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 I. Úvodem 
 

     Když letos v květnu Knihovnu města Plzně coby finalistku celostátní 
soutěže Kamarádka knihovna osobně navštívila hodnotící komise, zeptal 
se zástupce generálního sponzora, firmy 3M Česko, spol. s r.o., jestli 
jednotlivým plzeňským knihovnám akce pro děti nařizujeme. Zda 
direktivně určujeme, které aktivity a v jaké míře musí splnit. V první chvíli 
jsem nerozuměla, jak to myslí. Potom mě napadlo odpovědět, že 
bychom možná naopak měli takové množství přednášek, besed, lekcí, 
čtení a soutěží zakázat. Tomu zas nerozuměl on. Nevěděl, že v roce 
2012 se jejich počet samovolně vyhoupl na rekordních 1 860. Že jsou 
čím dál tím lepší a kolegové je dělají RÁDI. Že každý nový podnět je pro ně výzvou. Že také 
počet výpůjček meziročně vzrostl na 1 280 528, počet fyzických návštěvníků služby na 
364 120 a počet virtuálních návštěv na 133 972. Že knihovna byla úspěšná i v mediální 
propagaci – v novinách, rozhlase, televizi a na internetových serverech bylo publikováno 
celkem 236 příspěvků, zcela premiérová byla prezentace knihovny v Březnu – měsíci 
čtenářů a v Týdnu knihoven na tzv. hyperkostce v Solní ulici.   
     Rok 2012 byl pro KMP stabilním rokem bez větších problémů. Některé aktivity vyžadovaly 
dočasné uzavření vybraných provozů, jejich výsledkem však bylo zlepšení prostředí pro 
čtenáře. Velkou rekonstrukcí si prošla Ústřední knihovna pro děti a mládež, v Obvodní 
knihovně Skvrňany došlo na nové regály do dětského oddělení, na novou fasádu a na výměnu 
vchodových dveří. Upravena byla pobočka v Malesicích. Obvodní knihovna Doubravka 
získala díky rekonstrukci atria OD Centrum ze strany majitele obchodního domu, kde sídlí, 
k dispozici výtah, a čtenáři tím bezbariérový přístup. 
     Úspěšnou akcí bylo vyhlášení Čtenáře roku 2012 za přítomnosti primátora Martina Baxy. 
Knihovna si též připomněla 80. výročí narození svého bývalého ředitele, básníka Josefa 
Hrubého. Na jeho počest vydala bibliografii jeho básnického díla a uspořádala benefiční 
večer, na němž byl Josef Hrubý milým hostem.  
     Hranice České republiky se jí pak podařilo překročit hned dvěma akcemi – projektem 
Z Plzně do čtyř světových stran 2012 – S knížkou po Evropě – Německo a sbírkou českých 
knih určených pro dětskou knihovnu v Reykjavíku. 
     Rok 2012 byl prvním uceleným rokem činnosti nového L-klubu. Využíván byl velmi dobře 
a stal se kulturním střediskem pro obyvatele Lochotína.  Do svých prostor převzal z Polanovy 
síně část dopoledních pořadů pro školy. 
     KMP pomáhalo 46 dobrovolníků, kteří dohromady odpracovali 593 hodiny. Od 
spokojených čtenářů dostala 17 větších písemných pochval, dalších 95 písemných pochval 
pak bylo vyjádřeno prostřednictvím dotazníků pro zpětnou vazbou na kulturně-vzdělávací 
akce. Velmi jim děkujeme za přízeň! A rovněž děkujeme našim zřizovatelům, 
spolupracovníkům a sponzorům. 
     Závěr roku byl kvůli výraznému snížení rozpočtu na rok 2013 pro většinu pracovníků 
složitý a citlivý. Všem proto patří dík nejen za dobrou práci, ale i za pochopení, loajalitu a 
soudržnost… 
 

