Kulička) či S. Meyerové (Rozbřesk).  
 
 
III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, jejich hlavní střediskem 
však byla Studovna. V roce 2011 počet zodpovězených dotazů zřetelně poklesl (z 5 901 v r. 2010 
na 4 594 v r. 2011), velký podíl na poklesu mělo uzavření OK Lochotín a ÚKD. Zároveň 
došlo k mírnému snížení počtu návštěvníků studovny, a tím také k poklesu dotazů. Naproti 
tomu se zvýšil počet informací podaných elektronickou cestou (dotazy studovně včetně 24 
otázek položených uživateli prostřednictvím Fóra čtenářů na webu KMP). Nejčastějším 
zdrojem informací byl Internet (37 %), následně knihovnické databáze (30 %) a fond 
studovny (27 %). Přetrvával zájem o regionální problematiku. Na stejné úrovni jako v loňském 
roce zůstaly požadavky speciálních informačních služeb - studovna vypracovala 38 rešerší 
na nejrůznější témata (převažovaly soupisy literatury z oblasti zdravotnictví). Zadání byla 
mnohdy značně složitá, protože jednodušší seznamy literatury si uživatelé vyhledají sami. 
Využívaná byla rovněž virtuální referenční služba Ptejte se knihovny – touto cestou jsme 
zodpověděli 39 dotazů (srovnatelného počtu dosahují i ostatní zapojené knihovny v ČR). 
Osmi plzeňským organizacím byl dodáván Informační servis kultury, v tomto roce 48 x o celkovém 
počtu 2 042 záznamů. 
 
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, 
zpracovávaly materiály k problematice významných osobností a výročí (Bolevec, OK Doubravka, 
OK Skvrňany), k regionální problematice (Bolevec, OK Bory, OK Slovany), informace pro 
využití internetu (OK Doubravka), informace pro začínající autory z oblasti tvůrčího psaní 
(ÚKDM v rámci činnosti Ason-klubu) apod. Aktuální informace a materiály prezentovaly 
na nástěnkách. OK Skvrňany doplňovala databázi zfilmovaných knih (dosud zpracováno 709 
záznamů zahraničních a 173 českých děl, 48 komiksů a 15 PC her). Pro vnitřní potřebu 
knihovny využívaly databáze v MS Access k evidenci akcí, kontaktů a registrovaných dotazů 
(OK Doubravka, OK Skvrňany).  
     Pracovnice Studovny pokračovaly ve vytváření databází záznamů článků o plzeňské 
kultuře i významných událostech. Uloženo bylo 3 003 článků, jejich celkový počet k 31. 12. 
činil 72 222. Nadále byla též budována databáze regionálních osobností.  Aktualizováno bylo 
260 osobností a nově uloženo 139, nyní je zde evidováno 3 160 záznamů. Tyto záznamy 
jsou přebírány Souborným katalogem SKAT. Studovna spolupracovala s oddělením 
knihovních fondů na vytváření nových autoritních záznamů pro Národní knihovnu ČR (nově 
začala pracovat se slovníkem tematických autorit) a průběžně pokračovala i v opravách 
slovníku autorit. Uživatelé studovny měli přístup k placeným elektronickým databázím 
LexGalaxy a Anopress. Podle statistik agentury TamTam KMP stále figuruje ve využívání 
databáze Anopress na předních místech. Dále pokračovalo doplňování archivu výstřižků 
o KMP, regionální kartotéky o Plzni i kartotéky osobností. Průběžně byl ve studovně 
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prováděn monitoring tisku o knihovně, výsledky byly prezentovány každý měsíc na poradě 
služeb. 
     Hlavním úkolem Studovny v roce 2011 bylo sestavení výběrové bibliografie s názvem 
„Adolf Loos a Plzeň“, zaměřené na významného architekta a jeho vazby k městu. Obsahuje 
celkem 222 záznamů a zahrnuje vydané publikace, články a stati i dosud nepublikované 
archivované prameny z let 1928 - 2011. Pracovnice studovny všechny zmínky prověřily 
v primárních zdrojích tzv. metodou „de visu“. Bibliografie je určena široké veřejnosti, 
návštěvníkům města i knihovnám. Významným zdrojem může být např.  při zpracovávání 
bakalářských či magisterských prací. Publikace je k dispozici nejen v tištěné podobě (200 
výtisků), ale také v elektronické verzi na webu KMP, kde bude nadále průběžně doplňována. 
Část nákladu poskytla KMP Kanceláři primátora. 
     
Internet, výpočetní technika, kopírování 
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
Počet využití Internetu v celé KMP se proti roku 2010 snížil, předpokládáme však, že šlo 
opět o důsledek přechodného uzavření velkých knihoven. Ve velkých knihovnách zájem 
o Internet zůstává. Využití Internetu se zvýšilo v Knihovně Bolevec (o 592), v ÚKDM (o 815), 
OK Slovany (o 105), Vinice (o 265), OK Skvrňany (o 745) a v OK Doubravka (o 387). Vůbec 
nejvyšší nárůst zaznamenala Hudební a internetová knihovna (o 1 935). Velmi málo byl 
Internet využíván v malých pobočkách na periferiích města, třebaže v Radčicích, Božkově 
a  Červeném Hrádku čísla vzrostla. Téměř nulový zájem vykázaly pobočky Radobyčice 
(využito 4 x) a Litice (9 x). Internet se stal službou, kterou v knihovně využívají především 
nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé ze slabších sociálních skupin. Znatelné je to 
především v ústřední budově v ul. B. Smetany během sobotní otevírací doby. 
     Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, OK Lochotín, OK Doubravka, 
v Hudební a internetové knihovně, ÚKDM, OK Bory, OK Skvrňany a v Knihovně Lobzy. V roce 
2011 se zjednodušil způsob zadávání přihlašovacích hesel, což uživatelé uvítali. 
     
    
 2011 2010 
Počet internetových stanic 52 51
Počet uživatelů internetu 56 507 57 135
 
 
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly tiskárny a 
skenery.  
 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
     Agendou MVS je trvale pověřena ÚKD. Knihovny z celé ČR se na nás obracely nejvíce 
s žádostmi o zaslání naučné literatury (75 %), beletrie tvořila 25 % požadavků. Z naučné 
literatury jsme v r. 2011 nejčastěji poskytovali tituly z oblasti společenských věd (13 %) a výchovy 
(9 %), dále následovaly dokumenty z oborů umění, dějin a psychologie. Požadavky jsme dále 
zaznamenali na přírodní vědy, zeměpis, životopisy, jazykovědu a poezii. 
     Naopak naši plzeňští uživatelé přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjček 
z oblasti společenských věd (z filozofie, sociologie, práva, ekonomiky, managementu, 
antropologie - téměř 24 % všech požadavků), 7 % zprostředkovaných dokumentů činily knihy 
z oborů výchova, náboženství a životopisy, 6 % požadavky z dějin a umění,  z psychologie 
a lékařství. Ostatní požadavky se týkaly jazykovědy, poezie, techniky, zeměpisu, sportu, ale 
také dětské literatury. V posledním roce stoupl zájem o cizojazyčnou literaturu (9 %) a beletrii 
(14 %). Zprostředkována byla též výpůjčka gramofonové LP desky. 
     V průběhu dvou prázdninových měsíců při uzavření ÚKD bylo poskytování MVS omezeno 
na požadavky z jiných knihoven, při běžném provozu by byl konečný počet žádanek v ročním 
úhrnu pravděpodobně vyšší.  
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 2011 2010 
MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 207 217
Kladně vyřízených požadavků 205 217
 -  z toho výpůjčkou originálu 203 215
 -  z toho vyřízeno kopií 2     2
   
MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám 367 306
Kladně vyřízené požadavky 358 308
 -  z toho výpůjčkou originálu 333 305
 -  z toho vyřízeno kopií 25     3
 
 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2011 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 13 knihoven KMP. 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“. Do knihovny docházely 4 skupiny, 
pro které knihovnice připravily v úhrnu 31 akcí (tematické besedy, lekce informační výchovy, 
tvůrčí dílny, Den dětí, Rozloučení se školním rokem, dramatizaci pohádky). Akce byly 
realizovány v málopočetných skupinách, které na jedné straně snižují průměrnou 
návštěvnost, na druhé straně umožňují věnovat se osobně každému jednotlivci. Knihovna 
pomáhala také s výběrem dětské naučné literatury a beletrie k projektům Speciální MŠ 
pro děti s vadami řeči v Plzni (Ke Špitálskému lesu 3). Během donáškové služby do Městského 
ústavu sociálních služeb města Plzně – Domova pro seniory (U Jam 23) prováděla nabídku 
naučné literatury, např. pro trénování paměti. Ve spolupráci s občanským sdružením Totem 
– regionální dobrovolnické centrum 21. 11. započala novou aktivitu - „Komentované čtení 
pro seniory“. (Dürennmattovu divadelní hru Herkules a Augiášův chlév četl a komentoval 
Mgr. J. Špirk. Akce se zúčastnilo 11 seniorů.)  
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída ze ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou 
knihovnice vytvářely zvláštní programy. Zdejší spolupráci (výběr vhodné literatury) 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. 
Zúčastnily se pasování prvňáčků a Halloweenu. Knihovna rovněž udržovala kontakty se Speciální 
MŠ pro děti s vadami řeči v Plzni, Ke Špitálskému lesu 3 (beseda Velikonoce), se ZŠ pro zrakově 
postižené Plzeň, Nad Týncem 38 (lekce informační výchovy) a s internátem této školy 
(workshop Střih mluveného slova, Artedílna, Halloween). Dětská beletrie na volném výběru 
je pro sluchově postižené v knihovně označována na hřbetě piktogramem (ouško). Ve spolupráci 
s o. s. Totem proběhla beseda pro seniory s názvem „Trendy moderní literatury“. 
     OK Lochotín pravidelně navštěvovalo několik vozíčkářů, kteří však kromě občasné pomoci 
při vyhledávání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby. V L-klubu se uskutečnila 
přednáška „Hasiči pro seniory“. 
     OK Skvrňany připravila pro lidi se zrakovým postižením přednášku o Robertu Fulghumovi, 
které se v Tyflocentru zúčastnilo 6 klientů. Knihovnu pravidelně navštěvoval uživatel 
se sluchovým postižením. Mezi registrovanými čtenáři bylo i několik žáků z Praktické školy 
(Odborné učiliště, Vejprnická 56) a ze Základní školy praktické (Macháčkova 35). Pro žáky 
těchto škol OK Skvrňany podle zájmu učitelů připravovala lekce orientace v knihovně. 
Pracovníci knihovny osobně vybírali knihy špatně pohyblivým čtenářům. Na práci s 
handicapovanými uživateli se zaměřoval především M-klub, který dlouhodobě spolupracuje 
s organizacemi pro zrakově postižené – Tyfloservisem o. p. s. Plzeň a TyfloCentrem Plzeň, o. s. 
Pro druhou zmíněnou organizaci zprostředkoval M-klub 17. 3. besedu s herci Janem 
Přeučilem a Evou Hruškovou (z organizačních důvodů přímo v prostorách TyfloCentra). Jeho 
klienti také navštěvují některé z pořadů v M-klubu, nejčastěji divadelní či hudební 
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představení. K návštěvníkům patří též klienti občanského sdružení Krystal Plzeň (účast 
na setkání s panem Jirmanem a jeho hosty). Klubovnu k pravidelným schůzkám využívá 
Svaz tělesně postižených civilizačními chorobami. 
     OK Slovany spolupracovala se Svazem zdravotně postižených a podílela se na propagaci 
chráněných dílen. V jejích prostorách byla umístěna pokladnička pro Veřejnou sbírku na výzkum 
Alzheimerovy choroby. 
     Knihovna Lobzy realizovala celkem 8 besed pro ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90,  
kterých se dohromady zúčastnily 104 děti. 
     Knihovna Vinice přistupovala k uživatelům s handicapem se zvýšenou pozorností, 
doporučovala zajímavé tituly, seznamovala s internetem, on-line katalogem, novinkami 
v knihovně a osobně zvala na pořádané akce. Pro seniory připravila lekci informační 
výchovy. 
     Dětské oddělení ÚKDM pravidelně navštěvovaly děti z o. s. Ponton (z Klubíčka). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. ÚKDM pro tyto děti 
připravila 7 vzdělávacích akcí na předem domluvená témata (např. zvířátka v zimě, stromy, 
pohádky, chodíme do školky, kamarádství, Vánoce aj.).  
     Studovnu navštěvoval negramotný uživatel a s pomocí knihovnic se pokoušel pracovat na 
počítači. 
     Knihovnice pobočky Bílá Hora pomáhala postiženému chlapci při práci na PC. Pobočka 
Křimice nabídla místním seniorům zaučování do práce s PC (kurzu pod vedením J. Albrechta 
z OK Skvrňany se zúčastnilo 7 lidí). Podobně pracovnice pobočky Újezd seznámila 2 seniory 
s  internetem, facebookem a on-line katalogem. 
     Klientům z domova seniorů Longevita Senio, s. r. o., doprovázeným terapeutkou paní 
Mihalíkovou, KMP umožnila 27. 1. komentovanou návštěvu výstavy koláží Miroslava Huptycha. 
     KMP nabízí ve třech knihovnách ZoomText – zařízení na zvětšování písma na počítači 
a odečítání obrazovky hlasem (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka), v OK Doubravka je 
po výměně počítačů program bohužel dlouhodobě nefunkční. 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova, OK Bory, 
Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Hudební a internetová knihovna, Vinice, 
Bibliobus, pobočky Černice, Křimice), v Knihovně Bolevec je přístup bezbariérový pouze 
částečně (plošina pro vozíčkáře do váhy 230 kg). Ostatní knihovny, zejména malé pobočky, 
bezbariérový přístup nemají (OK Doubravka, Bílá Hora, Božkov, Červený Hrádek, Koterov, 
Lhota, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice, Újezd). 
     Na sklonku roku byly v knihovnách s bezbariérovým WC (tj. Hudební a internetová 
knihovna, OK Lochotín,  OK Skvrňany,  OK Slovany) namontovány Eurozámky pro tělesně 
postižené. Projekt Euroklíč je mezinárodním projektem, který v Plzni realizuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením České republiky, o. s. a který byl v ČR ve své kategorii 
oceněn titulem „Nejvýznamnější počin roku 2007“. KMP je zavázána zajistit udržitelnost 
projektu do 31. 12. 2016.      
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2011 ji poskytovalo celkem 12 knihoven, z toho pracovnice z knihoven Bolevec, 
Vinice a Lhota navštěvovaly pravidelně domovy pro seniory a další zařízení. Bolevec: 
MěÚSS, penzion pro důchodce, U Jam 23 a Bezbariérový dům, Kaznějovská 43; Vinice: 
Domov pro seniory „Sedmikráska“ (Kotíkovská 15) a Domov se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“ (Kotíkovská 15); Lhota: Dům s pečovatelskou službou v Dobřanech (Loudů 
1022). Celkem bylo obsluhováno 96 čtenářů (197 v r. 2010) a uskutečněno 537 (412 v r. 
2010). 
 
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 
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Skvrňany byly k dispozici absenčně (výběr z 18 her) i prezenčně v rámci tzv. Herního klubu 
v knihovně. V roce 2011 si do klubu přišlo zahrát stolní hry 172 uživatelů.       
     V pobočce Radčice je od r. 2011 nově k dispozici hrací stolek pro děti.  
     Pobočka Černice a OK Slovany poskytovaly donášku knih z fondu jiných provozů.  
     Na objednání poskytovaly knihovny i základní seznámení s počítačem a internetem 
(OK Doubravka, OK Skvrňany, OK Lochotín, OK Bory, Újezd).      
     Po vzoru moderních evropských knihoven jsou (už od října 2010) všechny velké knihovny 
KMP vybaveny sadou 3 kusů dioptrických brýlí na čtení a nabízejí je uživatelům 
k prezenčnímu využití.  
     Na přání čtenářů bylo v OK Doubravka a OK Lochotín v roce 2011 vystaveno celkem 5 
dárkových poukazů (předplatné do knihovny jako vánoční dárek).  
     Knihovna v roce 2011 připravila uživatelům nové nabídky: 
     Knihovna Bolevec zavedla pro nejmenší čtenáře poličku s knihami „Moje první čtení“, pro větší 
děti pak poličku „Čtenáři doporučují“. 
     KMP zakoupila nový knižní samoobslužný skener i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy 
do velikosti A3++, který umožňuje skenovat knihy šetrně. Skener je veřejnosti k dispozici 
od března 2011 v oddělení mládeže ÚKDM. Uživatelé knihovny jsou s touto službou velmi 
spokojeni. 
     V červenci 2011 nakoupila KMP čtečky elektronických knih. Do čteček bylo nahráno 94 
volně přístupných e-knih z fondu Městské knihovny v Praze. Čtečky byly umístěny do Hudební 
a internetové knihovny a 4 z nich nabídnuty uživatelům k absenčnímu půjčování, 1 k prezenčnímu. 
Uživatelům je rovněž k dispozici přehled zdrojů elektronických knih. 
 

 
 
 

Ohlasy uživatelů  
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svou činnost.  
 
Pozitivní ohlasy  
     V ÚKD čtenáři po rekonstrukci oceňovali přehlednost a úpravu volného výběru, chválili 
vstřícnost a ochotu pracovnic.  
     ÚKDM byla za dobrou kulturně-vzdělávací práci s dětmi odměňována slovy, květinami 
i perníčky. Pochvalu za lekce informační výchovy obdržela od učitelů ZŠ Dýšina, ZŠ Pernarec, 
ZŠ Pňovany a SPŠ stavební Plzeň, poděkování od učitelek MŠ Roudná (Malická ul.) za pěkné 
besedy pro děti, od vychovatelek školní družiny Benešovy ZŠ za odpolední programy 
(H. Větrovská), od učitelek 4. ZŠ a ZŠ Elementária za zprostředkování divadelního 
představení „Karel IV. a jeho most“, od rodičů, hostů a učitelky ZŠ Chotíkov za pasování dětí 
na čtenáře, od pedagogů i dětí za projekt „Netradiční knihy“, od rodičů a prarodičů za obrázky 
vystavované ve vstupní hale dětského oddělení, v tzv. Galerii Barevný koníček, dále za 
uspořádání Dne pro dětskou knihu apod. Vietnamská matka vyjádřila vděčnost za nalezenou 
čtenářskou legitimaci a další doklady dcery.  
     Čtenáři Bibliobusu s povděkem kvitovali nabídku knihovního fondu.   
     Knihovna Bolevec si vysloužila ústní pochvalu, ale i květiny či přáníčka za pozornost vůči 
čtenářům, poctivost, ochotu a schopnost knihovnic poradit, za velký výběr pěkných a čistých 
knih a pěkné akce pro děti (ze strany dětí, rodičů i učitelů). 
     OK Bory v době umístění na III. poliklinice byla pochválena za příjemné a vstřícné 
prostředí pro rodiče s dětmi. Děti oceňovaly možnost volného pohybu,  sedací vak a koberec 
na hraní, barevné dřevěné a textilní dekorace, čtenářský kout pro rodiče v dětském oddělení. 
Dospělí (zejména senioři) individuální péči knihovnic, přátelskou atmosféru, čistotu knižních 
obalů, snazší orientaci ve fondu díky přehlednějšímu stavění a značení naučné literatury 
a neanonymní prostředí. Po přestěhování knihovny si chválili umístění v blízkosti zastávky 
tramvaje, nové vybavení, barevnost prostoru, umístění příruční knihovny přímo v prostoru 
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pro čtenáře, vytvoření oddílu povinné četby (vyhovuje zejména studentům SŠ) a díky novým 
rozřaďovačům snazší orientaci při vyhledávání AV médií.  
     OK Doubravka zaznamenala pozitivní ohlasy na akce pro děti, ochotu a pomoc knihovnic.  
     V Lobzích byli lidé spokojeni s příjemným prostřením, dopoledním klidem, vstřícností 
a bohatým výběrem literatury. 
     OK Lochotín po rekonstrukci zaznamenala kladné reakce na nové prostory.        
     OK Skvrňany byla ze strany spokojených čtenářů odměněna nejen květinami, ale i  písničkou 
v Českém rozhlase Plzeň. Uživatelé si pochvalovali příjemnou atmosféru, hezké prostředí, 
ochotu a vstřícnost pracovníků, pedagogové kvalitní akce pro školy (pasování prvňáčků 
na čtenáře, předávání čtenářských pasů aj.). 
     OK Slovany zaznamenala pochvaly za ochotu, za práci s dětmi, za akci Večer v knihovně, 
za zveřejňování aktuálních celospolečenských témat prostřednictvím nástěnek a výstavek, 
za široký výběr knih pro každého. Za největší pochvalu považují knihovnice vyjádření: „My 
sem rádi chodíme.“  
     Ochota a vstřícnost knihovníků byly ceněny v knihovně Vinice, osobní přístup v pobočce 
Radobyčice. 
     V pobočce Lhota i Litice byli čtenáři spokojeni s ochotou, vstřícností a pružným 
doplňováním knih z výměnného fondu, mnohdy přímo na žádost uživatelů, na Bílé Hoře, 
v Božkově a v Černicích s ochotou knihovnice, v Červeném Hrádku s pestrou nabídkou 
periodik, příjemným prostředím a ochotou. V Křimicích bylo kladně hodnoceno množství 
novinek a zajímavých titulů. Návštěvníci pobočky Újezd byli velmi spokojeni s novým 
interiérem knihovny, výpůjční dobou, nabídkou literatury i přístupem knihovnice. V Radčicích 
kvitovali nové, přehledné uspořádání knih a periodik, dobrou nabídku, čisté a příjemné 
prostředí. 
 
Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP obdrželo od uživatelů 22 kladných písemných ohlasů a poděkování, 
většinou v elektronické podobě (11 v r. 2010). První se týkaly OK Doubravka (pochvala a 
poděkování od rodičů za bezvadné akce pro děti – Noc s Andersenem a Halloween).  
     Od učitelů či vychovatelů byla 3 x pochválena ÚKDM (za pasování dětí na čtenáře, 
za vzdělávací akce pro Ponton, o. s. – Klubíčko). 
     Čtyři pochvaly obdržela OK Skvrňany (od humanitární organizace ADRA za pomoc při sběru 
lékárniček; od učitelů i žáků za lekce informační výchovy, za besedu Advent a Vánoce). 
     Knihovna Lobzy byla oceněna za perfektně připravené besedy pro mateřské školy 
(Hajaja, Krteček slaví 55. narozeniny, Pralinky pro sousedku). 
     Pobočka Božkov obdržela poděkování od čtenářky za umožnění prohlídky knihovny, 
pochvalu za pěkné prostory, výzdobu a pořádek. 
     Oddělení knihovních fondů se pyšní poděkováním čtenáře za budování pestré nabídky 
komiksů, které zahrnují „snad všechny druhy, žánry, oblasti a cílové skupiny“. 
     V očích uživatelů však nejvíce zářila Studovna. Čtenáři vyjádřili poděkování za vysvětlení 
pojmu „pučtok“, za zodpovězení dotazu o Františku Josefu II. (pan primátor), za prohledání 
řady knih J. Fingala v regionálním fondu za účelem nalezení požadované informace, za 
vyhledání informací o termínu „dětský román“, za vyhledání článků o postavení cizinců v ČR 
v roce 2009, za vyhledání básní věnovaných maminkám, za vyhledání informací o lidových 
písních severního Plzeňska na počátku 20. století a za vyhledání článků o plzeňských 
hřbitovech. 
 
Negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy. V ÚKD se jednalo zejména o reakce 
na problémy s výpočetní technikou (malý počet PC s internetem, kvalita tisku z tiskárny, 
kolísavá kvalita Wi-Fi připojení v průběhu dne).  
     V OK Doubravka, která je umístěna v patře soukromého objektu, byl pro seniory a matky 
s kočárky největším problémem přístup po schodišti. (Podmínky by se měly zlepšit po připravované 
rekonstrukci OD Centrum - vybudování výtahu.) Stížnosti přicházely také na pohyb 
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bezdomovců po přístupovém schodišti (řešeno s OD Centrum, posílena bezpečnostní služba 
HLS).  
     OK Bory v 1. pololetí 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 jarních 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, 
nedostatek prostoru pro čtenáře či stísněné prostory u výpůjčního pultu. Pěším vadila větší 
vzdálenost od MHD, motoristům zase málo parkovacích míst v okolí. Po přemístění do nových 
prostor v budově Střední průmyslové školy strojnické se projevila nespokojenost s častějším 
stěhováním knihovny. Čtenářům nyní chybí bezbariérový přístup, vadí málo studijních míst, 
málo internetových stanic a nedostatek soukromí u počítačů, nedostatečné osvětlení, málo 
prostoru ve volném výběru, který neumožňuje pohyb více čtenářům najednou, stísněný 
prostor pro dětské čtenáře – maminkám proto není příjemné trávit s dětmi v knihovně delší 
čas. Negativně je vnímána velká redukce knihovního fondu ve volném výběru, který musel 
být přesunut do skladu, nedostatek prostoru pro výstavky čtenářsky zajímavých knih, 
absence toalet pro uživatele (WC určené pro potřebu čtenářů je vzdálené, překážkou 
přístupu jsou schody). Pěším vadí umístění knihovny v blízkosti velmi frekventované 
křižovatky, motoristům opět málo parkovacích míst v okolí. Předmětem stížností je také 
obtěžující hluk z Klatovské třídy. Z umístění ve škole vyplývá zvýšený hluk zejména o přestávkách 
a velký pohyb skupin studentů, kteří ohrožující bezpečnou chůzi seniorů. Kritickým místem je 
zejména hlavní vchod do budovy školy, přístupové schody a prostor u nápojových automatů 
v blízkosti vstupu do knihovny. S tím mnohdy souvisí nepořádek, rozlité nápoje a dále 
nepříjemný pach ze školní jídelny. 
     Studovna řešila neopodstatněnou stížnost nepřizpůsobivého uživatele na údajnou 
diskriminaci ze strany pracovnic. 
     V Bibliobusu kromě omezeného větrání vadily seniorům vysoké schody do autobusu 
a nerovná podlaha ve výpůjčním prostoru.  
     Uživatelům knihovny Lobzy činila potíže nutnost zvonit na zvonek u vchodu do budovy, 
zejména v době školních prázdnin. Dále pak schody do patra a nefunkčnost výtahu pro vozíčkáře.  
     Knihovna Bolevec po nainstalování nových zvonků u vchodu do budovy 1. ZŠ zaznamenala 
stížnosti na složitost obsluhy - je třeba vymačkat číslo knihovny a symbol zvonku v rohu 
číselníku. Třebaže navštívenky byly doplněny návodem na použití zvonku, problém bohužel 
přetrvává (senioři na tlačítka nevidí).   
     Pobočce Lhota byla vytknuta nedostupnost služby kopírování, pobočkám Bílá Hora a Újezd 
absence bezbariérového přístupu.   
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2011 obdrželo ředitelství KMP též 5 písemných stížností. První se týkala údajně 
neadekvátní výše poplatku za rezervaci dokumentu 7,- Kč a předcházela jí agresivita čtenáře 
vůči knihovnici. Čtenáři bylo v souladu se zákonnými předpisy písemně vysvětleno, že nejde 
o poplatek za poštovné (odeslaný e-mail), nýbrž za nadstandardní službu. 
     Tentýž čtenář si stěžoval, že v sobotu 29. 10. byly provozy v ústřední budově uzavřeny, 
aniž by o tom knihovna veřejnost informovala cedulí. Dle vnitřní směrnice KMP sobotní 
služby neposkytuje, následuje-li sobota po státním svátku, tzn. po dnu pracovního klidu, 
a čtenáři jsou o tom informováni. Cedule na vstupních dveřích ÚKD však skutečně chyběla, 
a knihovna se čtenáři omluvila.  
     Důvodem k sepsání třetí stížnosti byla nespokojenost uživatele s doplňováním knihovního 
fondu. Stížnost se ukázala jako neopodstatněná. 
     Předmětem nespokojenosti se rovněž stal způsob řízení řidiče bibliobusu. Věc byla 
dodatečně prošetřena a s řidičem projednána, knihovna se „poškozenému“ omluvila. 
     V posledním případě se jednalo o administrativní chybu. Žena, která není čtenářkou KMP, 
obdržela z OK Bory upomínku prostřednictvím SMS. Chyba vznikla nesprávným uložením 
telefonního čísla do databáze čtenářů. Knihovna se za omyl omluvila a věc vysvětlila.  
      
     Z důvodu nevhodného chování KMP ukončila členství jednomu z uživatelů. 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

22

Průzkum spokojenosti se službami KMP 
     Poslední velký celoknihovní průzkum čtenářské spokojenosti proběhl v KMP od 19. října 
do 19. listopadu 2009, výsledky byly zpracovány počátkem roku 2010, další průzkum 
podobného rozsahu je v souladu se Standardem veřejných knihovnických a informačních 
služeb1 plánován na rok 2014. 
    OK Doubravka a OK Skvrňany zavedly na konci roku jednoduché dotazníky pro zpětnou 
vazbu. Dostávali je k vyplnění pedagogové a vychovatelé, kteří doprovázeli děti na společné 
akce do knihoven. Známkou mohli ohodnotit obsah, provedení, přínos akce a lektorské 
dovednosti knihovnic, prostor měli též pro slovní vyjádření. Návratnost dotazníků nebyla 
100%, avšak všechna odevzdaná hodnocení byla kladná. 
 
 
III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
     V roce 2011 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 837 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 40 882 návštěvníků. Na akcích se kromě knihoven podílel M-klub, 
Polanova síň a od května 2011 nově také L-klub. Průměrný počet návštěvníků na jednu 
akci byl 22 lidí (o jednoho méně než v r. 2010).  
     Celkem 262 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 226 lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu. Největší počet lekcí 
informační výchovy provedla ÚKDM (43), OK Lochotín (33) a OK Bory (27). V ústřední 
budově se dále uskutečnila exkurze pro studenty knihovnictví FF ZČU.  
 
     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 apod.  
 
K nejvydařenějším (kromě aktivit v rámci celostátních akcí) patřily: 
 

 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. 

 Večer v knihovně – program OK Slovany v rámci akce Nocování se školním parlamentem 
v 13. ZŠ (stopovačka, z historie KMP, prezentace knihy a filmu Kuky se vrací). 

 Pasování prvňáčků na čtenáře – úspěšná aktivita OK Doubravka, OK Skvrňany, 
ÚKDM, Knihovny Bolevec aj. 

 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 (Hajaja, Krtek a Zdeněk Miler, Václav Čtvrtek, Pralinky pro sousedku) 
- vynikající pořady pro děti v podání Z. Mišterové z knihovny Lobzy s vysokým 
počtem návštěvníků a velmi kladnými ohlasy. 

 (Ne)bezpečný internet a Kyberšikana – přednášky pro žáky ZŠ na aktuální téma 
v podání Z. Topinky z Hudební a internetové knihovny. 

                                                 
1 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb 
poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. In: 
Ministerstvo kultury [online]. Praha: Ministerstvo kultury, ©2007-2010 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z: 
http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-
knihovny/Metodicky_pokyn_MK_k_vymezeni_standardu_VKIS_poskytovanych_knihovnami_1.doc. 
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 Kabaretní vystoupení s kouzelníkem Artinem – zábavný program pro děti OK Lochotín 
v L-klubu, doplněný o výstavu tematických dětských kreseb. 

 Vezmi knihu na procházku – literární výprava OK Doubravka pro rodiny s dětmi 
k rozhledně na Chlumu, doplněná o loutkové divadelní představení. 

 Halloween – původně anglosaský lidový svátek přenesený do prostředí OK Doubravka, 
ve strašidelných kostýmech a se strašidelnými úkoly. 

 Vernisáže výstav v Galerii Barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM. 
 Čtení pro nejmenší - pokračování cyklu pravidelných pořadů pro maminky 

s předškolními dětmi v dětském oddělení ÚKDM. 
 Netradiční knihy – neobvyklá beseda ÚKDM pro žáky ZŠ a SŠ s ukázkou 

netradičních, po obsahové a formální stránce výjimečných knih. 
 Václav Havel a jeho dílo – výstava knih v Knihovně Bolevec k 75. narozeninám 

autora.  
 
Besedy se spisovateli a ilustrátory  
     V roce 2011 KMP připravila pro školy a veřejnost řadu besed, přednášek a setkání 
s osobnostmi literárního světa. Jejich počet se oproti minulému roku opět zvýšil. Vystoupili 
zde: 
 

 Václav Šlajch – ilustrátor Plzeňských pohádek (ÚKDM, 8. 3.) 
 Daniela Krolupperová – spisovatelka (OK Doubravka, březen) – v rámci projektu 

Knížka pro prvňáčka 
 Jan Sojka – plzeňský básník a prozaik (Polanova síň, 20. 4.) – prezentace nové knihy 

V srpnové žízni 
 Tomáš Herajt – spisovatel (Polanova síň, 17. 5.) – přednáška a představení knihy 

O historii plzeňské policie v režii Oddělení knihovních fondů 
 Eva Sýkorová-Pekárková – ilustrátorka (ÚKDM a Polanova síň, 9. 6.) 
 Vlastimil Vondruška – spisovatel a historik (OK Doubravka a L-klub, 3. 10.) 
 Ivo Šmoldas - publicista, básník, redaktor (Polanova síň, 5. 10.) – povídání v rámci 

pořadu Knihovnička Iva Šmoldase 
 Markéta Dočekalová – spisovatelka, televizní scenáristka a autorka populárních 

učebnic tvůrčího (Polanova síň, 1. 11.) – beseda nejen o novém románu Něco za 
něco 

 Jan Kavale - fotograf, spisovatel, šumavský patriot (L-klub, 24. 11.) – pořad o knize 
Šumava jako malovaná 

 
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, vystavování bylo přizpůsobeno také 
historické schodiště.  
 
V roce 2011 KMP realizovala výstavy:       

 Jakou barvu má svět? – výstava dětských prací ZUŠ Plzeň, Jagellonská (Galerie 
barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM) -  pokračování výstavy 9. 11. 2010 – 10. 5. 2011   

 M. Huptych: Milovníci knížek – výstava koláží (schodiště a hala před Polanovou síní) 
– pokračování výstavy – 1. 12. 2010 – 28. 2. 2011 

 Plzeň – město krásné knihy, Literární i výtvarné harmonie formy a textu - výstava k 
135. výročí KMP (mázhauz plzeňské radnice) -  připravila Jana Horáková, Stanislav 
Bukovský a Studovna - 8. – 26. 8.  

 Svět výtvarné poezie Květy Kopecké I – výstava ilustrací (foyer Polanovy síně) – 
připravil Stanislav Bukovský - 2. – 20. 5. 

 Máme rádi zvířata - výstava dětských prací ZUŠ Plzeň, Jagellonská (Galerie 
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barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM) -  vernisáž 10. 5. 
 Fotografie Evy Hubatové – výstava autorských fotografií (foyer Polanovy síně) 
 Svět výtvarné poezie Květy Kopecké II – výstava ilustrací (foyer Polanovy síně) – 

připravil Stanislav Bukovský 
 Výstava dobových fotografií z dějin KMP (foyer Polanovy síně) – připravila Studovna 
 Astronaut Andrew Feustel – výstava Hvězdárny a planetária (Knihovna Bolevec) 
 Začátek 21. Století v astronomickém kalendáři – výstava Hvězdárny a planetária 

(Knihovna Bolevec) 
 Cestou po svaté zemi – výstava fotografií Jaroslava Novotného (M-klub) 
 Himaláj a severní Indie – výstava fotografií Štěpána Pastuly a Martina Pávka (M-klub) 
 Víly, hejkalové, jezinky, skřítci a jiné pohádkové bytosti – výstava Salesiánského 

hnutí mládeže (M-klub) 
 20 let nezavíráme oči – výstava Tyfloservisu Plzeň (M-klub)  – 13. 9. – 31. 12. 
 Barvy jara – výstava (pobočka Lhota) 
 Výstava fotografií Aleny Járové – výstava autorských fotografií (pobočka Lhota) 
 Knihovna dříve a dnes aneb Jak se dříve půjčovalo – výstava u příležitosti 135. výročí 

založení KMP (OK Slovany) 
 Podzim – výstava dětských prací ZUŠ Plzeň, Jagellonská (Galerie barevný koníček 

ve vstupní hale ÚKDM) -  vernisáž - 29. 11.   
 
 
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 pro nejmenší čtenáře derniéru literárně-dramatického kroužku – 
představení knížky „Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a jak vše dobře 
dopadlo“, dále „Střih mluveného slova“: veřejně přístupný workshop s Janem Příhodou 
(nahrávání úryvku z knížky do počítače, stříhání zvuků, odstranění šumů, úprava hlasitosti 
a dynamiky, mixování), besedu se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, pokračování 
projektu Studenti čtou předškoláčkům aj. ÚKDM nabídla kromě Knihofonu a Čtení pohádek 
pro nejmenší besedu s ilustrátorem Václavem Šlajchem. Knihovna Bolevec uspořádala 
anketu „Doporučte svoji knihu ostatním“, OK Bory anketu „Jsme jenom knihy, nebo Vaši 
přátelé?“, OK Skvrňany pasovala žáky 1. tříd na čtenáře a připravila novou lekci informační 
výchovy s názvem „V knihovně jsme jako doma“. K aktivitám OK Slovany patřila soutěž 
k výročí V. Čtvrtka či Knihoušova dílna (výroba záložky). Knihovna Lobzy provedla řadu 
tematických besed a zopakovala výstavu TOP TEN naruby (nové knihy, které dosud nebyly 
půjčeny). Hudební a internetová knihovna uspěla s výstavkou titulů mluveného slova 
zaměřenou na dílo V. Čtvrtka a Z. Milera, Knihovna Vinice s kvízy pro děti a nabídkou 
zaškolování do práce na počítači pro seniory. 
 
Noc s Andersenem 
     Jedenáctého ročníku Noci s Andersenem, tentokrát 1. 4., se zúčastnily stejně jako vloni 
čtyři knihovny. OK Doubravka připravila večer na motivy pohádek Václava Čtvrtka. Akci 
zahájil starosta ÚMO Plzeň 4 Michal Chalupný, který dětem na přivítanou přečetl pohádku 
a pobesedoval s nimi o tom, co četl, když byl malý. Následovala dobrodružná cesta lesem 
Řáholcem – děti vymalovaly křídla motýlu Emanuelovi, posbíraly rozsypané korálky Makové 
panenky, zachránily ptačí vajíčka víle Amálce, vylovily dušičky vodníka Čepečka a odstřelily 
zlého knížepána. Na závěr si vyrobily postavičky z modelovací hmoty a poslechly pohádku 
před usnutím. Nocovalo zde 15 dětí. ÚMO 4 přispěl na výtvarné potřeby, tematické dekorace 
a odměny dotací ve výši 4 500,- Kč.  
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     Také Knihovna Lobzy se tematicky zaměřila na dílo Václava Čtvrtka. Na děti čekaly kvízy, 
osmisměrky, pohybové aktivity, cvičení pro mozek, loupežnický bál, loupežnická kuchyně, 
navlékání korálků pro Manku, výroba loutek z vařečky aj.  
     Knihovna Vinice připravila večerní program bez přespání ve spolupráci s Hvězdárnou 
a planetáriem města Plzně. Součástí bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Pod 
hvězdnou oblohou“, hádání názvů filmových pohádek podle hudební ukázky (flétny), hádání 
literárních postav, úryvků, autorů apod. Díky vstřícnosti ředitele Hvězdárny a planetária L. Honzíka 
a jeho asistenta O. Trnky mohli diváci v podvečerních hodinách pozorovat Slunce, oblohu 
a vzdálené objekty na okraji Plzně. Zúčastnilo se 100 lidí.  
     V Knihovně Bolevec se sice nespalo, ale od 1. do 8. dubna zde probíhal Pohádkový týden 
s H. Ch. Andersenem - s křížovkou, testem, soutěží, kvízem a výstavkou knih. 
 