 
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 2012 pracovali v KMP v 94 zaměstnanci – fyzické osoby (tj. 86 žen a 8 mužů), 
k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 80,34 pracovníků. Z toho bylo 80 fyzických 
odborných knihovníků (63,75 přepočtených), 14 pracovníků THP a ostatních.        
     Do KMP nastoupili 4 noví pracovníci, 6 pracovníků pracovní poměr ukončilo. Celkem 
3 pracovnice pokračovaly v  mateřské dovolené, v průběhu roku se 1 pracovnice z mateřské 
dovolené vrátila, 1 na mateřskou dovolenou nastoupila. Jedna pracovnice odešla do důchodu.  
     Nemocnost v KMP činila celkem 3 565 hodin (445,5 dne). Z důvodu nemoci nebo OČR 
bylo ve službách zameškáno v součtu 395 kalendářních dnů (vloni 431, předloni 330 dnů). 
Delší nemocnost se týkala ÚKD (155 dnů) a OK Doubravka (94 dnů) a dále zejména 
uklízeček (52 dnů, 30 dnů).  
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 7 knihovníků do 30 let (7,44 %, vloni 
11,8 %), 12 knihovníků ve věku 31 – 40 let (12,76 %, vloni 19,7 %), 35 ve věku 41 – 50 let 
(37,23 %, vloni 34,2 %), 22 ve věku 51 – 60 let (23,40 %, vloni 22,3 %), 15 ve věku 61 – 70 let  
(15,95 %) a 3 nad 70 let (3,19 %). Průměrný věk se tedy zvýšil. 
     Z hlediska vzdělání byli nejsilnější skupinou knihovníci s dosaženým úplným středním 
odborným vzděláním – 38, 23 knihovníků mělo vzdělání vysokoškolské.  
 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  

 
 

Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
V roce 2012 L. Ťoupalová ukončila soukromě studium na PF ZČU (obor učitelství praktického 
vyučování a odborného výcviku) a získala titul Bc. E. Zikmundová a L. Ťoupalová získaly 
akreditaci z kurzů „Psychosomatické disciplíny pro pedagogy“ a „Pedagogická komunikace“, 
pořádaných Ocet, o.p.s. a Domem mládeže Rokycany. Kurzy absolvovaly ve svém osobním 
volnu. Ředitelka KMP H. Šlesingerová pokračovala v intenzivním vzdělávání v rámci projektu 
„Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského 
kraje“, odborně vedeném BIBS, a. s. Brno. P. Pekárková a E. Procházková zahájily kurz 
celoživotního vzdělávání Arts management, modul č. 7 (Pátrání po místě – expedice domů/ 
výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví), který pořádá Plzeň 2015, o. p. s. ve 
spolupráci s ÚUD ZČU. L. Duchková a V. Kučerová absolvovaly e-learningový kurz e-Litka na 
téma „Současná česká literatura“ a obdržely certifikát. 
             
     V rámci interního vzdělávání zaměstnanců KMP bylo (ve dvou termínech kvůli vystřídání 
ve službách) 31. 5. a 6. 6. uskutečněno školení, jehož se zúčastnila většina pracovníků: 
přednáška Současná světová literatura (doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.). 
 
     27. června se v Polanově síni uskutečnil seminář pod vedením lektorky Bc. Lucie 
Mecové (studentky oboru dramatická výchova 3. ročníku DAMU), který byl věnován 
aktivizujícím formám práce s dospívající mládeží.  
 
     8 pracovnic v souvislosti s přechodem všech počítačů na vyšší verzi Microsoft Office 
absolvovalo různá školení VT u SITMP: 

 Práce s poštovním klientem Outlook 2010  
 Základy PC a MS Office 10 Word začátečník  
 MS Office 2010 – Word pokročilí  
 MS Office 2010-Powerpoint-začátečník  

     Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje dále 4 pracovnice absolvovaly kurzy ECDL: 
 Elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi  
 Informační systémy  
 PowerPoint  
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     Pracovníci KMP během roku 2012 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů,  přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Seminář Budoucnost hudebních oddělení (Městská knihovna Louny) 
 Seminář Storytelling, živé vyprávění příběhů v knihovnické praxi – M. Hak (Městská 

knihovna Rokycany)  
 Přednáška Mýty, iluze a předsudky českého knihovnictví – J. Štěrbová (SVK PK Plzeň) 
 Seminář Večerníčky (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)  
 Přednáška Uplatnění práva v knihovnách - K. Jiroušková (SVK PK Plzeň) 
 Seminář Bezbariérová knihovna I. (Národní knihovna ČR Praha) 
 Seminář Práce s dospívající mládeží v knihovnách (Goethe-Institut Praha) 
 Kurz lektorských dovedností (Praha) 
 Seminář Chceme dětem číst – Německy psaná literatura pro děti a mládež (Knihovna 

Jiřího Mahena v Brně) 
 Seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách (Krajská knihovna Vysočiny 

Havlíčkův Brod) 
 Exkurze do Městské knihovny Kralovice a Městské knihovny Louny 
 Konference Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu 

(Praha) 
 Vzdělávací seminář hudebních knihoven: Račte poslúchati, co vám chci zpievati 

(Knihovna Jiřího Mahena v Brně) 
 Přednáška Penzijní reforma, co o ní víme – V. Hendrych (SVK PK Plzeň) 
 22. celostátní akviziční seminář (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) 
 Seminář Bezbariérová knihovna II. (Národní knihovna ČR Praha) 
 Setkání teologických knihovníků (Knihovna kardinála Berana Třemošná) 
 Seminář iPad v knihovně (Národní knihovna ČR Praha) 
 Konference Knihovny současnosti (Pardubice) 
 Mezinárodní konference hudebních knihovníků, pracovníků muzeí a archivů a zasedání 

ČSN IAML (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice) 
 Seminář Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session (NTK Praha) 
 Seminář Strašidelné příběhy, horory, historky (Knihovna Jiřího Mahena v Brně) 
 Přednáška Co není v knihovně, najdete v archivu (SVK PK Plzeň) 
 Seminář Bezbariérová knihovna III. – Zrakově postižení (Jabok Praha) 
 Školení Katalogizace elektronických zdrojů (Národní knihovna ČR Praha) 
 Konference Současnost literatury pro děti a mládež (Krajská vědecká knihovna v Liberci) 
 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit – setkání lokálních 

supervizorů jmenných autorit (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) 
 Výběrové řízení z hlediska právního a psychologického (Magistrát města Plzně) 
 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Městská knihovna v Praze) 
 Konference Bezpečně online (Praha) 

 
     Čtrnáct pracovnic si prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech anglického jazyka. 
Knihovníci měli rovněž možnost navštívit 18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Praha, 22. podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, 2. letní knižní veletrh 
v Ostravě, Knihovnický happening v Písku nebo tradiční setkání západočeských a jihočeských 
knihovníků Literární Šumava, tentokrát v Českém Krumlově. 
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 2 075 hodin, tj. 28 hodin na 1 pracovníka. 
Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 6 pracovníků.  
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     Na základě Smlouvy o bezplatném poskytnutí a výkonu odborné průběžné praxe KMP 
pokračovala ve spolupráci se SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109. V první 
části roku praktikanti ze 3. a 4. ročníků v počtu 26 docházeli do knihoven vždy ve čtvrtek,  
v sudém a lichém týdnu se střídali studenti knihovnictví se studenty archivnictví. V novém 
školním roce 2012/2013 nastoupilo na průběžnou praxi 23 studentů 3. a 4. ročníku, kteří se 
dle oborů nadále nedělili.  
     Dva studenti nastoupili do KMP na souvislou praxi. Studentka 3. ročníku bakalářského 
studia FF UK Praha, Ústavu informačních studií a knihovnictví ji řádně absolvovala v různých 
provozech KMP. Student Literární akademie Josefa Škvoreckého bohužel praxi nedokončil. 
     V Oddělení KF dále vypomáhalo v roce 2012 v rámci přiděleného grantu  VISK 9 též 
7 placených brigádníků. 