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
      Do 3. 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 Tyršovou základní školou 
Černice (celkem 226 prvňáčků). Pro všechny byly připraveny interaktivní lekce informační 
gramotnosti s loutkou Doubravkou – seznámení s knihovnou a knížkami vhodnými pro začínající 
čtenáře a slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského s předáním knížky. 
Součástí nabídky byla též beseda s autorkou knížky Danielou Krolupperovou.  
     ÚKDM na projektu spolupracovala se ZŠ Chotíkov, 26. ZŠ a Benešovou ZŠ (celkem 64 
dětí). Slavnostní předání knížek proběhlo pro ZŠ Chotíkov 7. 6. v Polanově síni KMP 
společně s pasováním dětí na čtenáře. „Ve jménu příběhů, bájí a pohádkové říše“ pasoval 
mečem šlechetný rytíř Martin. Děti byly na pasování vzorně připravené, samy si i přečetly 
slib. Za odměnu dostaly šerpu s titulem Už jsem čtenář, slavnostní pasovací listinu a krásnou 
knížku Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“. Žáci 26. ZŠ a Benešovy ZŠ obdrželi knihu 
s autogramem přímo z rukou její ilustrátorky Evy Sýkorové-Pekárkové v Polanově síni 9. 6.  
     Knihovna Lobzy pojala projekt jako celoroční akci pro 1. třídy a završila ho 24. 6. 
slavnostním předáním Knížek pro prvňáčka a Klíčováním prvňáčků za účasti zástupce 
nakladatelství Fraus. 
 
Kde končí svět 
     8. ročníkem pokračoval také projekt Klubu dětských knihoven SKIP ČR Kde končí svět?, 
letos s podtitulem Český rok. (Autorkou tématu a motivačního textu pro celou republiku byla 
opět ředitelka KMP a předsedkyně Klubu dětských knihoven Plzeňska H. Šlesingerová.) 
Tentokrát byla pořadateli zvolena nová forma. Na základě dětských prací bude ve výsledku 
zpracována kniha o životě v ČR pro děti v Malém Himaláji. Každé regionální klubko KDK 
převzalo odpovědnost za jeden měsíc v roce, o rozdělení roku bylo v Praze rozhodnuto 
hlasováním, knihovnám Plzeňského kraje připadl listopad. Úkolem dětí bylo přispět do knihy 
textem či obrázkem. Za KMP se zapojily 4 knihovny - ÚKDM, Bolevec, Doubravka a Lobzy.  
     OK Doubravka vyhlásila literárně-výtvarnou soutěž pro školu a družinu. Výsledky byly 
slavnostně oznámeny 10. 11. v knihovně a doplněny o výstavu všech dětských prací, jež 
byla přístupná až do konce roku. 
     Knihovna Bolevec se rovněž soustředila na literární a výtvarnou oblast. Vyhlásila dvě 
soutěže a kromě dětí tvořících přímo v knihovně oslovila prostřednictvím pedagogů žáky 
několika tříd. Odezva byla pěkná, zejména u 5. tříd, celkem bylo hodnoceno 47 literárních 
prací a 9 prací výtvarných. Místní kola obou soutěží byla ukončena počátkem prosince. 
     ÚKDM shromáždila na téma listopadu 12 výtvarných prací a 2 literární práce. Krajská kola 
a celostátní vyvrcholení v Praze jsou plánovány až na rok 2012.  
      
SUK 2010  
     V březnu 2011 byl uzavřen 19. ročník tradiční ankety „SUK“ o nejhezčí dětskou knihu 
roku 2010. Hlasy za celou KMP soustředila a do Prahy odeslala ÚKDM. Celkem bylo 
vybráno 102 anketních lístků od dětí a 23 od knihovnic, což bylo v součtu o 6 více než 
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v předchozím roce. Plzeňské hlasování bylo velmi rozmanité, nejvíce hlasů dostaly knihy: 
Z. Svěrák: Kuky se vrací, J. Flanagan: Hraničářův učeň 8 a J. Kinney:  Deník malého 
poseroutky. Dále se objevily tituly D. Delaf: Pupíky 2 (komiks), P. Cast: Škola noci, 8 x 
zaznělo jméno Thomase Breziny (různé tituly). Z doplňující anketní otázky „Kdo Ti četl, když 
jsi ještě neuměl/a číst?“ nevzešly žádné překvapivé odpovědi – vedou maminky, babičky, 
pak tatínkové, tety a sourozenci. Téměř se nevyskytovali dědečkové. – Pořadatelem 
celostátní ankety je od roku 1993 Sukova knihovna Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského.  
 
Magnesia Litera 
     Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly mezi návštěvníky KMP propagovány v březnu 
a dubnu 2011 prostřednictvím anketních pohlednic (zájem nebyl evidován). V knihovnách 
KMP byly umístěny upoutávky a také nabídka hlasování přes internet. Od společnosti 
Albatros media s.r.o. KMP zdarma obdržela kvalitní dřevěný stojan k vystavení 
nominovaných knih. (Byl trvale instalován v ÚKD, po skončení akce využíván k dalším 
výstavkám.) Ředitelka KMP H. Šlesingerová se na výběru podílela jako členka tzv. Velké 
poroty složené z 300 respondentů z knižní branže. Stejným způsobem v červenci hlasovala 
o tzv. Knize desetiletí. – Vyhlašovatelem je od roku 2002 Občanské sdružení Litera.  
 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.) 
     Oslavu svátku dětské knihy do svého programu zahrnula pouze Knihovna Bolevec, která 
připravila poutač na stolku v dětském oddělení, od 1. dubna výstavku knih H. Ch. Andersena 
a významný den propojila s Pohádkovým týdnem H. Ch. Andersena. OK Slovany připravila 
k tématu nástěnku. - 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 2011 svátek svými aktivitami připomněla Knihovna Bolevec ve dnech 20. - 21. 4. 
formou kvízů „Vyhledej název v textu“ a „Světový den knihy a autorských práv“. - 
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.). 
 
Čtenářské pasy – Cesty za knihou 
     Projekt Čtenářské pasy – Cesty za knihou je určen žákům 1. stupně ZŠ, jeho cílem je 
podpora dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti i u dětí, které do knihovny dosud 
nechodí, a dále navázání a prohloubení spolupráce knihovny a školy. Děti si pravidelně 
potichu čtou, každé ve své knize a každé svým tempem. Po přečtení knihy si zapíší její 
základní údaje do čtenářského pasu, který na začátku projektu dostaly v knihovně. Kromě 
toho zodpoví několik otázek, aby bylo jasné, jak pozorně knihu četly, a přidělí knize body od 
0 do 10 podle toho, jak se jim líbila. Za to dostanou od knihovnice do pasu razítko, které je 
opravňuje k cestě za další knihou. Čtení doprovází řada dalších akcí, besedy, soutěže, 
vyhodnocení nejpilnějších čtenářů a nejoblíbenějších knih apod.  
     V roce 2011 se z KMP zapojily OK Skvrňany a Knihovna Lobzy. V Lobzích byly 
Čtenářské pasy rozdávány na speciálních akcích od září do prosince. 2. třídy se společně 
věnovaly četbě Knížky pro prvňáčka Zmizelá škola od Daniely Krolupperové. Pro 4. a 5. třídy 
byl připraven výběr knih, s nimiž se setkávají jak v čítankách, tak v knihovně, a které stojí 
za přečtení. 3. třídy si přály být seznámeny s životem a dílem Bohumila Říhy. 
     OK Skvrňany projekt propojila s Pasováním prvňáků na čtenáře a s Týdnem knihoven 
a předávala Čtenářské pasy na cestu do Kraje knihoven 3. - 12. října. Děti si také poslechly 
povídání skřítka Knihovníčka o čtení a knihách. Akce proběhla 8 x pro celkem 173 dětí. - 
Organizátorem projektu v rámci ČR je Městská knihovna Havířov ve spolupráci s KDK SKIP ČR.  
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Týden knihoven 
     Ve dnech 3. – 7. října se KMP zapojila do 15. ročníku Týdne knihoven, tentokrát pod heslem 
„15. kraj České republiky - kraj knihoven“. 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. V Knihovně Bolevec děti „cestovaly“ po republice a poznávaly knižní hrdiny 
různých krajů, s historií knihovnictví se mohli návštěvníci seznámit v OK Slovany na akci 
„Knihovna dříve a dnes aneb Jak se dříve půjčovalo“, děti hádaly názvy knihoven spojené 
s významnými osobnostmi. Velký zájem projevila veřejnost o besedy s Vlastimilem 
Vondruškou a Ivem Šmoldasem. Celkem KMP uspořádala přes 60 akcí, do kterých se zapojilo 
téměř 1 100 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  (Bolevec, Lobzy) 
 Slavnostní předávání Čtenářských pasů (Lobzy, OK Skvrňany) 
 Soutěž 15. kraj ČR - kraj knihoven (OK Bory) 
 Pasování školáčků na čtenáře - prvňáčků, druháčků (Bolevec, Lobzy, ÚKDM) 
 Exkurze v knihovně (OK Bory) 
 Kabaretní vystoupení s kouzelníkem Artinem (OK Lochotín) 
 Besedy o knihách a knihovně (Lobzy, OK Lochotín) 
 Lekce informační výchovy (Vinice, OK Lochotín) 

Akce pro veřejnost: 
 Malý knihovník, Na chvilku knihovníkem (Bolevec, OK Doubravka, Lobzy, OK Slovany, 

ÚKDM, Vinice) 
 Celé Česko čte dětem - z dětských knih četl Ivo Šmoldas (ÚKDM) 
 Beseda s Vlastimilem Vondruškou (OK Doubravka, OK Lochotín) 
 Beseda s Ivo Šmoldasem (Polanova síň) 
 Beseda Robert Fulghum (OK Skvrňany) 
 Knižní bazar (Bolevec, OK Skvrňany, OK Slovany) 
 Větřáky a větrníky - přednáška o větrných mlýnech (OK Skvrňany) 
 Turnaj v pexesu (OK Skvrňany) 
 Degustace čajů (OK Skvrňany) 

Ostatní akce: 
 V hlavní roli knihovna - výstavky knih (Bolevec, Lobzy, ÚKD) 
 Hudební knihovna připravila nástěnku Hudební místopis: Mapa krajů – významné 

osobnosti každého kraje + slavní rodáci (hudební skladatelé, zpěváci, herci – jejich díla 
+ čísla CD a DVD vepsaná do jednotlivých krajů) 

 různé testy, soutěže a kvízy (Bolevec, OK Bory, Lobzy, OK Slovany, Újezd, ÚKDM, 
Vinice, OK Lochotín) 

 
Celé Česko čte dětem 
     KMP byla rovněž zapojena do kampaně Celé Česko čte dětem. ÚKDM 5. října nabídla 
veřejnosti hlasité předčítání v podání Iva Šmoldase. Součástí milého setkání bylo i vyprávění 
o láskyplném soužití koček a lidí v domácnosti spisovatele. Děti vyslechly příběhy „Jak se 
léčí líná veš“ z knihy Zuzany Pospíšilové Proč už kocour nemlsá, vymýšlely odpovědi 
na hádanky Jiřího Žáčka a dobře se bavily při veselých textech Emanuela Frynty. Zúčastnilo 
se jich 19.  
 
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 
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13. ročník festivalu měl podtitul „Poezie na volné noze“ a v knihovnách, školách, klubech, 
kavárnách a dalších zařízeních po celé republice probíhal po dobu 2 týdnů, tj. od 7. do 21. 11. 
V knihovnách KMP (Bolevec, OK Bory, Hudební a internetová knihovna, Lobzy, OK Lochotín, 
OK Slovany, OK Skvrňany, ÚKD a ÚKDM) byly čtenářům tradičně rozdávány „Básně do 
dlaně“ na barevných lístcích. Jednalo se zejména o verše regionálních autorů – členů 
Ason-klubu. Z časových důvodů byly použity básně z předešlých let. Knihovny přispěly 
vlastním programem – OK Slovany připravila tematickou nástěnku, Knihovna Lobzy 
realizovala besedu Kytice. Knihovna Bolevec uspořádala tři akce nazvané „Recitace ke 
Dni poezie“. Žáci 5. tříd přednášeli především vlastní vtipné básničky, které složili k této 
příležitosti, děti ze školní družiny recitovaly poezii českých autorů, oddělení pro dospělé 
nabídlo výstavu knih a materiálů. – Den poezie od roku 1999 vyhlašuje Společnost poezie 
a rovněž vydává celostátní plakát, na kterém bývá KMP pravidelně uvedena. 
 
Rok Václava Čtvrtka a Karla Jaromíra Erbena  
     KMP se připojila k celostátním oslavám 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka 
(*4. 4. 1911) a 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena (*7. 11. 1811). 
V jednotlivých knihovnách připomněla obě výročí řadou aktivit, zejména pro děti. 
     V případě Václava Čtvrtka se jednalo o besedy ze života a díla autora (celkem 16 x, 
z toho 8 x Knihovna Lobzy), společná čtení (4 x), komponovaný pořad, nástěnky, výstavky 
knih (4 x), soutěže a kvízy (8 x). Hudební a internetová knihovna nabídla akci „Přečtěte si, 
nebo poslechněte“ - volný výběr pohádek V. Čtvrtka na CD a DVD. OK Doubravka a Knihovna 
Lobzy na Čtvrtka zaměřila letošní Noc s Andersenem, OK Slovany Den čtení „Celý čtvrtek se 
Čtvrtkem“. OK Doubravka připravila dramatickou dílnu „Podivuhodné vyprávění bývalého 
piráta Kolíska“ pro 3. – 4. třídy ZŠ, s kterou se zúčastnila nultého ročníku celostátní soutěžní 
přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů OKNA v Jičíně.  
     Aktivity k výročí Karla Jaromíra Erbena byly směrovány na listopad. Jednalo se o besedy 
Kytice (Knihovna Lobzy 3 x, z toho 1 x pro sluchově postižené), K. J. Erben a jeho dílo vč. čtení 
z knih (Knihovna Bolevec), čtenářskou soutěž pro děti s názvem „K. J. Erben – Napiš 
správně názvy pohádek“ (Ústřední knihovna pro děti a mládež, OK Slovany, pobočky Božkov 
a Černice), dále o nástěnky (OK Skvrňany) a výstavky knih a obrázků na motivy Erbenových 
pohádek (OK Slovany, Božkov). V Polanově síni se pro veřejnost 9. 11. 2011 uskutečnil 
komponovaný večer s názvem „Zlatý poklad v knihovně“. 
 
Den pro dětskou knihu 
     Do 5. ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu svými programy přispěly 2 knihovny 
KMP. Tentokrát byl termín stanoven na 26. 11., tj. sobotu před 1. adventní nedělí. ÚKDM 
nabídla dětem s rodiči besedu „Netradiční knihy aneb Knihy, které jste ještě neviděli“. 
Prohlédnout si mohli knihy výjimečné nejen formátem, grafickým a prostorovým 
zpracováním, ale i obsahem, propojením obrazu a textu atd. Pořad probíhal formou povídání 
a ukázek. Čtenáře bez rozdílu věku zaujala Bible do nepohody (kniha s přívlastkem 
obojživelná či nepromokavá), o jejíž voděodolnosti se přesvědčili na vlastní oči. Starší děti se 
navíc zapojily do soutěže o Erbenových pohádkách ve dvou verzích dle obtížnosti. 
Zúčastnilo se 56 lidí. 
     OK Doubravka zaznamenala 79 návštěvníků, naladila je na vánoční strunu, do programu 
zařadila výtvarné dílny, zdobení vánočního stromku, zpívání koled a vystoupení dětského 
sboru Plzeňské Bublinky. - 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 ve věku 7 – 10 let 
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. Zkušební 
verze byly spuštěny už v závěru 2010, živě a na čas soutěž proběhla 28. ledna 2011 (Den 
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ochrany osobních práv vyhlášený Radou Evropy). V OK Doubravka byla soutěž navíc 
doplněna lekcí o bezpečném internetu. 

 
 
Účast KMP v profesních knihovnických soutěžích 
 
Přehlídka OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 
     KMP se zapojila do nultého ročníku celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních 
knihovnických besed a pořadů o Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. Přehlídka se uskutečnila 
7. – 8. dubna 2011 v Jičíně jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí 
narození spisovatele. Knihovnu reprezentovala OK Doubravka (Lenka Ťoupalová a Eva 
Zikmundová) s dramatickou dílnou pro 3. – 4. třídy ZŠ „Podivuhodné vyprávění bývalého 
piráta Kolíska“. Součástí přípravy byla realizace besed pro doubravecké děti vč. možnosti 
náslechu kolegyň a dobré vůle vyslechnout jejich rady a připomínky. V Jičíně byl vyhlášen 
pouze hlavní vítěz, KMP obdržela za účast čestné uznání (v diváckém hlasování 
skončila na druhém místě, v hlasování poroty na třetím místě z osmi soutěžících). - 
Přehlídku organizovaly spolu s Knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně Klub dětských knihoven SKIP 
ČR a regionální organizace SKIP Východní Čechy.  
 
Kamarádka knihovna 2010 
     Do 3. ročníku celostátní soutěže o nejlepší dětské oddělení veřejných knihoven 
Kamarádka knihovna se KMP přihlašovala již v roce 2010, avšak poprvé soutěžila nikoliv 
po jednotlivých provozech, ale jako jeden celek. V bodovém hodnocení, které sledovalo 
týdenní provozní dobu, procento registrovaných dětských čtenářů z počtu dětí v obci, počet 
výpůjček na 1 dětského čtenáře, přírůstek fondu, počet stanic veřejného internetu a počet 
kolektivních akcí pro děti za rok, KMP dosáhla nejlepšího výsledku ze všech a probojovala 
se do první desítky finalistů. V pondělí 9. května 2011 odborná komise (v neúplném 
složení) navštívila dětská oddělení v OK Doubravka, OK Lochotín a ÚKDM. Slavnostní 
vyhlášení výsledků se konalo ve středu 1. června v Městské knihovně Praha – pobočce 
Smíchov. KMP reprezentovala delegace složená ze zástupců knihoven, které byly komisí 
navštíveny (paní Khasová, Kotroušová, Pekárková, Šlesingerová), a zástupce ÚSO MMP 
Ing. Irena Batystová. Hlavní cenu (Bibliobox Herbie) získala MěK Chrudim, následovala dvě 
druhá místa s odměnou 15.000,- pro Knihovnu BBB Uherské Hradiště a MěK Slavoj Dvůr 
Králové nad Labem. V první desítce se dále umístily Knihovna města Hradce Králové, 
Knihovna města Plzně (pátá v pořadí, 4. místo), MěK Louny, Nová Paka, Praha, Nová 
Včelnice a Dobříš. - Prestižní soutěž vyhlašuje jednou za dva roky Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP, generálním partnerem je firma 3M. 
 
Městská knihovna roku 2011 
     KMP se zúčastnila 2. 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 36 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.  
     KMP dosáhla celkem 88 bodů. V příslušné kategorii (města nad 40 000 obyvatel) s ní 
soupeřila Knihovna J. Mahena v Brně (69 bodů). KMP se probojovala do finále mezi šest 
nejlepších knihoven v republice, 8. září ji navštívila hodnotící komise, 4. října v Zrcadlové 
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kapli Klementina KMP obdržela jako výraz uznání kytici, láhev šampaňského, knihu a drobné 
upomínkové předměty od SKIP. 
 
 Soutěž MARK 2011 
     KMP nominovala svoji katalogizátorku Bc. Evu Klučinovou na cenu MARK 2011. (Soutěž 
je určena pracovníkům či studentům oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem je podpořit 
a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků oboru a jejich přínos v posledním 
kalendářním roce.) – Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR s podporou Skanska, a. s.  

 
 

Celoknihovní akce KMP 
 
Z Plzně do čtyř světových stran 2012 – S knížkou po Evropě - Německo 
     Úspěšný projekt KMP „Z Plzně do čtyř světových stran“ pokračoval dalším ročníkem a tentokrát 
se zaměřil na literaturu a kulturu Německa. V roce 2011 probíhala příprava ve spolupráci 
s katedrou německého jazyka při FPE ZČU a s Centrem Bavaria Bohemia. Záměrem je 
přeložit ukázky z vybrané knihy pro děti do němčiny a tuto knihu potom v roce 2012 
představit německým dětem v Schönsee na společném česko-německém setkání.  
     V rámci projektu Knihovna Bolevec realizovala doprovodnou aktivitu – četbu světových 
pohádek pro děti ze školní družiny (četlo se 5 x v malých skupinách a čtení se zúčastnilo 
celkem 52 dětí).  
 