V roce 2012 KMP také (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků při 
realizaci některých kulturních akcí (Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Halloween,  
Den pro dětskou knihu aj.), konkrétně při čtení z knih, přípravě a realizaci besed, dramatizaci 
literárního díla, hře na hudební nástroje či stěhování knihovního fondu. Na dobrovolné práci 
bylo založeno i vydávání měsíčníku PLŽ, vydávání publikací či provádění akcí Kruhu přátel 
knižní kultury. Celkem knihovně bezplatně pomáhalo 46 lidí, kteří dohromady odpracovali 
593 hodin (z toho bylo 33 lidí/137 hodin v knihovnách, 13 lidí/456 hodin v Polanově síni, Pro 
libris, KPKK). Jednalo se o studenty středních i vysokých škol, 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, 
20 pracovníků individuálními členy, vloni 18) 

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

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

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

 Sdružení SKAT (KMP institucionálním členem) 
 Česká národní skupina Mezinárodní asociace hudebních knihoven (IAML) – 

(Z. Topinka)  
 Komise pro služby NK ČR (J. Maixnerová) 
 Rada reprezentantů Plzeňského Prazdroje, a. s. – (H. Šlesingerová – program 

Prazdroj lidem) 
 Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka široké poroty) 
 Pro libris, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová - členka) 
 Kruhu přátel knižní kultury, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – 

členka výboru) 
 Ason-klub, o. s. (H. Šlesingerová - předsedkyně) 
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III. Zpráva o činnosti  

     V roce 2012 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, 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 4 594 1 836 40 866 56 507 111 020 
2012 29 190 5 044 364 120 1 280 528 4 697 1 860 42 168 52 428 133 972

  
 
     Na statistické výkony roku 2012 měla vliv řada okolností, některé knihovny byly z různých 
důvodů nuceny provozní dobu omezit. OK Skvrňany byla uzavřena 10 dní (21. 5. – 1. 6.) 
z důvodu výměny regálů v dětském oddělení a 1 den (7. 5.) z důvodu výměny vstupních 
dveří, OK Lochotín uzavřena 15 dní (4. – 22. 6.) z důvodu revize knihovního fondu, ÚKDM 45 dní 
(2.7. – 31.8.) z důvodu rekonstrukce a revize v obou odděleních, Studovna 2 dny (10. – 11. 9.) 
z důvodu revize. Celkem bylo ve velkých provozech pro veřejnost zavřeno 73 dny.  
     Meziročně srovnávat statistické výkony je obtížné, neboť v roce 2011 bylo z různých 
důvodů zavřeno až 192 dní, v roce 2010 jen 25 dní, statistika je proto nevypovídající. Lze 
konstatovat, že v posledních letech výkony KMP stoupají v počtu registrovaných uživatelů, 
mírně v počtu uživatelů do 15 let, v počtu návštěvníků, výpůjček, akcí a účastníků akcí. 
Neustále vzrůstá počet virtuálních návštěv a návštěv webových stránek knihovny. Na druhé 
straně je patrná několikaletá sestupná tendence v počtu vypůjčených periodik, 
poskytnutých informací a využití internetu. Na tyto položky nemá již knihovna vliv – jsou 
důsledkem existence internetového připojení a jeho široké dostupnosti.    
 
Registrovaní uživatelé 
     Po roce 2011, který byl co do počtu uzavřených dnů v knihovnách mimořádný, se počet 
registrovaných uživatelů opět ustálil a proti roku 2010 se mírně zvýšil. Potěšitelný je zvýšený 
počet registrovaných dětí, v němž se pravděpodobně odráží kvalitní práce s žáky mateřských 
a základních škol.    
 
Návštěvníci 
     V roce 2012 stoupl počet fyzických návštěvníků, využívajících služby knihovny, a to 
navzdory tomu, že klesl zájem o využití veřejného internetu i zájem o poskytování informací. 
Zaznamenán byl další nárůst počtu virtuálních návštěv (o 24 069).  



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

 
 

 
 
 

9

Výpůjčky 
     Oproti letům 2010 a 2011 byl dosažený počet výpůjček opět vyšší. Nadále ovšem 
pokračoval trend snižování počtu výpůjček naučné literatury dětem i dospělým, a naopak 
nárůst výpůjček krásné literatury dětem i dospělým. V případě dospělých čtenářů KMP se 
letos jednalo o nejvyšší počet výpůjček krásné literatury za posledních sledovaných 
20 let. Počet výpůjček ostatních dokumentů také stoupl, z toho výpůjčky zvukových 
dokumentů mírně klesají, vzrůstá však počet výpůjček filmů na DVD v Hudební a internetové 
knihovně.  
 