135. výročí založení městské knihovny v Plzni 
     V roce 2011 si KMP připomněla 135. výročí svého založení. V rámci oslav byly 
realizovány tři hlavní aktivity.  
     8. srpna v 17:00 hodin byla v mázhausu plzeňské radnice slavnostně otevřena výstava 
„Plzeň – město krásné knihy – Literární i výtvarné harmonie formy a textu“, zaměřená 
na ukázky různých stylů plzeňské knižní produkce od historie až po současnost a rovněž 
na osobnosti plzeňské literární kritiky. Kurátorkou výstavy byla Jana Horáková, realizátorem 
Stanislav Bukovský. K výstavě byl vydán stejnojmenný sborník o nákladu 200 výtisků. 
Publikace je veřejnosti rovněž dostupná v elektronické podobě na webu KMP. Vernisáže se 
zúčastnilo na 120 lidí. Výstava trvala od 8. do 26. 8. 2011 a měla pozitivní ohlasy. 
     U příležitosti výročí KMP vydala svazek novinových fejetonů Karla Schwarze 
(*1863-†1939) „Plzeňské pomněnky“ s ilustracemi Karla Votlučky. Původně vycházely 
na pokračování v roce 1933 v Českém deníku a slibovaného knižního vydání se v roce 1938 
již nedočkaly. Nyní kniha vyšla za podpory Nadace 700 let města Plzně (dotace 5 000,- Kč) 
v nákladu 500 výtisků. O publikaci projevila plzeňská i mimoplzeňská veřejnost nebývalý 
zájem. V elektronické verzi je dostupná také na webových stránkách KMP. 
     Zaměstnanci KMP, hosté i zástupci čtenářů byli 23. listopadu v 18:00 hodin pozváni 
do Divadla Alfa na slavnostní večer. V úvodní části přednesli slavnostní projev primátor 
města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitelka KMP Mgr. Helena Šlesingerová. U této příležitosti 
byli oceněni pracovníci, spolupracovníci a příznivci KMP. Z pracovnic to byly Jarmila 
Menčíková, Pavla Chládková a Jana Kadlecová. KMP dále poděkovala za přízeň a podporu 
Ing. Petru Náhlíkovi, Františku Juřičkovi, Ing. Vladimíru Gardavskému a 13. ZŠ v Plzni, 
Habrmannově ul. (do rukou zástupkyně ředitelky Mgr. Miroslavy Cinkaničové). O hudební 
vstup se postarali Milan Benedikt Karpíšek a Jitka Kubištová. Premiéru zde měla nová píseň, 
jejíž melodii složil M. B. Karpíšek a text napsala Eva Procházková. Následovalo představení 
z repertoáru Divadla Alfa „Královský poker aneb Černošský pánbůh a páni Izraeliti“, večer byl 
zakončen rautem. Účastníci slavnostního večera v Alfě obdrželi jako dárek při odchodu 
knížku Karla Schwarze Plzeňské pomněnky.  
     OK Slovany připravila k 135. výročí založení KMP čtenářskou soutěž pro děti. 
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Měsíc po měsíci českými dějinami s knihou 
     Pro rok 2011 připravila KMP cyklus soutěží pro dětské čtenáře o dvanácti českých 
historických osobnostech (Anežka Česká, Václav IV., Jiří z Poděbrad, Vratislav II., Karel IV., 
Václav II., Rudolf II., Přemysl Otakar II., Sv. Ludmila, Josef II., František Josef I., Přemysl 
Otakar I.). Garantem projektu byla Knihovna Bolevec (E. Procházková). Na tvorbě 
soutěžních textů se dále podílely ÚKDM a OK Slovany. Projektu se aktivně zúčastnily děti 
ze 7 knihoven – z Knihovny Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, Lobzy, OK Skvrňany, OK 
Slovany a ÚKDM. Do dvanácti hlavních soutěží se zapojilo celkem 1 167 dětí. Největší 
úspěch měla soutěž o všeobecně známém panovníkovi Karlu IV. (295 soutěžících), 
pravděpodobně v důsledku letních prázdnin byl nejmenší zájem o srpnovou soutěž Přemysl 
Otakar II. (25 soutěžících). Za hlavní soutěže děti získávaly účastnický list, vybraní jedinci 
dostali za odměnu knihu, ostatní drobné dárky.   
     Součástí projektu bylo též 11 tematických divadelních představení (9 x Karel IV. a jeho 
most, 2 x Golem, Rudolf II. a jeho alchymisté) v podání M. B. Karpíška a J. Kubištové, která 
zhlédlo celkem 517 dětí ze 3. - 6. tříd. Z toho 2 představení zorganizovala ÚKDM, 2 Knihovna 
Lobzy a 7 Knihovna Bolevec).  Pedagogové o divadelní představení měli zájem, preferovali 
však nejznámější osobnosti (Karel IV.). 
     Projekt provázely výstavy knih, materiálů a nástěnky s dalšími informacemi. V Knihovně 
Bolevec během celého roku měli soutěžící i ostatní návštěvníci knihovny možnost malovat 
podle omalovánek a knih historické oblečení. Mnozí si doplňovali i údaje o panovnících. 
Vznikaly tak celé složky o historii, které si děti odnášely domů. Knihovna navíc realizovala 10 
vedlejších soutěží (např. Namaluj historický šat pro holčičku Anežku Přemyslovnu, Spoj 
jména, která k sobě patří, Poskládej vybrané české panovníky a prezidenty od nejstarší doby 
až po současnost, Příběh ze středověké Plzně – společné psaní apod.), kterých se 
zúčastnilo 202 dětí. 
     Knihovna Bolevec v rámci projektu uspořádala lekci informační výchovy pro 5. třídy 
nazvanou Historie v naučné literatuře a beletrii. Čtyř lekcí se zúčastnilo 96 dětí. 

     
 

Další zajímavé akce  
 
Vezmi knížku na procházku 
     V  sobotu 10. 9.  zorganizovala OK Doubravka už podruhé literární procházku od knihovny 
k rozhledně na Chlumu. Pro děti i dospělé, kteří s sebou vzali svou oblíbenou knihu, byla 
připravena interaktivní dobrodružná stezka po stopách pohádkových postav, soutěže, 
opékání buřtů a loutkové divadlo na vrcholku kopce.  Zúčastnilo se 54 lidí. Čtenářský výlet 
uspořádala knihovna ve spolupráci se sdružením OCET.  
 
Halloween 
     Také v knihovnách nabývá na oblibě původně anglosaský lidový svátek Halloween, 
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 1. listopadu 
čekala už tradiční tajemná stezka s úkoly a odměnou na konci. Nechyběly ani strašidelné 
kostýmy. Zúčastnilo se 124 dětí (z toho 57 při akci pro veřejnosti od 16 do 18 hodin). 
 
O Polsku polsky s Polkou 
     Knihovna Lobzy připravila ve spolupráci s Mgr. J. Lukášovou ze ZČU v Plzni zajímavou 
besedu pro školní družinu - s rodilou mluvčí o Polsku, polské literatuře pro děti a o životě dětí 
v Polsku.   
 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

32

Cesta nečtenáře ke knize 
     OK Doubravka zahájila nový cyklus návštěv MŠ v knihovně (vždy první středu v měsíci), 
spojený se čtením a nabídkou knížek pro děti ve věku 4 - 5 let. 
 
Čtenáři čtenářům 
     Od 3. do 10. října proběhl ve vestibulu OK Skvrňany už 7. ročník knižního bazaru 
s názvem Čtenáři čtenářům. Zájemci z Plzně i okolí zde mohli odložit své vlastní knihy, které 
už nepotřebují, a na oplátku si odnést jiné publikace, které je zaujaly. Opět se protočilo 
obrovské množství knih. Převažovala produkce 60. až 80. let, kdy knihy vycházely ve velkých 
nákladech. Mnohé tituly se opakovaly. Několikrát se např. objevily kompletní spisy Aloise 
Jiráska a do druhého dne opět zmizely. Vyskytly se i novinky, bestsellery (S. Larsson: Dívka, 
která kopla do vosího hnízda) či rarity (pětidílné dějiny Velké vlastenecké války, Leninovy 
spisy), nejméně 6 x paměti E. Beneše, knihy z pozůstalostí z počátku století a první 
republiky, zřídka pak knihy cizojazyčné. 
 
Knihofon 
     V čítárně dětského oddělení ÚKDM už čtvrtým rokem pokračoval tzv. Knihofon - 
pravidelné veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti. V roce 2011 se uskutečnilo 4 x, 
vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin. Nově se navíc konalo  pro žáky 3. třídy ze školní družiny 
Benešovy ZŠ - děti si připravily ukázky textů, přečetly je ostatním, a ti pak hádali názvy 
pohádek.  
     Prosincový Knihofon byl dětmi z kroužku Animace a film pod vedením Teresy Šmolíkové 
ze Stanice mladých techniků natočen na dvě videokamery. Reportáž byla v dalších dnech 
doplněna o rozhovory s účastníky čtení.   
     Celkový výběr ukázek, které na Knihofonech zazněly, potvrdil zájem dětí o detektivní až 
hororové příběhy, o knihy z edice Děsivé dějiny, o dívčí romány, fantasy příběhy a knihy 
o zvířatech. Při společném poslouchání nechybělo drobné občerstvení a všechny čtoucí děti 
dostaly odměnu. Fotografie z akce (z aparátu H. Větrovské) byly pravidelně vystavovány 
ve vstupní hale ÚKDM a na serveru Rajče.net.  
 
Čtení pro nejmenší 
     V ÚKDM rovněž druhým rokem pokračovalo Čtení pro nejmenší - dopolední program 
pro nejmenší děti a maminky na mateřské dovolené. Tato aktivita se setkávala s velmi 
příznivým ohlasem, a to především díky H. Vernerové z mateřského centra Plzeňské 
panenky, která čtení vždy obohacovala o zpěv, tanec a dramatizaci pohádky. V r. 2011 
proběhlo Čtení pro nejmenší celkem 5 x s celkovým počtem 67 účastníků. 
 
Vernisáže v galerii Barevný koníček 
     KMP už pátým rokem pokračovala ve spolupráci se ZUŠ Plzeň, Jagellonská ul. (s učitelkami 
M. Němejcovou a J. Vackovou). Výsledkem byly výstavy dětských prací v „Galerii Barevný 
koníček“ ve vstupní hale ÚKDM. V r. 2011 se uskutečnily 2 vernisáže o celkové účasti 176 
návštěvníků. Tématem první výstavy byla zvířata, tématem druhé výstavy podzim. Květnová 
vernisáž byla navíc spojena se slavnostním vyhlášením výsledků výtvarné soutěže „Máme 
rádi zvířata“ v Polanově síni. Pravidelnou součástí vernisáží bývá vystoupení dětí z Tanečního 
oddělení ZUŠ Plzeň, Sokolovská ul. pod vedením R. Mrázové.  

 
 
 

 
Pořady v M-klubu 
     Také v roce 2011 se knihovna snažila zajistit pro návštěvníky M-klubu kvalitní 
program. Dopoledne zde probíhaly pořady pro mateřské, základní a případně střední 
školy. Představení odehráli umělci z Plzně (divadlo Orfeus, Milan Benedikt Karpíšek, 
Jitka Kubištová, Antonín Kaška) i z blízkého či vzdálenějšího okolí (Studio Poetik, Divadlo 
Evy Hruškové a Jana Přeučila, divadlo Andromeda). 
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     Pro MŠ připravila předvánoční besídku Renata Zunová (agentura Reny) a hudební pořad 
o zvířátkách „Projdeme se po ZOO“ písničkář Jiří Bílý. 
     Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ byl v lednu určen pořad zaměřený na problematiku zrakově 
postižených. Při akci nazvané „Den s Tyfloservisem“ se žáci a studenti dozvěděli např. jak 
správně pomáhat nevidomým a slabozrakým, mohli si také vyzkoušet některé kompenzační 
pomůcky. Ve druhém pololetí na „Den s Tyfloservisem“ nepřímo navázalo 6 besed „Vodicí 
pes – pomocník i kamarád“. Zde držitelka vodicího psa, Mgr. Iva Rejtharová, divákům 
přiblížila výcvik vodicích psů a také, co vše musí vodicí pes a jeho majitel znát a zvládat. 
Součástí besedy byla i krátká praktická ukázka. Pořad byl doplněn o video „Vidí za nás“. 
Tento dokument byl natočen ve výcvikovém středisku v Praze Jinonicích. 
 
     Dospělá veřejnost si nejvíce oblíbila cestopisně zaměřené pořady. V roce 2011 se jich 
uskutečnilo 26, což je zatím nejvíce od roku 2004. M-klub se dostává do povědomí jako 
místo pro milovníky cestování - směr, jímž se chce zařízení nadále ubírat. O svých zážitcích 
z cest vyprávěli cestovatelé: 
 

 Petr Dürr – Lofoty 
 Štěpán Pastula – Zankskar, Kongo 
 Antonín Kolář – Vietnam 
 Zdeněk Lukeš – Tádžikistán, Afrika 
 Čestmír Lukeš – Antarktida, Patagonie 
 Petr Nazarov – Havaj 
 Petr Bořil – Větrné mlýny 
 František Šesták – Od Baltu k Jadranu 
 David Švejnoha – Všebarevná etnika světa 
 Lenka Kubíková a Iva Petrmichlová – Keňa 
 Jaroslav Novotný – Izrael 
 Jiří Lehejček – Mongolsko 
 Tomáš Kubeš – Srdce Afriky, Holandsko 
 Roman Vehovský – Asie a Oceánie 
 Václav Zeman – Severní pól 
 Jana Dvorská a Miloš Kašpar – Tibet 
 Petr Vacek – Norsko a Švédsko 

 
Nejvíce navštívené bylo povídání Štěpána Pastuly o Kongu (26. 10. 2011 – 95 návštěvníků). 
 
     Další linií byly pravidelné zdravotní, léčitelské a esoterické přednášky. Tato skupina akcí 
je stále populární a jejich návštěvnost je vysoká, zájem poklesl pouze u přednášek, které se 
opakují (např. L. Hulec: Bachovy květové esence). K nejúspěšnějším patřily přednášky 
Václava Víta o o reiki a alternativním léčení, návštěvnického rekordu dosáhl známý věštec 
Brázda - Stanley Bradley (17. 5. 2011). Velmi úspěšná byla též setkání s psychoterapeutem 
Miroslavem Jirmanem a jeho hosty. 
     V roce 2011 byla pro veřejnost v M-klubu odehrána 2 večerní divadelní představení: Akt 
(divadelní společnost TRUS z Trnové, 7. 2.) a Dobytí severního pólu (Cimrman Band z Plzně, 
26. 4.). KMP rovněž spolupracovala na organizaci festivalu pantomimy XVI. Otevřeno (26. 3.). 
Uskutečněny byly i 4 koncerty.   
     K další akcím patřily degustace čajů, testování IQ (Mensa ČR), cyklus Na východ od Karpat 
ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců, který postupně nabídl ruský, běloruský a ukrajinský 
večer. V podobném duchu proběhl i pořad Světové Vánoce v Plzni (16. 12.) ve spolupráci 
s organizací AIESEC Plzeň. Zde studenti z Brazílie, Kolumbie, Nového Zélandu a Hong 
Kongu přiblížili, jak se slaví Vánoce ve vzdálených krajích. 
     Úspěch měl i tradiční Den s Tyfloservisem (18. 1.), který proběhl nejen pro školy, ale i pro 
veřejnost. 
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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
2011 155 5 678
 
 
Pořady v Polanově síni 
     V roce 2011 bylo v Polanově síni uvedeno 194 programů pro školy s celkovou 
návštěvností 7 436 diváků, což oproti roku 2010 (228 pořadů) znamená pokles o cca 15 % 
(tehdejší frekvence však byla na hranici únosnosti). Jednou z příčin poklesu četnosti pořadů 
v Polanově síni byl odliv lochotínských škol do nově otevřeného L-klubu. Rovněž jsme 
zaznamenali pokles objednávek u středních škol. V červenci byl opět vydán nový nabídkový 
katalog pořadů.  
     V oblasti programů pro dospělou veřejnost pro další úmrtí skončila literárně dramatická 
čtení pražských umělců z okruhu bývalé Lyry Pragensis. 
     KMP uvedla 8 samostatných programů o celkové účasti 285 návštěvníků, z toho 2 pořady 
ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň na téma souvislosti literárních a hudebních děl. Velmi 
úspěšná byla např. beseda Svět očima Jana Petránka, zajímavá beseda s pražskou 
scenáristkou Markétou Dočekalovou.  
     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
2011 225 8 491
 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
 

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 počátku roku 2011 byla po rekonstrukci opět 
otevřena knihovna v Újezdě. Před otevřením byla provedena velká aktualizace fondu a 
následně revize. Knihovna je vybavena novým nábytkem. 13 knihoven pracuje v knihovním 
systému Clavius, knihovna v Letkově automatizovaná není. Všechny knihovny jsou 
propagovány na webových stránkách, 12 knihoven na stránkách KMP, případně obecních 
úřadů, 2 na stránkách obcí). Ve všech byl nabízen přístup k internetu. Půjčování souborů 
knih bylo zajišťováno pracovnicí Oddělení KF a pokračovalo zavedeným způsobem. 
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Návštěvy knihovníků a rozvozy vybraných souborů byly realizovány podle potřeby a domluvy. 
Z výměnného fondu bylo knihovnám poskytnuto 153 souborů, které obsahovaly 6 055 
knihovních jednotek. Průměrně tak bylo každé knihovně poskytnuto 11 souborů s 432 
knihovními jednotkami. V knihovnách jsme se zaměřili také na další aktualizaci stálého 
knihovního fondu, ve čtyřech z nich byla provedena jeho revize. Pro pracovníky 
obsluhovaných knihoven byly uskutečněny 2 porady, uspořádána odborná přednáška a 
exkurze do volného výběru a skladů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 
Konzultace a metodické návštěvy se zaměřovaly na pomoc při aktualizacích, revizích, 
statistice, při práci s knihovním systémem a s výpočetní technikou. Celkem bylo 
pracovníkům knihoven poskytnuto 68 konzultací a 80 metodických návštěv.  
     Na výkon regionálních funkcí obdržela KMP finanční prostředky z úřadu Plzeňského kraje 
ve výši 251 924,- Kč, které využila na nákup výměnného fondu – z dotace bylo celkem 
pořízeno 1 951 ks, 5 ks knih do výměnného bylo nakoupeno z finančních prostředků obce. 
Do stálého fondu dvanácti obsluhovaných knihoven bylo z prostředků obce nakoupeno 68 
knih v hodnotě 7 545,35 Kč.   
 

 
Občanská sdružení při KMP 
 
     Při KMP i v roce 2011 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 2011 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. V rámci publikační činnosti klub vydal dohromady 11 čísel 
pravidelného bulletinu Listy Ason-klubu - vyšly jako součást měsíčníku Plž a jsou k dispozici 
rovněž na webu KMP.  Vydána (na kopírce) byla rovněž malá knížka poezie Vladimíry 
Brčákové S klikou v ruce o celkovém počtu 40 stran a nákladu 50 výtisků.  
     Ze společných akcí je možno zmínit 2 pořady - slavnostní večer k 20. výročí založení 
Ason-klubu s názvem „Ke psaní musí být tři věci…“18. 3. v Polanově síni a křest „Kalendáře 
plzeňského 2012 – Ve znamení Ason-klubu“ 30. 11. tamtéž.  
 
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 2011 se činnost KPKK nadále snižovala – poklesl počet registrovaných členů, 
počet uskutečněných pořadů i návštěvnost. Snížení počtu programů však bylo ku prospěchu 
průměrné návštěvnosti. Celkem bylo uvedeno 23 programů (25 v roce 2010) s celkovou 
účastí 774 lidí (o 16 méně než vloni). K nejúspěšnějším patřila Knihovnička Iva Šmoldase 
(67 diváků, více se do Polanovy síně nevešlo), druhým divácky nejpřitažlivějším bylo uvedení 
filmu o Karlu Klostermannovi Člověk z ráje (64 diváků), dalšími pořady z cyklu Hrady a 
zámky v podání Ing. Karla Drhovského a prof. Viktora Viktory Bohatý kraj Chudenic či Vladař 
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nad Žluticemi. Jen o něco méně zájemců přišlo na pořad Josefa a Ilony Gruberových a 
skupiny Klobouk dolů s názvem Večer pro Birgit, podobně na večer k 200. výročí narození K. 
J. Erbena Zlatý poklad v knihovně  či na premiéru programu Josefa Nechutného 
Pumprdentlich.  Vinou problematického ozvučení se bohužel naopak snižoval zájem o jinak 
kvalitní cyklus Literární klenoty/Hudební drahokamy a nakonec bylo rozhodnuto ho pro 
nedostatečné technické vybavení ukončit. Závěr roku patřil již tradičně oblíbenému 
vánočnímu večeru Jiřího Hlobila, tento rok zvláště dramaturgicky vydařenému. 
     V souvislosti s grantovou podporou opět výrazně přibylo administrativy.  
 
Pro libris 
     Také v roce 2011 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. 
     Vlivem nedostatečného finančního zajištění byla publikační činnost značně ohrožena. 
S velkými problémy bylo zajištěno vydávání literárního měsíčníku Plž – časopis se podařilo 
zachránit za pomoci drobných subvenčních příspěvků a za pomoci sponzorů. Na ostatní 
publikační činnost neobdrželo Pro libris vůbec žádné grantové krytí. Přesto byly kromě 
katalogu výstavy vydány dvě další publikace – Středisko západočeských spisovatelů svěřilo 
Pro libris vydání básnické sbírky Romana Knížete O čem jde řeč, Knihovna města Plzně se 
ujala záštity Kalendáře plzeňského 2012 – Ve znamení Ason-klubu. 
 
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 2011 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.).  
 
KMP a její lidé se v rámci možností zapojili do jednotlivých aktivit, např.:  

 Plzeňské jaro aneb Magická pouť na oslavu příchodu jara a kreativity do města – H. 
Šlesingerová  (21. 3., Plzeňské historické podzemí a Černá věž)   

 Den Evropy – konference s podtitulem „To beer or not to beer“ za účasti ministra 
kultury, městských a krajských politiků a evropských představitelů EHMK – H. 
Šlesingerová (9. 5., Měšťanská beseda) 

 Vzdělávací seminář managementu umění Europrojekty – H. Šlesingerová (2. 6., 
Magistrát města Plzně) 

 Fórum pro kreativní Plzeň – H. Šlesingerová, J. Horáková (31. 10., Měšťanská 
beseda) 

 
Z Plzně do čtyř světových stran 2011/2012 – S knihou po Evropě - Německo 
     Při přípravě dalšího ročníku projektu KMP „Z Plzně do čtyř světových stran 2011/2012 – 
Německo“ s podtitulem „S knihou po Evropě“ navázala KMP spolupráci s katedrou 
německého jazyka FPE ZČU v Plzni, s Německou knihovnou SVK PK a Centrem Bavaria 
Bohemia. Uskutečnila se 4 společná pracovní jednání, na kterých byly dohodnuty detaily 
projektu a termíny. Projekt je zaměřen na dětské čtenářství, součástí bude překlad ukázek 
z českých knih studenty němčiny, scénické čtení překladů pro děti  v Plzni a v Schönsee. 
Česko-německý program v CCB je naplánován na říjen 2012. 
 
     Ve vztahu k EHMK 2015 knihovny KMP připravily též další aktivity. Knihovna Lobzy velmi 
kvalitní besedy: O Polsku polsky s Polkou (10.3., beseda s rodilou mluvčí o polské 
literatuře pro děti a o životě dětí v Polsku), Za najstaršími koreňmi slovanských dejín 
(13.4. v Polanově síni, beseda ve spolupráci s Regionálnou obcou Slovákov, přednášel 
PhDr. Jaromír Slušný), Pralinky pro sousedku (9 x pro celkem 220 účastníků, čtení z knihy 
polské autorky Doroty Gellner) a beseda Rusko rusky (9.11. pro 91 účastníků, čtení, 
recitace, písničky v ruštině, poslech ruské pohádky z CD, ukázky z ruských časopisů pro děti 
Murzylka a Vjesjolyje kartinki, ukázky hraček z Ruska). 
     V souladu s prioritami města Studovna zpracovala bibliografii a vydala výběrovou 
personální bibliografii s názvem Adolf Loos a Plzeň, zaměřenou na významného architekta a 
jeho vazby k městu (viz výše). 
     OK Slovany propagovala aktivity EHMK 2015 formou vývěsek – článků z novin. M-klub 
OK Skvrňany ve spolupráci s pracovníky Centra pro integraci cizinců nabídl cyklus akcí 
„Na východ od Karpat“ a postupně se zaměřil na ruský, běloruský a ukrajinský večer. Akce 
se těšily vysoké návštěvnosti. 
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III.7  Knihovní fondy 

     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2011 tvořilo celkem 467 539 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 346 286 KJ. Přírůstek KF byl 
28 800 KJ, úbytek činil 20428 KJ. KMP odebírala 318 titulů periodik v 1 627 exemplářích, 
z toho 77 titulů v 157 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 7 v 8 
exemplářích. Počet KJ na 1 obyvatele byl 2,7. (Město Plzeň k 31. 12.  2011 mělo 170 821 
obyvatel). 

     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 
2011 dosaženo přírůstku celkem 1 930 KJ, z toho bylo 1 904 knih a 26 AV médií. Finanční 
prostředky na výměnný fond ve výši 251 924,- Kč (o 44 076,- Kč méně než v r. 2010) 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. I nadále jsme 
snižovali nákup periodik.  
     KMP se jako každý rok přihlásila do projektu Česká knihovna, v němž získala knihy 
v hodnotě 3 400,- Kč (2 800,- Kč v roce 2010).  
     Nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů (celkem 23) 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. Bohužel během roku některé zavedené spolupráce skončily. Svoji 
distribuci ukončilo nakladatelství Paseka a Computer press. Produkci Paseky nyní 
odebíráme prostřednictvím distribuce Kosmas. Nakladatelství Motto, XYZ, Computer press 
a Albatros se sloučila v jediný subjekt s jednotnou distribucí pod názvem Albatros média 
(rabat byl sjednocen na 28 %). Nově jsme začali obchodovat s distribucí Euromedia Group, k. s. 
(28 % rabat), se zástupcem nakladatelství BBArt - společností Aktis (30 % rabat) a Marco 
Polo (35 % rabat). V první polovině roku proběhl pokus ze strany distribuce Kosmas a Euromedia 
Group o přeplacení společnosti Aktis. V soutěži nakonec zvítězila Euromedia Group, která 
nám výběrově na některé nakladatele (včetně BBArt) navýšila rabat na 32 %.    Rabat dále 
navýšili: vydavatelství Akcent na 30 %, distribuce OPA na 28 %., Nakladatelský servis na 32 %. 
Spolupráce se všemi dodavateli probíhala uspokojivě.  
 
Přehled dodavatelů 
Dodavatelé Rabat 
Nakladatelství Jota, Brno 35 % 
Cykloknihy, Plzeň 35 % 
Marco Polo 35 % 
Nakladatelství Granát, Horní Bříza 33 % 
Nakladatelský servis 32 % 
AZ tisk, Plzeň 31 % 
Kosmas  30 % 
Nakladatelství Fragment 30 % 
Egmont ČR, Praha 30 % 
Grada Publishing, Praha 30 % 
Vydavatelství Akcent, Třebíč 30 % 
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Aktis – Jan Kozák 30 % 
Domino nakladatelství 29 % 
Euromedia Group, k.s., Praha 28 % 
Albatros média, Praha 28 % 
Nakladatelství Thovt, Praha 28 % 
OPA, Praha 28 % 
Svět křídel 28 % 
Knihkupectví Ševčík, Plzeň 20 % 
Distribuce Stehlík, Volary 22 % 
Knihkupectví Chmela, Plzeň 13 % 
Nakladatelství Fraus, Plzeň 10 % 
Antikvariát Beneš, Plzeň bez rabatu 
 
Způsoby akvizice, výběr 
     Knihovna pokračovala v zavedeném způsobu výběrů knižních novinek za účasti dvou 
komisí. První komise je složená ze zástupců ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín a Studovny, schází 
se o 2 hodiny dříve a usnadňuje výběr členům druhé komise. 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. V rámci vylepšení KMP začala připravovat knižní 
vzorky pro nákupní komisi na 2 stoly. Od září byl den výběru pevně stanoven vždy na středu.  

 
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 2011 jsme zakoupili od firmy 
Bontonfilm několik filmů na DVD pro Hudební a internetovou knihovnu. Bohužel cena DVD 
zohledňuje také licenční práva k půjčování a na knihovny se slevy nevztahují. Jednotná cena 
DVD se v roce 2011 vyšplhala na 581,- Kč za 1 exemplář. (Aby KMP udržela  zavedenou 
nabídku DVD pro uživatele, pokusí se oslovit i jiné distributory.) V roce 2011 došlo k omezení 
nákupu mluveného slova od Radioservisu. Jeho produkci za výhodnějších podmínek (vyšší 
rabat, žádné poštovné) nabízí distribuce Kosmas. Ta navíc poskytuje vzorky, které lze 
předložit nákupní komisi při výběru. 
 
Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 
Globus International s.r.o.  20% rabat 
Kosmas, Praha  28% 
Audiostory, Praha 20% 
Radioservis, Praha  25% 
Bontonland, Praha  bez rabatu 
 
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 průběhu roku se ještě dolaďovaly změny, k nimž v těchto společnostech došlo v roce 
2010. Ze strany obou společností občas docházelo k bezdůvodnému navyšování 
objednávek,  Mediaprint & Kapa občas nepravidelně zavážel knihovny Bolevec, OK Lochotín 
a OK Skvrňany. U obou společností byly reklamace naštěstí promptně uznávány, což se 
okamžitě promítlo do faktur (v minulosti musela KMP na odúčtování déle čekat).  
     Periodika od ostatních dodavatelů KMP odebírala prostřednictvím České pošty nebo 
do schránky na hlavní budově.  
     Pracovnice Oddělení KF všechna došlá periodika roztřídí a pro provozy v hlavní budově 
také zpracuje. Periodika pro ostatní knihovny rozdělí do schránek na sekretariátu nebo v ÚKD. 
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Pobočky Lhota, Červený Hrádek a Újezd odebírají pravidelná periodika přes svoji obvodní 
knihovnu.  
     KMP každoročně odebíráme též tzv. remitendy (cenově výhodná periodika) od firmy 
VaRa. Zásilky remitend chodí pravidelně po 14 dnech. Obvodní knihovny tato periodika 
dostanou s rozvozem nových knih, ostatní knihovny je naleznou ve schránkách v ÚKD, 
anebo s rozvozem nových knih. Třebaže se v posledních třech letech odběr periodik výrazně 
snížil, finanční náklady (kolem 1 mil. Kč) se podstatně nezměnily. 
 
Srovnání počtu a nákladů odebíraných periodik 
 2009 2010 2011 
Počet exemplářů titulů odebíraných periodik 1 918 1 667 1 627
Náklady na pořízení 1 165 582,51 1 081 270,80 985 339,90
 
Knižní dary 
     V posledních letech je KMP stále častěji oslovována soukromými osobami s nabídkou 
knižních darů. Zpravidla se jedná o dědictví nebo o nadbytečné knihy, které překážejí při 
vyklízení bytu. V naprosté většině jde o knižní produkci 80. let 20. století, tj. o tituly, které má 
KMP dostatečně zastoupeny. Dárcům zpravidla doporučuje oslovit s nabídkou antikvariát, 
nemocnice, školy nebo využít akce OK Skvrňany „Čtenáři čtenářům“. Je však zřejmé, že se 
knihovna bude muset na tento sílící trend více připravit. Řadu titulů dostává knihovna rovněž 
přímo od regionálních autorů. 
     V roce 2011 jsme byli nuceni zareagovat na změnu v legislativě. Zákon č. 477/2008 Sb. 
neumožňuje KMP přijímat dary bez poskytnutí předchozího souhlasu zřizovatele. 
Prostřednictvím Úřadu služeb obyvatelstvu byly Radě Města Plzně předloženy 2 žádosti 
včetně seznamu darovaných knih. Po schválení bylo do fondu KMP zařazeno 199 
darovaných KJ.  
 
Zpracování knihovního fondu 
     V roce 2011 bylo zpracováno celkem 27 000 KJ, z toho 26 763 knih, 28 map, 164 
hudebnin, 45 grafických listů a 1 800 AV médií,  což bylo o 1 003 méně než v r. 2010.   
     KMP rozšířila druhy dokumentů o tzv. grafické listy. V této kategorii eviduje nástěnné 
kalendáře s regionální tematikou. Na konci roku zpracovala pro Regionální fond 45 dokumentů. 

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. 
 
Statistika přírůstků podle druhu dokumentu 
Druh dokumentu Počet Náklady v Kč Hodnota v Kč 
Knihy 26 763 4 994 019,67 6 982 750,00
Mapy 28 3 213,00 3 508,00
Hudebniny 164 31 304,16 36 840,00
Grafické listy 45 0 469,00
Celkem 27 000 5 028 536,83 7 023 567,00
 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 
Tematická skupina Počet Náklady v Kč Hodnota v Kč 
Naučná 6091 1 291 587,45 1 782 453,00
Beletrie 15 088 2 816 420,47 3 965 067,00
Mládež naučná 977 166 722,74 228 347,00
Mládež beletrie 4 635 722 502,01 1 010 391,00
Hudebniny 164 31 304,16 36 840,00
Grafické listy 45 0 469,00
Celkem 27 000 5 028 536,83 7 023 567,00
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     Pracovníci pokračovali v údržbě slovníků, retro ukládání a v opravách stavění knih podle 
Mezinárodního desetinného třídění. Novinkou v oblasti věcného třídění dokumentů bylo 
využívání dalších typů předmětových hesel. Z báze autorit NK ČR jsme od ledna 2011 začali 
přebírat typ předmětového hesla: „Forma, žánr“ a od prosince 2011 typ „Věcné téma“. 
Věcnou charakteristiku dokumentu teď v maximální míře tvoříme pomocí věcných autorit 
a klíčová slova využíváme jen k nezbytnému doplnění. Klíčová slova lze přímo ve slovnících 
převádět na předmětová hesla, což zůstává jako úkol do budoucna. 
     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, neboť  
pro uživatele a služby veřejnosti není nezbytná. Namísto toho se věnovala údržbě a aktualizaci 
vyhledávacích slovníků a oblast věcného třídění rozvíjela využíváním nových typů 
předmětových hesel. 
     Také letos knihovna požádala o grant v programu VISK 9 – Souborný katalog CASLIN 
a národní autority 2011 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 2011 byl rejstřík autorů vyčištěn v rozsahu 
písmen A-R, započato bylo písmeno Ř. Během roku bylo z KMP do báze národních autorit 
v NK ČR odesláno 1 300 záznamů. Celkový počet zpracovaných záznamů jmenných a 
korporativních autorit byl 7 743, což odpovídá plánovanému množství za toto období. 
 
     Ve zpracování AV médií se střídavě zpracovávaly soubory mluveného slova, hudebních 
CD a filmů na DVD nebo hudebních DVD pro prezenční fond Hudební knihovny. Dokončena 
byla rekatalogizace SP desek, které obsahovaly hudbu i mluvené slovo. Rovněž provedena 
rekatalogizace záznamů hudebních představení na videokazetách, jež byly dosud uloženy v 
depozitáři. V rámci věcného zpracování začala KMP vytvářet anotace u mluveného slova na 
CD a filmů na DVD. U nově zakoupených hudebnin do záznamů začala přidávat obrázky 
obálek. Bylo zpracováno celkem 2 003 AV médií. Nejčastějším nosičem zůstalo CD, 
zpracováno jich bylo 1 486. Rovněž se pokračovalo v údržbě slovníků. 
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     V roce 2011 jsme do fondu KMP zakoupili 6 e-čteček, pro něž jsme v systému Clavius 
vytvořili nový modul (EC) a zpracovali jsme je jako multimédia. Každá z e-čteček pochází od 
jiného výrobce - naší snahou bylo umožnit uživatelům porovnat jednotlivé typy dostupné na 
českém trhu. Členové pracovní skupiny pro e-čtečky prostudovali dostupné informace 
týkající se problematiky půjčování e-knih a vývoje e-čteček a navrhli možnosti půjčování v 
souladu s platnou legislativou, se zvláštním zřetelem na Autorský zákon. Vytvořili též soubor 
e-knih, který zohledňuje technické možnosti e-čteček a zvolili nejvhodnější formáty e-knih. 
Obsažené e-knihy byly vybrány tak, aby splňovaly kritéria pro volné dílo. Tento soubor e-knih 
je spolu s informacemi o KMP nahráván na e-čtečky pracovníky Hudební a internetové 
knihovny. Členové pracovní skupiny vytvořili pro naše uživatele také seznam vhodných 
zdrojů e-knih dostupných na internetu. V současné době jsou e-čtečky k dispozici k 
prezenčnímu i absenčnímu půjčování v Hudební a internetové knihovně. 
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 
Nosič Počet Náklady Cena 
CD 1 486 382 263,84 391 625,00
EC (elektronické čtečky) 5 22 286,00 22 286,00
EZ (elektronické zdroje) 1 815,00 815,00
DVD 148 79 757,00 80 109,00
LP 2 0 700,00
MP 158 39 614,04 42 137,00
MS (maxi singl) - - -
VC - - -
Celkem 1 800 524 735,88 537 672,00
 

Katalogizátorky a pracovnice technického zpracování udržovaly v rámci zachování 
kontinuity zpracování shodné tempo. Denní soubory zpracovaných novinek se pohybovaly 
kolem cca 150 ks. S technickým zpracováním úspěšně vypomáhali praktikanti a brigádníci -  
vypomáhali s razítkováním knih, balením a přebalováním knih pro Výměnný, Prezenční  a 
Regionální fond. V hlavní budově byly tituly roznášeny ihned po zpracování. Novinky pro 
pobočky byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. Během roku  2011 bylo 
realizováno 23 rozvozů. V rámci vylepšení služeb pro uživatele byl sjednocen 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 a bylo možné 
si je případně rezervovat.  
 
Revize 
     Revize byly prováděny v revizním modulu systému Clavius. V roce 2011 jsme zahájili 
revizi knihovního fondu knihoven Křimice (15. 9.), Litice (13. 1.), Radobyčice (20. 1.), Radčice 
(23. 2.), Lobzy (30. 6. – 15. 7.) a OK Bory (29. 8. – 9. 9.). Revize knihoven Litice, Radčice a 
Radobyčice byly s výsledkem minimálních ztrát uzavřeny ještě v 1. pololetí. Na konci června 
jsme uzavřeli revize knihovny Černice, Hudební a internetové knihovny, Bibliobusu a 
Výměnného fondu, v prosinci pak revizi Prezenčního fondu a pobočky Újezd. Ani v tomto 
roce nebyly ztráty po revizi vysoké – celkem 384 KJ.  
 
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, poměrně velké množství knih bylo 
převedeno do Prezenčního a Rezervního fondu. Vzrostl zájem o převod povinné četby, která 
v současné době není dostupná na trhu (převáděla se z malých poboček do velkých 
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knihoven). Přesný celkový počet převedených dokumentů není k dispozici, je odhadován na 
450 KJ. 
     V daném období bylo odepsáno 20 393 KJ, z toho bylo 20 120 knih, 33 map,  164 AV 
médií, 9 hudebnin a 67 elektronických zdrojů. Vyšší počet odpisů dokazuje, že knihovny 
dobře pracovaly se svým fondem. Odpisy byly prováděny průběžně. 
 