Informace 
     Třebaže množství poskytnutých informací není součástí celostátního statistického šetření, 
KMP sleduje jejich počet pro vlastní potřebu a rovněž jako podklad pro vyhodnocení plnění 
standardu. V roce 2012 se počet informací mírně zvýšil, ale už nedosáhl čísel roku 2010. 
Také došlo k poklesu počtu informací poskytnutých elektronickou cestou. 33 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 
     Počet akcí i jejich návštěvníků meziročně opět vzrostl a dosáhl nejvyššího množství 
v historii knihovny. Rok 2012 byl již úplným rokem, kdy fungovalo kulturní zařízení L-klub 
při OK Lochotín - zaznamenalo velký počet programů. Více akcí v tomto roce uskutečnily 
také malé pobočky.  
 
Internet 
     Výsledky roku 2012 pravděpodobně definitivně potvrdily trvalý pokles zájmu o využití 
veřejného internetu. Internet je stále více využíván spíše sociálně slabšími občany a cizinci, 
pracujícími v ČR. Návštěvníci však ve větším měřítku využívali připojení přes wi-fi na vlastním 
notebooku. 
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Počet výpůjček na:  
 2012 2011 Rozdíl 
1 registrovaného uživatele 44 40 +4
1 návštěvníka celkem 3,1 3 +0,1
1 návštěvníka služeb 3,5 3 +0,5
      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele, na návštěvníka celkem i návštěvníka služeb 
vzrostl.  
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP: 
 2012 2011 Rozdíl 
Zaregistrováno uživatelů 116 120 - 4
Zaznamenáno návštěvníků 1 612 1 567 +45
Realizováno výpůjček 5 081 4 819 +262
Podáno registrovaných informací 19 18 +1
Uskutečněno akcí 7 7 0
     s průměrným počtem účastníků na 1  pořad 23 22 +1
Zaznamenáno uživatelů internetu 208 223 -15
 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně a Příloha č. 5 
– Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2012 a 2011. 
 
     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 výpůjček na 1 obyvatele, 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 2012 stejný jako v roce 2011 a pohybuje se uprostřed 
doporučeného standardu. Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele již téměř dosáhl 
standardu, počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele proti roku 2011 stoupl, ale je stále 
pod standardem. Přírůstek nově vložených dat do informačních databází se proti roku 2011 
opět snížil, pravděpodobně v důsledku obsahově méně kvalitních článků v médiích. Počet 
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zodpovězených dotazů v knihovně celkem byl mírně vyšší než v roce 2011 a zdaleka 
nedosáhl navrženého standardu. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí proti roku 
2011 mírně stoupla, i tak stanoveného standardu nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků 
standard výrazně překračuje. 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):  
 2012 2011 Rozdíl  
žáci 17 17 0
studenti a učni 20 21 -1
důchodci 22 22 0
ostatní 41 40 +1
muži 27 27 0
ženy 73 73 0
 
     Celková skladba uživatelů se proti roku 2011 téměř nezměnila, i když u některých 
konkrétních knihoven jsou meziroční rozdíly trochu větší.  
 
     Nejvyšší procento počtu dětí [kromě knihoven Bolevec (41 %) a Lobzy (31 %), které jsou 
umístěny přímo ve školách] evidovala pobočka v Božkově (31%), kde se nově odrazila 
aktivní spolupráce knihovny se základní školou. Studenti výrazně nejvíce navštěvovali 
ústřední budovu (44 % ÚKDM a 30 % ÚKD) a OK Bory (22 %), jež je umístěna v budově 
střední školy. Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo Bibliobus (54 %), i když oproti roku 
2011 v něm jejich počet mírně poklesl ve prospěch uživatelů produktivního věku. Vyšší podíl 
seniorů rovněž vykázaly malé pobočky, nejvíce Litice a Radobyčice (43 %). Nejvyšší 
procento návštěvníků v produktivním věku tvořili uživatelé Studovny (61 %), Hudební 
knihovny (57 %) a také Knihovny Vinice (55 %). 
 
     Nejvíce čtenářů-mužů navštěvovalo Studovnu (62 %) a Hudební knihovnu (47 %), vyšší 
procento jich zaznamenaly i pobočky Koterov a Bílá Hora (35 %). Nejvíce žen navštěvovalo 
Bibliobus, knihovny Křimice (86 %) a Radobyčice (83 %).  
 