 
Důvody odpisu 
 Knihy Mapy AV média Elektronické 

zdroje 
Hudebniny 

opotřebovaná 19 580 28 119 67 -
ostatní důvody 23 - 1 - -
placené ztráty 184 1 6 - -
ztráty po revizi 333 4 38 - 9
Celkem 20 120 33 164 67 9
 
 
     Celkově v roce 2011 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 144 článků, tj. o 35 více než v roce 2010. Kromě 
Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta Dnes, PLŽ, Radniční listy, 
Plzeňská jednička, Trojka, Čtenář, Právo, Kultura, Žurnál, Týdeník Rozhlas, Doubravecké 
listy, IZ-Informační zpravodaj ÚMO 2, Sedmička, Plzeňský rozhled, Metro, Profit a Bulletin 
SKIP. Nejvíce článků se objevilo v Plzeňském deníku (54), v Mladé frontě Dnes a Žurnálu 
(19). Autorkami 34 článků byly pracovnice KMP. 
     Nejvíce se psalo o činnosti M-klubu (29 x), ÚKDM (19 x) a Polanovy síně (14 x). Články 
se týkaly např. znovuotevření pobočky v Újezdě, rekonstrukce OK Lochotín, přestěhování 
OK Bory, sběru autolékárniček, akcí v ÚKDM, v M-klubu, Polanově síni a v Lobzích, výročí 
Ason-klubu, Hudební a internetové knihovny, akcích v OK Slovany, přednášky o historii 
plzeňské policie, výstavy k 135. výročí založení KMP, Týdne knihoven apod. Prezentovaly se 
také pobočky – pozvánka do knihovny ve Lhotě ve Lhotském zpravodaji; soutěž, prodej 
vyřazených knih a pozvánka na lekce výuky na počítači pro seniory v Křimicích v internetovém 
Informačním zpravodaji Křimic; pozvánka do knihoven v Malesicích a Koterově. Nejaktivněji 
přispívaly do médií pracovnice ÚKDM.  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 
     V masmédiích se KMP objevila celkem 40 x, z toho na webu Magistrátu města Plzně 
mezi aktualitami 14 x, v Českém rozhlase 11 x, Rádio Blaník vysílalo zvukové zprávy z KMP 
6 x, Plzeň v kostce 5 x, po jednom příspěvku jsme zaznamenali v TV Public, Ikaros, 
Novinky.cz a iDnes.cz. 
 
   

Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  
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Webové stránky knihovny 
 
Webové stránky KMP:  
 Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu 
 OK Skvrňany a M-klub: http://www.skvrnany.wz.cz   
 OK Slovany: http://www.kmpslovany.wz.cz  
 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz, http://knihovnicka.nazory.cz 
 OK Lochotín: http://www.kmplochotin.wz.cz 
 Hudební a internetová knihovna: http://kmphudebni.wz.cz 

 
Sociální sítě (Facebook):  
 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 

http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen 
 OK Bory (od 11/2011): http://www.facebook.com/pages/OK-Bory-Knihovna-

m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/197813763635013 
 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka 
 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-

knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf 
 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-

SlovanyKnihovnam%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 
 Hudební a internetová knihovna (od 5/2011): 

http://www.facebook.com/pages/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-
Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/199424680093002 

 
Wikipedie (od 8/2011):  
 KMP: http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B 
 
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://alik.idnes.cz/alik-rajce-a-fotky-0mp-/alik-alikoviny.asp?klic=129008 
 OK Skvrňany a M-klub: http://mklub.rajce.idnes.cz 
 
     V roce 2011 zaznamenaly oficiální stránky KMP 99 795 návštěv (v r. 2010 jen 92 491). 
KMP má rovněž uzavřenou 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, M-klubu a L-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 využívána 
dotyková obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny.      
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu.  



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

45

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 apod.). 
     KMP dodala podklady pro publikaci Studijní a vědecké knihovny „Knihovny Plzeňského 
kraje v novém“ – v publikaci jsou texty a fotografie OK Lochotín a poboček Křimice, Újezd 
a Lhota. Knížka je vystavena na webových stránkách SVK PK - 
http://www.svkpl.cz/cs/oknihovne/publikace-online/. 
     Programy KMP byly uváděny v kalendáři akcí na oficiálních stránkách MMP (zajišťuje N. 
Tomanová). Pravidelná byla prezentace KMP v měsíční kulturní příloze Plzeňského deníku 
Kultura a v magazínu Žurnál. V roce 2011 byly základní informace nebo odkazy na všechny 
knihovny včetně poboček umístěny na stránkách jednotlivých plzeňských obvodů. Vydány 
byly i méně finančně náročné, leč osobité novoročenky 2012 (z dílny V. Juríka - Vhrsti). 
 
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 56 organizacemi v Plzni:  

 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – přestupkové řízení) 
 Antikvariáty v Plzni (OK Skvrňany – propagace bazaru Čtenáři čtenářům) 
 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Bezbariérový dům, Kaznějovská 43 (Bolevec - donáška knih) 
 Centrum dětí a rodičů, Západní 18 (Knihovna Bolevec – vzájemná propagace) 
 Centrum pro integraci cizinců (M-klub) 
 Český rozhlas Plzeň (Knihovna Lobzy – zprostředkování exkurze pro děti, které 

se v knihovně zúčastnily besedy Hajaja) 
 Divadlo Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Divadlo J. K.Tyla (účinkování umělců na akcích)  
 Dětský diagnostický ústav (ÚKDM – projekt Netradiční knihy) 
 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov pro seniory Sedmikráska, 

Kotíkovská 15 (Knihovna Vinice – donáška vybrané četby) 
 Galerie města Plzně (Studovna – články a kopie článků k jednotlivým akcím) 
 Galerie Ladislava Sutnara (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Hvězdárna a planetárium, p. o., U Dráhy 11 (Bolevec, Lobzy, Vinice – panely 

fotografií, Vinice – Noc s Andersenem) 
 Karpíšek, M. B. a J. Kubištová – hudební a divadelní představení 
 Klub seniorů Křimice (Křimice – spolupráce při přípravě besed) 
 Komunitní škola při 1. ZŠ (Knihovna Bolevec – společná akce Den dětí 

s Komunitní školou, Zahradní slavnost, vzájemná propagace) 
 Konzervatoř (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Krystal, o. s. (M-klub) 
 Lorika – skupina historického šermu – J. Truhlář a J. Diestlerová (ÚKDM – 

pasování dětí na čtenáře) 
 Magistrát města Plzně (Studovna – zodpovídání dotazů, rešerše na téma Obraz 

českých divadel v celostátním tisku v letech 2008 - 2011) 
 Městská policie – strážnice M. Češková a A. Vlčková (Knihovna Bolevec – 

besedy) 
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 Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce, U Jam 23 (Knihovna 
Bolevec – donáška knih, nabídka naučné literatury) 

 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – Klíčování prvňáčků) 
 Obec Slovákov (Lobzy – beseda v Polanově síni) 
 OCET, o.p.s. (OK Doubravka – literárně dramatický kroužek, společná organizace 

akce Vezmi knížku na procházku) 
 Plzeňské panenky – mateřské centrum – H. Vernerová (ÚKDM – Čtení pro nejmenší) 
 Ponton, o. s. – MŠ Klubíčko pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (ÚKDM - 

lekce) 
 Rádio Blaník (zveřejňování zvukových zpráv o činnosti  KMP)  
 Silovští Hana a Ladislav (OK Doubravka,  Lobzy - pasování na čtenáře)  
 Sokol Bílá Hora (Bílá Hora) 
 Speciální škola pro zrakově postižené – internát (OK Doubravka) 
 Stanice mladých techniků – lektorka T. Šmolíková (ÚKDM – s dětmi z kroužku 

Animace a film reportáž o Knihofonu) 
 Středisko volného času dětí a mládeže, pobočka Stanice mladých techniků, Sady 

pětatřicátníků (ÚKDM – soutěž Máme rádi zvířata) 
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (ÚKDM – dohoda o poskytování 

všech materiálů Ason-klubu do regionálního fondu SVK PK, Oddělení KF – 
konzultace s dr. M. Hálovou ohledně ocenění starších knižních titulů) 

 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara (praxe studentů v KMP) 
 Svaz důchodců (OK Slovany – vývěsky materiálů) 
 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany – propagace jejich akcí a účast na nich) 
 Svaz zdravotně postižených civilizačními chorobami (OK Skvrňany – nástěnka 

v hale knihovny) 
 Totem - regionální dobrovolnické centrum (OK Doubravka – beseda pro seniory 

Trendy moderní literatury, Knihovna Bolevec – v prostorách Totemu se realizuje 
nabídka knih pro obyvatele penzionu pro důchodce a komentované čtení) 

 Tyfloservis (OK Skvrňany – Den s Tyfloservisem) 
 Unie výtvarných umělců (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 ÚMO 1 (Bolevec – nabídka ankety na webové stránky, anketa zveřejněna ve 

zpravodaji Plzeňská jednička) 
 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu, 

finanční podpora Noci s Andersenem, články v Doubraveckých listech) 
 ÚMO 8 (Černice) 
 ÚMO 9 (Malesice) 
 ÚMO 7 (Radčice) 
 ÚMO 10 (Lhota) 
 Veolia – Vodárna Plzeň (Knihovna Bolevec – poskytnutí odměn do soutěží) 
 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Západočeská univerzita, ústav jazykové přípravy – Mgr. J. Lukášová (Lobzy – 

akce O Polsku polsky s Polkou) 
 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta - Ateliér dramatické výchovy (OK 

Doubravka) 
 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta, katedra ruského a francouzského 

jazyka – Mgr. M. Vaněk (Lobzy – konzultace k besedě Rusko rusky) 
 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Zoologická zahrada (Knihovna Vinice – propagace akcí, distribuce časopisu Iris) 
 1. ZUŠ B. Smetany (Knihovna Lobzy – výstavy, Knihovna Vinice – koncert 

v Týdnu knihoven) 
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 ZUŠ Jagellonská – M. Němejcová a J. Vacková (ÚKDM – společná realizace 
výstav v Galerii Barevný koníček ve vstupní hale), R. Štajerová (OK Skvrňany – 
výstavy prací žáků v knihovně) 

 
Mimoplzeňská spolupráce se uskutečňovala s organizacemi a institucemi:  

 ADRA – humanitární organizace (v 5 knihovnách - ÚKD, OK Doubravka, OK 
Skvrňany, OK Slovany, OK Lochotín – probíhal sběr použitých autolékárniček pro 
africký stát Keňa) 

 Česká společnost ornitologická (Lobzy – konzultace k soutěži Strnad obecný – 
pták roku)  

 Český rozhlas Praha (Lobzy – konzultace a materiály k besedě Hajaja)  
 Education First – mezinárodní jazyková škola, Vodičkova 26, Praha (Knihovna 

Bolevec – materiály pro jazykové školy a pobyty v zahraničí) 
 Klub Terryho Pratcheta (OK Slovany a OK Doubravka – veřejná sbírka pro 

výzkum Alzheimerovy choroby) 
 Krajská vědecká knihovna v Liberci (Bolevec – dotaz na osobnosti Libereckého 

kraje v rámci soutěže Jede, jede mašinka) 
 Fa LANius Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius, katalog Carmen) 
 Malé Svatoňovice – starostka (Bolevec – zeměpisný dotaz v rámci soutěže) 
 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub) 
 Místní knihovna v Puclicích (Božkov – výměna informací s knihovnicí) 
 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)  

 Národní pedagogická knihovna Komenského (ÚKDM, OK Doubravka, Knihovna 
Lobzy - projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD – elektronický meziknihovní výpůjční systém) 
 Sdružení SKAT (Studovna – spolupráce na souborném katalogu v oblasti 

analytického popisu článků) 
 Stocker club, Č. Budějovice (Knihovna Bolevec – dotaz v rámci soutěže Jede, 

jede mašinka) 
 Základní školy v okolí Plzně (ÚKDM - Chotíkov, Dýšina, Pernarec, Pňovany, OK 

Lochotín – Město Touškov)   
 ZUŠ Kralovice – pobočka Horní Bříza (Knihovna Vinice – koncert v Týdnu 

knihoven) 
 
Zahraniční spolupráce: 

 Forschungsbibliothek – Herder-Institut e. V. Marburg – dodávání publikací (PLŽ, 
publikace Pro libris) 

 
 
 
III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V roce 2011 se v KMP uskutečnilo několik rozsáhlých akcí, zaměřených na zlepšení 
prostředí a vybavení knihoven.  
     Po rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice byla nově vybavena a otevřena pobočka v Újezdě.  
     Rekonstrukcí v OK Lochotín byl vytvořen nový sál pro kulturně vzdělávací aktivity 
(L-klub). Přízemí bylo zcela přestavěno, původní, již nevyhovující sklad byl vybourán 
a vybudován sklad s kompaktními regály. V prvním patře byla čítárna přemístěna do prostoru, 
kde uživatele méně obtěžuje hluk a plný sluneční svit. Byly srovnány podlahy v prostoru 
volného výběru a dětského oddělení a položena krytina (marmoleum). Proběhla také 
rekonstrukce WC. Celý prostor knihovny byl vymalován včetně vstupní chodby, kde byla též 
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položena dlažba. Dětské oddělení a čítárna byly vybaveny novými regály, čítárna i novými 
křesílky. Zcela novým nábytkem byla vybavena také kancelář vedoucí OK Lochotín. 
      OK Bory byla v roce 2011 přestěhována do prostor, které poskytla Střední průmyslová 
škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara (Klatovská 109). V prostoru byly 
provedeny drobné stavební úpravy, položena nová podlahová krytina, natřeny radiátory, 
dveřní zárubně a dveře. Následně byla knihovna zařízena novými kovovými regály, 
pojízdnými vozíky na knihy, křesly a stolky.  
     ÚKD byla vybavena vzduchotechnikou s klimatizací, vymalována a ve vstupní části byla 
položena nová podlahová krytina. Všechny tyto změny byly finančně velmi nákladné.  
     V Knihovně Lobzy proběhla rekonstrukce sociálního zařízení (realizovala 28. ZŠ). 
     Bibliobus byl od 3. 1. do 31. 1. z technických důvodů mimo provoz. Byla provedena 
výměna řídící jednotky startování, technická prohlídka vč. emisí. 
     Knihovna Bolevec pořídila do oddělení pro dospělé novou sedací soupravu pro čtenáře a 
do dětského oddělení 6 nových kontejnerů, z toho 4 se šuplíky.   
     Knihovna Lobzy si pořídila 2 nové nástěnky na chodbě, dřevěný knižní vozík, stojan na 
CD, 2 nové didaktické loutky (Zubíky) a textilní figurínu v životní velikosti (pojmenovaná 
Anežka Hadrná).  
     OK Skvrňany vylepšila své prostory o nové koše na hračky, sedací vaky pro děti a o 
skřítka Knihovníčka.  
     V OK Slovany musela být neplánovaně a za plného provozu realizována výměna části 
vodovodních stoupaček a oprava  elektrického osvětlení. K bezbariérovému WC byl 
namontován Euroklíč. Nově byla zavedena telefonní linka do kanceláře pracovnic, pořízeny  
2 korkové nástěnky, nové schůdky, 3 malé přídavné regálky a 3 závěsné poličky na přídavné 
regálky. 
     V Knihovně Vinice přetrvávaly problémy s výpustí a došlo havárii teplovodního zařízení. 
Studovna nabídla uživatelům deset nových čalouněných židlí.  

 
     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 297 studijních míst. 
 
 
Technické vybavení 
     Počítače z Krajského úřadu PK, získané v rámci projektu SROP (25 ks), byly převedeny 
do majetku KMP. V OK Lochotín se začaly používat ve výpůjčním protokolu nové – 
účtenkové tiskárny. Do ÚKDM byl instalován nový velkoplošný samoobslužný skener (do 
formátu A++, tj. velikost novin). Do magistrátní sítě byly 8. 3. připojeny pobočky Litice a 
Božkov, a získaly tím přístup Intranetu KMP a magistrátní telefonní čísla. 
 
 

 2011 2010 
Počítače v KMP celkem 152 153
    z toho pro veřejnost 72 73
Tiskárny celkem 58 67
    z toho pro veřejnost 15 24
Skener 9 9
Kopírka 6 9
Multifunkční zařízení 31 30
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IV. Zpráva o hospodaření 
 
IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
  
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2011 schválen příspěvek na provoz ve výši 40 650 tis. Kč.   
K 31. 12. 2011 byla provedena následující rozpočtová opatření: 
 
• RO 6 - neinv. dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 251 924,- Kč 
• RO 90 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt z programu Knihovna 21. stol. - 12 tis. Kč  
• RO 101 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt z programu VISK knihoven - 91 tis. Kč 
• RO 144 - neinv. dotace z rozpočtu ÚMO 1 na vybavení OK Lochotín - 5 tis. Kč 
 
Přehled sponzorských darů, grantů a dotací: 
 

Kdo získal  Příjem  Od koho  Na jaký účel 
KMP 12 000,- Ministerstvo kultury ČR – 

Knihovna 21. století 
Projekt Měsíc  
po měsíci českými 
dějinami s knihou 

5 000,- Nadace 700 let města 
Plzně 

Vydání publikace  
K. Schwarz: Plzeňské 
pomněnky 

ÚKDM 4 maňásci SKIP ČR  Výhra v soutěži 
Kamarádka knihovna 

Knihovna 
Bolevec 

10 x knížka Malý princ, 
10 x DVD Dešťová 

víla, 10 x trhačka, 30 
záložek, bonbóny

VEOLIA – Vodárna Plzeň Odměny pro děti  
do soutěží s tematikou 
vody 

20 ks posledních čísel 
časopisu Sluníčko a 

Mateřídouška

Mladá fronta, a. s. Odměny pro děti  
při Dnu dětí 

OK Doubravka 4 500,- ÚMO 4 Výtvarné potřeby, 
dekorace, odměny  
a občerstvení pro děti při 
Noci s Andersenem 

10 000,- Nadační fond pro podporu 
vzdělávacích programů  
a mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže Plzeň 

Artedílny – výtvarné 
potřeby 

5 000,- ÚMO 4 Artedílny – výtvarné 
potřeby 

Knihovna Lobzy Figurína v životní 
velikosti Anežka Hadrná

Věznice Kuřim Dekorace  

Hračky Čtenářka  Na hraní pro malé děti 
OK Lochotín 5 000,- ÚMO 1 Židličky a stolky  

pro dětské oddělení 
Oddělení KF 91 000,- Ministerstvo kultury ČR – 

VISK 9 – Souborný katalog
Harmonizace lokálních 
autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR  

Knihy v hodnotě 
3 400,-

Projekt Česká knihovna Zpracováno do knihovního 
fondu 

252 000,- Krajský úřad PK Regionální funkce – nákup 
knih do výměnného fondu 

199 ks knih Různí dárci Zpracováno do knihovního 
fondu, odměny v soutěžích 

 
     Na odměny nebo akce pro děti přispívaly také pracovnice knihovny - I. Benešová, na  Noc 
s Andersenem, J. Štádlerová na odpolední čtení pro ŠD a všechny pracovnice ÚKDM 
na dětské akce.  
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Náklady 
     Upravený roční rozpočet byl 43 570 tis. Kč, skutečnost  43 648 tis. Kč, tj. čerpáno na  100,2 %. 

 
Výsledek hospodaření  
     Výsledek hospodaření po zdanění k 31. 12. 2011 byl kladný – zisk 510 tis. Kč. 
 
Pol. 501 – spotřeba materiálu 
     Roční rozpočet byl 8 200 tis. Kč, skutečnost 7 526 tis. Kč, tj. čerpáno na 91,8 %. Čerpání 
bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Pol. 502 – spotřeba energie 
     Roční rozpočet byl 1 950 tis. Kč, skutečnost 1 850 tis. Kč, tj. čerpáno na 94,9 %. 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           590 tis. Kč
 cestovné 36 tis. Kč
 náklady na reprezentaci 39 tis. Kč
 služby 2 385 tis. Kč
 nájemné 1 566 tis. Kč
 výkon spojů 437 tis. Kč
 přepravné 39 tis. Kč

  

Pol. 521 – mzdové náklady 
     Roční rozpočet byl 18 564 tis. Kč, skutečnost 19 164 tis. Kč, tj. čerpáno na 103,2 %. 
Překročení limitu mezd bylo pokryto převodem z fondu odměn ve výši 509 443,- Kč 
a dotacemi na mzdy z grantů poskytnutých MK ČR v celkové částce 91 000,- Kč. Počet 
fyzických pracovníků – 93, průměrný přepočtený stav 79,39 pracovníků. Pro přepočtený 
počet pracovníků byla průměrná měsíční mzda 19.947,- Kč. 
 
Pol. 524,527,528 – zákonné a ostatní sociální náklady 
     Roční rozpočet 6 312 tis. Kč, skutečnost 4 883 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 600 tis. Kč, skutečnost 274 tis. Kč, tj. na 45,7 %. Zahrnuje 
pojištění majetku a bankovní poplatky. 
 