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot) činila 1 612 lidí (v roce 
2011 jen 1 567, tj. zvýšení o 45 návštěvníků za den). Nejvíce byly vytíženy ÚKD (276 
návštěvníků za den) a OK Lochotín (236 návštěvníků za den), nejméně pobočka Malesice 
(5 lidí za den). Průměrná návštěvnost v ústřední budově v sobotu činila 93 lidí (98 v r. 2011, 
92 v r. 2010), sobotní služby v roce 2012 využilo celkem 3 919 návštěvníků, kteří 
realizovali 10 654 výpůjček (v roce 2011 to bylo 3 930 návštěvníků a 10 637 výpůjček). 
 
     Ve velkých provozech bylo celkově nejvytíženější pondělí, nejslabším dnem týdnu 
byl pátek. Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu mezi 9 – 11 a 15 – 16 hodinou.   
 
 
III.2 Základní knihovnické služby 
 
Změny 
     V souvislosti se změnou v textu předžalobní upomínky byla provedena úprava Směrnice 
č. 4/2012 k postupu při vymáhání nevrácených výpůjček (obsahuje změny vyplývající ze 
změn v KŘ a odstranění kapitoly o přestupkovém řízení).  
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     Od roku 2012 se v knihovně využívá možnost hromadného rozesílání zpráv 
uživatelům.  
     Bibliobus změnil stanoviště na Valše z důvodu špatného přístupu do vozidla pro 
uživatele a nekvalitního signálu pro wi-fi připojení. Nově nabízí své služby v ulici U Hájovny. 
K 31. 12. byla také zrušena zastávka v Doudlevcích z důvodu malého zájmu obyvatel (pouze 
6 registrovaných čtenářů). Od ledna 2013 pak byly časově posíleny zastávky Bory a Valcha.    
 
Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno 
knihovny v ústřední budově (48), nejméně pobočka v Malesicích (4 hodiny).  
 
On-line katalog 
     V roce 2012 byl počet vstupů do obou používaných katalogů 153 505, tj. o 21 693 vyšší  
než v roce 2011. Počet dotazů (hledání) činil 1 201 251. Také v roce 2012 byl více využíván 
klasický on-line katalog (79 %), katalog OPAC 0.2 (Carmen) byl využíván z 21 %.  
 