Pol. 551 – odpisy 
     Upravený roční rozpočet 2 300 tis. Kč, skutečnost 2 174 tis. Kč tj. na 94,5 %. Je v souladu 
s rozpočtem a dosud realizovanými investicemi. 
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Výnosy 
     Roční rozpočet vlastních výnosů byl 2 920 tis. Kč, skutečnost 3 091 tis. Kč, tj. na 105,9 %.  
 
Členění výnosů: 

  

 čten. poplatky 1.757 tis. Kč
 kopírování a tisk z PC 57 tis. Kč
 za pořady 347 tis. Kč
 za pronájmy 193 tis. Kč
 za ztracené knihy 36 tis. Kč
 za prodané knihy   30 tis. Kč
 úroky 76 tis. Kč
  
Čerpání finančních prostředků z Fondu investic 
 
Celkové čerpání: 

 

 nákup knižního scaneru ÚKDM  
stavební úpravy OK Lochotín provedené v roce 2011 
soubor regálů volný výběr OK Lochotín  
systém pojízdných regálů OK Lochotín  
soubor AV techniky – L Klub  
soubory nábytku OK Lochotín a L-Klub  
klimatizace a vzduchotechnika ÚKD  
mikrobus – combi VW  
soubor regálů OK Bory 
 
 

348 000,00 Kč
3 574 306,00 Kč

273 256,20 Kč 
202 860,00 Kč
226 646,00 Kč
331 630,00 Kč

2 604 469,00 Kč
989 992,08 Kč
478 148,60 Kč

IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet  013 – software 
     Počáteční stav 1 218 400,72 Kč, konečný stav 1 218 400,72 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 807 510,97 Kč, konečný stav 807 510,97 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 40 115 946,23 Kč, konečný stav 46 870 595,23 Kč. Navýšení v důsledku 
rekonstrukce a modernizace OK Lochotín a vybavení ÚKD klimatizací a vzduchotechnikou. 
Vyřazení objektu Zátiší. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 14 894 905,51 Kč,  konečný stav 17 325 446,89 Kč. V průběhu roku byly 
zakoupeny soubory regálů do OK Lochotín a OK Bory, knižní scaner ÚKDM, audiovizuální 
technika a další vybavení L-Klubu a mikrobus–combi VW. Dále byly vyřazeny dodávky 
Toyota a Ford. 
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 9 740 047,61 Kč, konečný stav 9 851 031,55 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.  
      
Účet 031 – pozemky 
    Počáteční stav 9 828 713,40 Kč, konečný stav 9 809 913,4 Kč. Vyřazení pozemku pod 
objektem v Zátiší.. 
 
Účet 032 – umělecká díla a předměty 
    Počáteční stav 109 270,- Kč, konečný stav 109 270,- Kč. Nedošlo k žádné změně. 
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IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Účet 411 – fond odměn 
     Počáteční stav 907 235,- Kč , konečný stav  847 792 tis. Kč. Zaúčtován byl příspěvek 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2010 a použití k vyrovnání limitu mezd r. 2011. 
 
Účet 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 197 612,55 Kč, konečný stav 183 304,48 tis. Kč. Čerpání odpovídá 
zásadám dle zákona. 
 
Účet 413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
     Počáteční stav 1 144 200,19 Kč, konečný stav 1 302 838,92 tis. Kč. Zaúčtován příděl 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2010 a převod do investičního fondu KMP. 
 
Účet 414 – fond rezervní tvořený z ostatních titulů 
     Počáteční stav 61 982,00 Kč, konečný stav 0 Kč. Byly vyčerpány dary Plzeňské 
teplárenské a  Stevenson. 
 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 8 396 040,66 Kč, konečný stav 1 525 177,68 Kč. Zaúčtován příděl 
z odpisů. Čerpání viz výše. 
 
 
IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání bylo zřizovatelem schváleno ve struktuře navržené KMP a to ve výši  
400 000,- Kč do fondu odměn a 109 857,15 Kč do rezervního fondu.  
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V. Závěrem  
 
     Rok 2011 byl pro KMP úspěšný, ale také velmi náročný. Výsledky nelze jednoznačně 
zhodnotit, protože v KMP se uskutečnilo několik rozsáhlých investičních akcí, které zasáhly 
výrazně do pracovní činnosti knihoven. Všechny tyto akce však směřovaly ke zlepšení 
prostředí knihoven.  
     Rekonstrukcí v OK Lochotín vznikl nový prostor pro kulturně vzdělávací aktivity – L-klub 
(otevřen 18. 4.). Rovněž nucené stěhování OK Bory z III. polikliniky do prostor střední školy 
(od 19. 9.) bylo pro knihovnu přínosem. Třebaže se její prostory trochu zmenšily, knihovna 
byla nově vybavena a školní prostředí jí nabízí nové možnosti aktivit, zaměřené na studenty.  
     Po rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice byla nově vybavena a 5. 1. otevřena pobočka 
v Újezdě. Dvouleté uzavření knihovny se bohužel podepsalo na odlivu čtenářů do OK 
Doubravka.  
     ÚKD byla vybavena vzduchotechnikou a klimatizací a při té příležitosti také nově 
vymalována a částečně opatřena novými podlahovými krytinami.  
     Otevírací doby v knihovnách se nezměnily, pouze od 1. 3. byla změněna otevírací doba 
v pobočce Radobyčice - ve středu od 10:00 do 14:00 hodin.  
     Řadu problémů zaznamenal provoz bibliobusu. Během celého ledna byl odstaven pro 
rozsáhlou závadu na řídící jednotce startování. Rovněž docházelo k opakovaným výpadkům 
a poruchám počítačové sítě a stále větší potíže byly s parkováním – některá stanoviště 
bývají často obsazena jinými vozidly.  
     Od 1. 1. byla v systému Clavius sloučena cena za tisk a kopírování do jedné položky – 
Tisk, a od 1. 4. vstoupily v platnost dodatky č. 2 a č. 3 ke Knihovnímu řádu, týkající se 
manipulačních poplatků při náhradě škod a vzniku nového kulturního zařízení L-klub. 
     KMP si připomněla 135. výročí svého založení několika hlavními aktivitami – výstavou 
Plzeň město krásné knihy (vernisáž 8. 8. v mázhauzu plzeňské radnice), vydáním publikace 
Karla Schwarze Plzeňské pomněnky a slavnostním večerem pro pracovníky, 
spolupracovníky a přátele KMP 23. 11. v Divadle Alfa. 
     Knihovna se úspěšně zapojila do celostátních soutěží - Městská knihovna roku (KMP se 
probojovala do finále mezi šest nejlepších knihoven v republice) a Kamarádka knihovna 
(KMP se poprvé přihlásila jako celek, dostala se nejen do první desítky, ale měla absolutně 
nejlepší bodové výsledky a nakonec skončila na 4. místě, pátá v pořadí).  
     V roce 2011 se knihovna začala prezentovat na Facebooku a také samostatným heslem 
v internetové encyklopedii Wikipedii. Samostatný profil na Facebooku si vytvořily také OK 
Slovany, OK Bory a Hudební a internetová knihovna. Informace o všech knihovnách se 
podařilo se umístit i na webových stránkách úřadů jednotlivých plzeňských obvodů. 
     Od roku 2011 je nutné žádat Radu města Plzně o souhlas s přijetím knižních darů. Na 
základě schválení dvou žádostí obohatila KMP svůj fond o 199 nových knih.  
     V oblasti zpracování KF byla dokončena rekatalogizace SP desek z Hudební a 
internetové knihovny, které obsahovaly hudbu i mluvené slovo. Provedena byla též 
rekatalogizace záznamů hudebních představení na videokazetách, které byly dosud uloženy 
v depozitáři. 
     Největší závady v novém katalogu OPAC 0.2 (Carmen) byly firmou LANius odstraněny a 
katalog byl i přes některé přetrvávající nedostatky pro uživatele zveřejněn od 21. 9. 
     Prostřednictvím Studovny se KMP podílela na virtuální referenční službě Ptejte se 
knihovny a touto cestou zodpověděla 39 dotazů. 
     Příspěvkem KMP k novým aktivitám města kolem plzeňských interiérů A. Loose bylo 
zpracování výběrové bibliografie Adolf Loos a Plzeň. 
     KMP se stala jedním ze zprostředkovatelů petice na obranu knih, kterou vyhlásil Svaz 
českých knihkupců a nakladatelů. 
    Knihovna zakoupila nový knižní samoobslužný skener i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy 
do velikosti A3++, který umožňuje skenovat knížky šetrně. Skener byl veřejnosti k dispozici v 
ÚKDM od března 2011.  
     V průběhu měsíce července bylo do knihovny nakoupeno 6 kusů elektronických čteček 
knih různých typů a od 1. 11. se začaly půjčovat v Hudební a internetové knihovně. 
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     Od roku 2011 jsou publikace, vydané knihovnou, vystaveny v elektronické podobě na 
webových stránkách KMP. 
     Počítače z Krajského úřadu PK, získané v rámci projektu SROP (25 ks), byly převedeny 
do majetku KMP. V OK Lochotín se začaly používat ve výpůjčním protokolu nové účtenkové 
tiskárny. 
     V roce 2011 KMP připravila velké množství kulturních aktivit, zapojila se téměř do všech 
celostátních knihovnických akcí.  
     Knihovna více pracovala se seniory, nabídla např. komentované čtení, lekci informační 
výchovy, spolupráci mezi seniory a dětmi z družiny při čtení a povídání o spisovatelích. 
     V roce 2011 se realizovalo více besed se spisovateli i dalšími osobnostmi, více se četlo. 
     Zajímavé byly též netradiční akce – např. společné psaní, dramatizace pohádky, večer v 
knihovně, workshop Střih mluveného slova, obří omalovánka pro děti, hudební odpoledne 
před knihovnou apod. 
     Od roku 2011 se začali sledovat statistické údaje o dobrovolnících v knihovnách. V KMP 
celkem pomáhalo 25 lidí, kteří odpracovali dohromady 734 hodin. 
     V rámci projektu Bezbariérová.knihovna.cz studentů katedry informačních služeb a 
knihovnictví FF MU Brno byla KMP spolupořadatelem semináře Knihovny bez bariér, který 
se uskutečnil 18. 5. v Polanově síni. 
     Předpokládáme, že návštěvníci knihovny jsou s našimi službami převážně spokojeni. 
V roce 2011 jsme obdrželi 5 písemných stížnosti a 24 písemných poděkování a pochval. 
     Celkově se rok 2011 řadí k těm náročnějším. Pro zaměstnance knihoven, ve kterých 
probíhaly rekonstrukce, znamenal spoustu práce především s přesouváním knihovního 
fondu a úklidem, často v nepříznivých pracovních podmínkách, zvýšenou zátěž při 
poskytování služeb před uzavřením a hlavně po znovuotevření knihovny. Pro ostatní 
knihovny tato omezení znamenala větší návštěvnost, neboť část čtenářů se přesunula k nim.      
Po dobu uzavření ÚKD během letních prázdnin byla rozšířena otvírací doba v ÚKDM a ve 
studovně. Následkem zvýšené zátěže byl občas vypjaté situace, avšak kolegialita, vstřícnost 
a obětavost knihovníků pomáhaly vše překonat. Počet uskutečněných kulturně-vzdělávacích 
aktivit dosáhl už na hranici možného. Velmi pestrá byla i nabídka knih a novinky, o něž byl 
největší zájem,  se ke čtenářům dostávaly velmi rychle.  
     Každá knihovna KMP je svým způsobem specifická (složením pracovníků i uživatelů), 
zároveň ale tvoří kompaktní celek a návštěvníci nepociťují výrazné rozdíly v poskytovaných 
službách. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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. 2011 
 
KNIHOVNY S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM  
Ústřední knihovna pro dospělé - B. Smetany 13 
Ústřední knihovna pro děti a mládež  - B. Smetany 13 
Knihovna Bolevec - Západní 18 
Obvodní knihovna Bory  - Klatovská 109 
Obvodní knihovna Doubravka  - Masarykova  75 
Knihovna Lobzy - Rodinná 39 
Obvodní knihovna Lochotín  - 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 
Koterov - Koterovská náves 7 
Křimice - Prvomájová 100 
Lhota – K Sinoru 62/51                                            
Litice - Přeučilova 12  
Malesice – Chotíkovská 14                             
Radčice - V Radčicích 9  
Radobyčice - Radobyčická náves 77  
Újezd - Staroveská 7  
 
 
 

BIBLIOBUS - STANOVIŠTĚ 
Bory - Tomanova  
Bručná - Pěnkavova 
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Doudlevce - Průmyslová 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná - Pod Všemi svatými (u tenisových kurtů) 
Valcha - K Zelené louce 
Zátiší - Línská                                                                        
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Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2011 
 
 
 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 Widimský Miloš, Ing. 
  (ekonomický náměstek)  
    
  správce Urbánek Antonín  
    
  automatizace Chládková Pavla 
    
  údržba + řidič Kadlecová Jana 
  mzdová účetní Korotvičková Marie 
  pokladní + hospodář Tacinecová Eva 
  knihařská dílna Berková Jana  
  úklid Dušková Patricie 
   Hegnerová Božena 
   Kovandová Jitka 
   Mirošovská Jitka 
   Pašková Marie 
   Zahradníková Anna 
   Závodna Helena (od 1. 9. 2011) 
    
 5. Oddělení nákupu a zpracování Duchková Lenka, BBus (Hons) 
  knihovních fondů Jílková Simona 
   Klučinová Eva, Bc. 
   Marková Věra 
   Ouřadová Martina, BBus (Hons) 
   Růžičková Jana  
   Ulíková Stanislava 
   Zemanová Pavlína, Mgr. 
    
 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 
   Kašparová Veronika Mgr. (od 13. 6. 2011) 
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   Nováková Hana, Bc. 
   Nussbauerová Hana 
   Pechová Kateřina 
   Štípková Eva (do 4. 9. 2011) 
   Valentová Jana  
    
 9. Ústřední knihovna pro děti a mládež Pekárková Petra, Mgr. 
   Duchková Petra, Bc. 
   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. (do 27. 2. 2011) 
   Karpíšková Markéta  
   Bedřichová Marcela 
   Jedličková Hana 
   Kočandrlová Kateřina (od 15. 9. 2011) 
    
  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. 
   Dibová Andrea (od 20. 6. 2011) 
   Brychová Dana, BBus (Hons) 
   Hoffmannová Ilona 
   Janová Jitka 
   Lukáčová Hana (od 1. 2. 2011) 
   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 (do 28. 2. 2011) 
   Mildorfová Iva (od 14. 2. 2011) 
    
 16. Obvodní knihovna Slovany Zahradníková Eva 
   Mašková Dagmar 
   Posoldová Ingrid 
   Špiclová Adéla, Bc. 
   Zahoříková Irena, Dis. 
    
  pobočka Božkov Zahoříková Irena st. 
  pobočka Černice Mgr. Froňková Anna (do 31. 8. 2011) 
   Eva Štípková (od 5. 9. 2011) 
  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. (do 31. 1. 2011) 
   Krystlová Dita 
   Němec Lubomír (do 14. 4. 2011) 
   Přibyl Marián (od 15. 4. 2011) 
    
  Mateřská dovolená Bicanová Marie, Mgr.  
   Dibová Andrea (do 19. 6. 2011) 
   Lukáčová Hana (do 31. 1. 2011) 
   Kašparová Veronika, Mgr. (do 12. 6. 2011) 
   Kroftová Jana  
   Smílková Kateřina Mgr. (od 28. 2. 2011) 
   Skálová Markéta, Mgr. 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně Kult (MK) 12 – 01 za rok 2011 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2011 a 2010 
 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2011 1 832 722 27 481 71 169 12 915 458 9 246 4 774
Bolevec       
2010 1 483 599 23 813 67 353 14 330 424 7 876 4 182

  1,24 1,21 1,15 1,06 0,90 1,08 1,17 1,14
Bory            
2011 1 964 308 22 457 92 923 14 519 91 1 084 2 160
Bory  
2010 1 815 330 24 992 97 763 14 801 100 1 549 2 754

  1,08 0,93 0,90 0,95 0,98 0,91 0,70 0,78
Doubravka  
2011 2 439 419 31 461 117 602 18 794 145 2 569 4 350
Doubravka  
2010 2 240 405 29 983 113 439 19 059 163 2 701 3 963

  1,09 1,03 1,05 1,04 0,99 0,89 0,95 1,10
Lobzy          
2011 571 198 7 130 20 911 2 890 135 2 785 1 818
Lobzy          
2010 478 158 6 607 20 735 3 821 120 2 433 1 746

  1,19 1,25 1,08 1,01 0,76 1,13 1,14 1,04
Lochotín       
2011 3 780 624 43 306 199 156 40 613 62 1 617 6 814
Lochotín       
2010 3 706 605 55 718 233 522 51 610 87 2 587 10 248

  1,01 1,03 0,78 0,85 0,79 0,71 0,63 0,66
Skvrňany      
2011 1 909 427 29 417 110 026 23 850 123 2 340 4 241
Skvrňany      
2010 1 727 361 26 836 102 967 21 557 91 1 534 3 496

  1,11 1,18 1,10 1,07 1,11 1,35 1,52 1,21
Slovany        
2011 2 860 446 31 958 133 240 20 026 43 896 1 557
Slovany        
2010 2 624 398 30 408 126 341 19 161 40 992 1 452

  1,09 1,12 1,05 1,05 1,05 1,08 0,90 1,07
Vinice          
2011 1 080 273 14 732 63 574 9 788 75 1 046 1 148
Vinice          
2010 980 249 14 033 59 704 11 224 73 855 883

  1,10 1,10 1,05 1,06 0,87 1,03 1,22 1,30
ÚKD            
2011 6 089 222 62 757 189 667 30 386 1 3 4 834
ÚKD            
2010 6 077 234 72 638 218 651 37 270 3 32 6 368

  1,00 0,95 0,86 0,87 0,82 0,33 0,09 0,76
ÚKDM          
2011 5 399 1 065 45 569 104 550 12 703 110 2 365 8 585
ÚKDM          
2010 4 774 1 005 40 017 95 287 12 793 108 2 448 7 770

  1,13 1,06 1,14 1,10 0,99 1,02 0,97 1,10
Hudební       
2011 1 022 165 14 246 28 544 1 879 21 241 9 991
Hudební       
2010 943 142 13 022 27 527 1 352 28 57 8 056

  1,08 1,16 1,09 1,04 1,39 0,75 4,23 1,24
Bibliobus      
2011 395 38 4 424 23 513 3 723 0 0 0
Bibliobus      
2010 384 44 4 822 27 493 4 866 2 22 0

  1,03 0,86 0,92 0,86 0,77 0,00 0,00  
Studovna     
2011 0 0 7 115 1 873 1 076 11 236 4 651
Studovna     
2010 0 0 7 415 1 819 1 093 14 377 4 820

      0,96 1,03 0,98 0,79 0,63 0,96
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora      
2011 74 13 1 410 4 120 1 926 12 44 142
Bílá Hora      
2010 75 15 1 357 3 986 1 642 16 60 150

  0,99 0,87 1,04 1,03 1,17 0,75 0,73 0,95
Božkov         
2011 137 37 1 745 7 590 2 866 11 169 174
Božkov         
2010 120 19 1 491 5 783 1 670 3 5 121

  1,14 1,95 1,17 1,31 1,72 3,67 33,80 1,44
Černice        
2011 125 24 1 726 9 339 2 542 6 17 26
Černice        
2010 127 32 1 623 9 632 2 742 4 16 46

  0,98 0,75 1,06 0,97 0,93 1,50 1,06 0,57
Č. Hrádek     
2011 68 11 814 5 533 1 813 13 45 22
Č. Hrádek     
2010 76 13 847 5 394 1 619 12 42 7

  0,89 0,85 0,96 1,03 1,12 1,08 1,07 3,14
Koterov        
2011 60 7 805 2 908 874 0 0 108
Koterov        
2010 73 13 926 3 495 998 0 0 136

  0,82 0,54 0,87 0,83 0,88  0,79
Křimice        
2011 94 20 1 457 7 329 2 126 30 139 81
Křimice  
2010 100 21 1 370 6 998 2 068 26 61 118

 0,94 0,95 1,06 1,05 1,03 1,15 2,28 0,69
Lhota            
2011 81 14 1 169 3 562 1 029 6 42 192
Lhota  
2010 81 14 1 052 3 320 1 130 9 106 251

  1,00 1,00 1,11 1,07 0,91 0,67 0,40 0,76
Litice           
2011 80 18 776 4 365 1 087 10 128 9
Litice           
2010 69 13 797 4 376 1 190 6 128 7

  1,16 1,38 0,97 1,00 0,91 1,67 1,00 1,29
Malesice      
2011 25 4 550 1 890 749 1 16 141
Malesice      
2010 31 8 560 1 700 652 0 0 280

  0,81 0,50 0,98 1,11 1,15   0,50
Radčice       
2011 90 16 1 637 7 566 2 182 24 90 546
Radčice       
2010 105 23 1 690 4 840 1 285 5 58 112

  0,86 0,70 0,97 1,56 1,70 4,80 1,55 2,09
Radobyčice  
2011 39 3 698 4 541 2 184 0 0 4
Radobyčice  
2010 50 5 744 4 659 2 315 2 11 20

  0,78 0,60 0,94 0,97 0,94  0,20
Újezd 
2011  80 13 824 3 636 1 044 33 314 139
Újezd  
2010 zavřeno   
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Příloha č. 6 - Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2011 
 
Ukazatele výkonnosti 

 
Knihovnické služby 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2011 

Skutečnost 
2010 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,7 2,7 
Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 %   17,7 % 16,5 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 %   265 % 281 % 
Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 7,14 7,29 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 40 44 

 
 
 

Informační služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2010 
Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 4 594 5 901 

                                 - z toho studovna 1 000 1 237 1 256 
Počet rešerší  (pouze studovna) 10 - 15 38 35 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 1 087 1 120 

 
 
 

Ostatní služby 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2010 
Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 837 1 763 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 40 882 40 654 
Počet vydaných publikací 32 26 25 

 
 

 
 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2011 
Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2011 
Skutečnost 

2010 
Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 142 4 294 
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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 2011 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 2011 

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 2011 
Skutečnost 2010 

30 - 40 Kč   
34 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 2011 
Skutečnost 2010 

27  
52 
51 

 
Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota 75 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2011 
Skutečnost 2010 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
297 (z toho 55 v ústřední budově) 
300 (z toho 55 v ústřední budově) 

 
Ostatní služby 

 
Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost (počet návštěvníků na 1 akci) 
Standard KMP 
Skutečnost 2011 
Skutečnost 2010 

31 
22 
23 

 
Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2011 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 – Fotografie z akcí 
 
 

                      
    
Týden knihoven (malý knihovník ZVŠ)           Měsíc po měsíci českými dějinami 

Knihovna Bolevec 
 
 
 

                          
                    

Slavnostní otevření pobočky Újezd za přítomnosti paní náměstkyně primátora  
Evy Herinkové 

 
 
 

                    
 
           Střih mluveného slova                        Beseda s Vlastimilem Vondruškou 
     OK Doubravka 
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           Beseda Netradiční knihy      Čtení pro nejmenší  

Ústřední knihovna pro děti a mládež 
 

 
 

                   
           

                Beseda pro ZŠ                                      Knižní bazar Čtenáři čtenářům 
              OK Skvrňany 
 
 
 

                          
                    
 Den čtení OK Slovany             Vánoce pobočka Božkov 
 
 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

69

 
                  

                 
 

Slavnostní otevření OK Lochotín a multifunkčního sálku L-klub po rekonstrukci za 
přítomnosti náměstkyně primátory Bc. E. Herinkové, starosty ÚMO 1 Mgr. M. Brabce, 

ředitele ÚSO Ing. R. Kozáka,  
vedoucí odboru kultury PhDr. H. Knížové 

 
 
 

                    
 
Výstava k 135. Výročí KMP Plzeň město krásné knihy, s podtitulem Literární i výtvarné 

harmonie formy a textu v mázhausu plzeňské radnice 
za přítomnosti primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy  

 
 
 

                 
 

Slavnostní otevření OK Bory v prostorách SOŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara 
za přítomnosti primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy 
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Slavnostní večer KMP k 135. Výročí založení v Divadle Alfa 
 
 
 
 

                    
 
     Rozdávání čtenářských pasů                               Beseda Hajaja 

Knihovna Lobzy 
 
 
                
 

                  
 
    Přednáška  a představení knihy                       Knihovnička Iva Šmoldase 
T. Herajta O historii plzeňské policie   

Polanova síň KMP 
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    Seminář Knihovny bez bariér                        Křest publikace Kalendář plzeňský 2012 

Polanova síň KMP 
 
 

 

                     
 

      Noc s Andersenem ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem města Plzně 
     Knihovna Vinice 

 
 
 

                 
 
 

Zakončení Týdne knihoven hudebním vystoupením dětí 
ze ZUŠ Plzeň a ZUŠ Horní Břízy před knihovnou Vinice 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2011 
 
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 
 
Plzeň – město krásné knihy – Literární i výtvarné harmonie formy a textu / 
Bohumil Jirásek; Vladimír Novotný; Martina Ouřadová; Ilja Šedo; Viktor Viktora); 
grafická úprava Vhrsti – Plzeň 2011; Sborník ke stejnojmenné výstavě pořádané k 135 výročí 
Knihovny města Plzně ; V Pro Libris vydala Knihovna Města Plzně; 21 cm ; -- 23 s. ; 200 výt.  
ISBN: 978-80-86446-53-0(brož.) 
 
Adolf Loos a Plzeň - výběrová bibliografie: sestavily Veronika Čadová, Květoslava 
Franková, Jana Kasková; Vydala Knihovna města Plzně – Plzeň 2011; 21 cm. – 40 s. – 200 výt. 
ISBN 978-80-86446-57-8(brož.) 
 
Plzeňské pomněnky/Karel Schwarz: ilustrace Karel Votlučka; doslov Viktor Viktora; 
Vydala Knihovna města Plzně, p. o., ve spolupráci s Pro libris, o. s. s podporou Nadace 700 
let města Plzně -- Plzeň 2011;  --  97 s. ; 500 výt. 
ISBN: 978-80-86446-51-6 
 
Kalendář plzeňský 2012: Ve znamení Ason-klubu: Kratochvilné čtení na každý měsíc ; 
prolog Helena Šlesingerová ; ilustrace a grafická úprava Vhrsti – Plzeň 2011 ;  
V Pro Libris vydala Knihovna Města Plzně – Plzeň 2011; 21cm. -- 37s. – 300 výt. 
ISBN: 978-80-86446-54-7; 79.00 (brož.) 
 
O čem jde řeč/Roman Kníže: ilustrace Vladivoj Kotyza; doslov Vladimír Garadavský; 
V Pro libris vydalo Středisko západočeských spisovatelů, o. s. za finanční podpory města 
Plzně -- Plzeň 2011 :  -- 42 s. ; 21 cm. -- (Ulita ; sv.24);  200 výt. 
ISBN: 978-80-86446-52-3 (brož.) 
 
Vernisáž/Květa Monhartová: ilustrace Květa Monhartová; doslov Vladimír Novotný; 
Vydalo Pro libris, o. s. – Plzeň 2011  : -- 41 s. ; 21 cm. – (Ulita ; sv.25); 200 výt. 
ISBN: 978-80-86446-55-4(brož.) 
 
Tajemství sněhových vloček/Vhrsti: ilustrace Vhrsti; Pro děti pasované na čtenáře vydala 
Knihovna města Plzně, p. o., ve spolupráci s Pro libris, o. s., s finanční podporou 
Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeň 2011 : --18 s. ; 2 000výt. 
ISBN: 978-80-86446-56-1 
 
Škola plus: pořady pro mateřské, základní a střední školy 2011/2012. --Plzeň 2011; 
Knihovna města Plzně 2011. – Nestr. -- Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních zařízení 
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2011 
 
DOBRÁ 
Dobrá zpráva pro Plzeň. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 2 (04.01.2011), s. [1] 
 
(JIS) 
Knihovna v Újezdu znovu otevírá / (jis). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 22, č. 2 (04.01.2011), s. B/3 
 
(HER) 
Otvírají knihovnu / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 3 (05.01.2011), s. 10 
 
ZÁŽITKY 
Zážitky zdravotních sester z Keni. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -ISSN 1210-
1168. -- Roč. 22, č. 6 (08.01.2011), s. B/5 
 
BAROKNÍ 
Barokní obrazy : Polanova síň KMP. -- In: Žurnál. -- Roč. 5, č. 1 (10.01.2011), s. 36 
 
DEGUSTACE 
Degustace čajů a bylin. -- In: Žurnál. -- Roč. 5, č. 1 (10.01.2011), s. 36 
 
POLÍVKA, Martin 
Lékárničky poletí do Keni. Pomohou ale i při výcviku / Martin Polívka. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, č. 7 (10.01.2011), s. B/2 
 
ZÁPADNÍ 
Západní Keňa : M-klub. -- In: Žurnál. -- Roč. 5, č. 1 (10.01.2011), s. 37 
 
DOBRÁ 
Dobrá zpráva pro Plzeň. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 10 (13.01.2011), s. [1] 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Děti se radovaly nad šťastným koncem pohádek / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 17 (21.01.2011), s. 10 
 
(MIK) 
Lékárničky sbírají knihovny, školy i město / (mik). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 23 (28.01.2011), s. 2 
 
(MV) 
Petr Linhart zpíval v M klubu nejen o cestě do Podbořan / (mv). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 20, č. 23 (28.01.2011), s. 8 
 
DOBRÁ 
Dobrá zpráva pro Plzeň. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 24 (29.01.2011), s. [1] 
 
VELKÁ 
Velká rekonstrukce Obvodní knihovny Lochotín. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 29 (04.02.2011), s. 10 
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MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Hajaja navštívil Knihovnu Lobzy / Zuzana Mišterová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 30 (05.02.2011), s. 23 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Čtenáři obdrželi netradiční odměnu / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 36 (12.02.2011), s. 23 
 
TOPINKA, Zbyněk 
Pět let Hudební a internetové knihovny v Táborské ulici / Zbyněk Topinka. -- In: IZ. -- Roč. 
19, č. 1 (15.02.2011), s. 14 
 
KNIHOVNA 
Knihovna ve Skvrňanech slaví v březnu narozeniny. -- In: Trojka. -- Roč. 20, č. 1 (21.02.2011), s. 9 
 
(MV) 
Plž rozdal po roce ceny / (mv). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. --(03.03.2011), s. 7 
 
MĚSÍC 
Měsíc čtenářů : Knihovna města Plzně. -- In: Žurnál. -- Roč. 5, č. 3 (04.03.2011), s. 34 
 
(PD) 
Brigid vás seznámí s hudbou i zvyky Irska / (pd). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 57 (09.03.2011), s. 10 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
V knihovně bylo horko jako v Africe / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 59 (11.03.2011), s. 10 
 
(D) 
Do jara v nové podobě : velká rekonstrukce Obvodní knihovny Lochotín / (d). -- In: Plzeňská 
jednička. -- (15.03.2011), s. [5] 
 
(PEL) 
Děti proniknou do říše strašidel / (pel). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, 
č. 62 (15.03.2011), s. 2 
 
PLZEŇSKÉ 
Plzeňské pohádky bez ilustrací? To přece nejde!. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -
- Roč. 20, č. 62 (15.03.2011), s. 8 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Děti přivítaly jako s kůzlátky a Krtkem / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 73 (28.03.2011), s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Hajaja mezi malými čtenáři / Zuzana Mišterová. -- In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- 
Roč. 21, č. 14 (29.03.2011), s. 4 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Už jsem čtenář / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 81 
(06.04.2011), s. 8 
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VAINDL, Ladislav 
Knihovna nabídne lepší výběr i více internetu / Ladislav Vaindl. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 20, č. 90 (16.04.2011), s. 2 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Celý čtvrtek s Čtvrtkem / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 19, č. 2 (18.04.2011), s. 4 
 
ČERNÝ, Jan 
Inspirujeme se Finskem : zavedeme bibliobusy v Česku? / Černý, Jan. -- In: Čtenář. -- ISSN 
0011-2321. -- Roč. 63, č. 4 (19.04.2011), s. 151-154 
 
(DAB) 
Obvodní knihovna Lochotín celá v novém / (dab). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 2 
(28.04.2011), s. [1] 
 
PECHOUŠEK, Pavel 
Lásko má dospělá, jsi ve mně, jako je voda v krvi / Pavel Pechoušek. -- In: Sedmička Plzeň. -
- Roč. 3, č. 17 (28.04.2011), s. 2-3 
 
ŠOREJS, Libor 
Místo piva kultura a vědění / Libor Šorejs. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 11, č. 5 
(02.05.2011), s. 14 
 
(MV) 
Ason-klub oslavoval / (mv). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (05.05.2011), s. 7 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír 
Jan Sojka uzavřel volnou trilogii / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 108 (09.05.2011), s. 11 
 
VELEBNÝ, Marek 
Křest knihy Jana Sojky / Marek Velebný. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 20, č. 167 
(16.05.2011), s. 2 
 
PRVŇÁČCI 
Prvňáčci byli pasováni na čtenáře. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 
118 (20.05.2011), s. 3 
 
DUCHKOVÁ, Lenka 
Co víte o historii plzeňské policie? / Duchková, Lenka. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 120 (23.05.2011), s. 10 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Máme rádi zvířata, báječně se kreslí / Helena Šlesingerová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 20, č. 125 (28.05.2011), s. 28 
 
(DAV) 
Knihovna zabodovala v soutěži / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, 
č. 132 (06.06.2011), s. 2 
 
(MV) 
V srpnové žízni se ocitl Jan Sojka / (mv). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (06.06. 2011), s. 7 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

 

 
 

76

PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Knihovna města Plzně / Eva Procházková. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 3 
(07.06.2011), s. 2 
 
HUBATOVÁ, Eva 
Malířka odměnila čtenáře / Eva Hubatová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  -- Roč. 
20, č. 140 (15.06.2011), s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Nová tvář v knihovně / Zuzana Mišterová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 140 (15.06.2011), s. 9 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Už jsem čtenář! A mám knížku / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 140 (15.06.2011), s. 9 
 
NOVOTNÝ, Vladimír 
Bohumil Polan / Evžen Pěnkava. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, č. 6 (20.06.2011), 
s. 22-23 
 
VESELÁ, Dana 
Knihovna naplánovala na léto změny / Dana Veselá. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 152 (29.06.2011), s. 3 
 
V 
V knihovně je sezóna stále!. -- In: Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice. -- č. 2 
(30.06.2011), s. 2 
 
(HER) 
Knihovnu čeká stěhování / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 157 
(07.07.2011), s. 12 
 
VELEBNÝ, Marek 
Cesta z města za kulturou / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 166 (18.07.2011), s. 8 
 
ŠLESINGEROVÁ, HelenaOtázka pro : Helenu Šlesingerovou, ředitelku Knihovny města Plzně / 
Helena Šlesingerová ; připravil (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 173 
(26.07.2011), s. 2 
 
(ČTK) 
Čtenáři hltají detektivky a Pottera / (ČTK). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, č. 175 (28.07.2011), s. B/4 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Večer v knihovně / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 19, č. 4 (08.08.2011), s. 13 
 
(DAV) 
V mázhausu začala knižní výstava / (dav). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 186 (10.08.2011), s. 2 
 
(HER) 
Plzeň - město krásné knihy / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 193 
(18.08.2011), s. 10 
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DVOŘÁK, Petr 
Plzeň je město krásné knihy, připomněla knihovna k jubileu / Petr Dvořák. -- In: Plzeňský 
kulturní přehled Kultura. -- (09.09.2011), s. 7 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Dvakrát z Knihovny města Plzně - pobočka Lobzy / Zuzana Mišterová. -- In: Čtenář. -- ISSN 
0011-2321. -- Roč. 63, č. 9 (20.09.2011), s. 335-336 
 
(HER) 
Knihovna nabízí programy pro školy / (her). -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 
227 (27.09.2011), s. 10 
 
(HER) 
Knihovna Bory na nové adrese / (her). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 228 
(29.09.2011), s. 17 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír 
Lucie Koutná vydala čtvrtou malou knížku / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 231 (03.10.2011), s. 8 
 
(HER) 
Týden knihoven v Plzni s bohatým programem / (her). -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 21, č. 231 (03.10.2011), s. 15 
 
(TOM) 
Do Plzně přijede spisovatel Vondruška / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 231 (03.10.2011), s. 2 
 
KATALOG 
Katalog nové generace v městské knihovně. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, č. 
232 (04.10.2011), s. 10 
 
TÝDEN 
Týden knihy slavily děti četbou. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 232 
(04.10.2011), s. 3 
 
KOTROUŠOVÁ, Lenka 
Vzali byste si na pivo lžíci? / Lenka Kotroušová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 234 (06.10.2011), s. 12 
(TOM) 
Knihy vyměníte ve Skvrňanech / (tom). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, 
č. 234 (06.10.2011), s. 3 
 
(BAN) 
V knihovnách to žije / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 22, č. 235 (07.10.2011), s. B/4 
 
(JD) 
Trojánská kronika vznikla zřejmě později / (jd). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- 
(10.10.2011), s. 7 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Celé Česko čte dětem, v Plzni jim četl Ivo Šmoldas / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 241 (14.10.2011), s. 10 
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ČECHUROVÁ, Veronika 
Referát? Ne, zábava! / Čechurová, Veronika. -- In: Čtenář. – ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, č. 
10 (17.10.2011), s. 376 
 
(HER) 
Plzeňská knihovna letos boduje v soutěžích / (her). -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 
21, č. 243 (17.10.2011), s. 15 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Malí knihovníci / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 
243 (17.10.2011), s. 10 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
O Knihofonu, dětech a slonech v Plzni / Helena Šlesingerová. -- In: Čtenář. -- ISSN 0011-
2321. -- Roč. 63, č. 10 (17.10.2011), s. 375 
 
NÁHLÍKOVÁ, Věra 
Děti malují knihovnu a dospělí čtou dětem / Věra Náhlíková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 20, č. 251 (26.10.2011), s. 11 
 
(D) 
Knihovnu na Lochotíně si uživatelé pochvalují / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 5 
(31.10.2011), s. 5 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Výsledky ankety / Eva Procházková. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 5 (31.10.2011), s. 5 
 
(TOM) 
Doubravecká knihovna se promění / (tom). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 254 (31.10.2011), s. 2 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Voděodolná kniha? Ano, existuje! / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 260 (07.11.2011), s. 10 
(D) 
Knihovna Vinice založila tradici podzimních koncertů / (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 20, č. 261 (08.11.2011), s. 10 
 
(HER) 
Knihovna půjčuje čtečky elektronických knih / (her). -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- Roč. 
21, č. 262 (09.11.2011), s. 13 
 
(NED) 
Do knihovny přichází stále víc čtenářů / (ned). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -
- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, č. 263 (10.11.2011), s. [B/1] 
 
NEDVĚD, Jaroslav 
Knihovna láká a dělá rekordy / Jaroslav Nedvěd. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský 
Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, č. 263 (10.11.2011), s. B/5 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Knihy, které jste ještě neviděli / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 20, č. 280 (01.12.2011), s. 10 
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(D) 
V L-klubu lochotínské knihovny se propojily kultury několika etnik / (d). -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 281 (02.12.2011), s. 10 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
V knihovně létají draci a rostou houby / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 20, č. 285 (07.12.2011), s. 10 
 
(D) 
Jan Kavale: Šumava jako malovaná / (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 286 (08.12.2011), s. 11 
 
(NAT) 
Světové Vánoce zavítaly do Plzně / (nat). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 
20, č. 288 (10.12.2011), s. 2 
 
NIČMANOVÁ, Kateřina 
Pozvání ke knize v Koterově / Ničmanová, Kateřina. -- In: IZ. -- Roč. 19, č. 6 (12.12.2011), s. 12 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Malujeme knihovnu / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 19, č. 6 (12.12.2011), s. 17 
 
(D) 
Knihovna Vinice založila tradici podzimních koncertů / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 
19, č. 6 (20.12.2011), s. 11 
 
(D) 
Propojení kultur několika etnik v L-klubu / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 6 
(20.12.2011), s. 11 
 
(RED) 
Přednáška pro seniory / (red). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 19, č. 6 (20.12.2011), s. 2 
 
(TOM, dav, lov, ez) 
Úspěchy a pády. Jaký byl končící rok 2011? : Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny 
města Plzně / (tom, dav, lov, ez). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 20, č. 303 
(30.12.2011), s. 2 
  
 