Práce s uživatelem 
     Pracovníci KMP se věnovali uživatelům individuálně, seznamovali je s knihovnou a 
nabízenými službami, pomáhali jim při práci s počítačem, s on-line katalogem, zodpovídali 
dotazy, doporučovali literaturu, nabízeli novinky v knihovním fondu i jejich seznamy, každý nový 
uživatel při registraci obdržel informační leporelo, případně vizitku s kontakty na knihovnu. 
Pracovali na zlepšení pomůcek pro orientaci (nové rozřaďovače, barevné štítky, tematické 
značení na hřbetech knih pro snazší vyhledávání, podrobnější členění literatury, přehledy 
stavění knih, přehledy literatury na různá témata, užitečné webové stránky, informační 
letáky, návody apod.). Připravovali tematické výstavky knih a pomáhali uživatelům s výběrem 
knih.  
     ÚKD pravidelně připravovala soupisy nových knih, nabídku novinek a nejčastěji žádaných 
knih průběžně doplňovala. Uživatelům byla k dispozici kartotéka s nabídkou audioknih na CD, 
DVD a MP3 vč. seznamů přílohových AV médií. Vytvořena byla instruktážní prezentace, jak 
najít knihu na volném výběru. Tato prezentace byla též vystavena na webu KMP. 
     V ÚKDM u počítačů s on-line katalogem a s internetem byl k dispozici návod k obsluze 
a přehled stavění (řada MDT). Kromě informačního leporela (pro malé děti v dětském oddělení 
s obrázky) dostávali čtenáři „do peněženky“ lístek s otevírací dobou knihovny a dalšími 
kontakty.  
     Knihovna Bolevec usnadňovala uživatelům orientaci na internetu přehledem zajímavých 
webových stránek u PC, k dispozici byla Pravidla využívání výpočetní techniky, v dětském 
oddělení brožury Bezpečný Internet a Hrajte si a učte se: Být on-line. Čtenáři si mohli vybírat 
z tištěného přehledu knižních novinek, z přehledů zvukových nosičů či přehledu kolekce 
o výtvarném umění. Před akcemi pro školní třídy v knihovně dostávali pedagogové dotazníky 
pro zpětnou vazbu, kde mohli oznámkovat akci i projev lektora, případně doplnit slovní 
vyjádření.   
     OK Bory se osvědčilo vkládání bodovacích lístků do nových knih (po přečtení mají čtenáři 
možnost ohodnotit knihu pro další zájemce na stupnici od 1 do 10 bodů). Na nástěnku byl 
pravidelně vyvěšován přehled nejpůjčovanějších knih v OK Bory. Obálky těchto knih, 
vytištěné na formát  A6, byly pro lepší představu rovněž prezentovány na nástěnce. 
     Čtenáři OK Doubravka dostali možnost zaregistrovat svou e-mailovou adresu (v knihovně 
nebo na webových stránkách) a dostávat informace z knihovny, pozvánky na akce apod. 
O zajímavých novinkách ve fondu informovaly pracovnice na webových stránkách pro děti 
Knihomol, upoutávku přeposílaly také na Facebook. Učitelkám a vychovatelkám ŠD, které 
doprovázely třídy na akce, rozdávaly stejně jako Knihovna Bolevec dotazníky pro zpětnou 
vazbu. V roce 2012 bylo celkem vybráno 67 dotazníků, všechna hodnocení byla kladná. 
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Uživatelé 
mohli zaregistrovat svou e-mailovou adresu a dostávat pravidelně pozvánky na akce 
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knihovny. Čtenáři se také mohli přidat k  „fanouškům“ na Facebooku a mít všechny aktuality 
z knihovny ve svém profilu (na konci roku měla knihovna 191 fanoušků).  
     OK Slovany zpracovala informační leták pro nové dětské čtenáře (Poprvé v knihovně) a  pro 
snadnější vyhledávání knih pro začínající čtenáře označila knihy (První čtení, Velká  písmena).  
     Významnou pomůckou v Hudební a internetové knihovně byly tištěné seznamy AV 
médií, rozčleněné podle základních hledisek.  
     Knihovna Vinice pravidelně nabízela zajímavé tituly a knižní novinky formou výstavky 
ve výloze. Knihovna Lobzy rozdávala dětem informační Desatero pro nové čtenáříčky.  
     Posádka Bibliobusu zhotovila informační letáčky pro podchycení většího zájmu dětských 
čtenářů. Invalidním občanům pomáhala s výběrem a dle potřeb a požadavků zajišťovala 
dovoz knih.  Malé pobočky často zajišťovaly literaturu pro své čtenáře z velkých knihoven.  
 
     Knihovna Bolevec provedla v druhé polovině listopadu anketu k 15. výročí dětského 
oddělení s dotazy na prostředí knihovny i literaturu (vyplnilo 30 respondentů). 
 
     KMP se v roce 2012 účastnila jako spolupracovník a zprostředkovatel několika 
průzkumů, týkajících se jejích uživatelů. Jednalo se o: 

 Výzkum vzdělávacích preferencí návštěvníků veřejných knihoven v oblasti 
občanského vzdělávání dospělých, který pořádalo Centrum občanského 
vzdělávání Masarykovy univerzity a SKIP. Úkolem průzkumu s uzávěrkou na konci 
října bylo oslovit dospělé čtenáře k vyplnění dotazníků v písemné nebo elektronické 
podobě.  KMP původně obdržela 20 ks dotazníků (pro 10 žen a 10 mužů), zajistila 
však až cca 80 vyplněných dotazníků z velkých knihoven. 

 Průzkum, jak uživatelé vnímají výhody informačních a komunikačních 
technologií ve veřejných knihovnách, který probíhal v 17 zemích Evropy a byl 
financován Nadací Billa a Melindy Gatesových. KMP byla náhodně vybrána do vzorku 
knihoven. Během měsíce listopadu tazatelky ze společnosti TNS Aisa navštívily ÚKD, 
OK Bory a OK Lochotín a provedly pohovory se čtenáři v délce 15 min. 

 Evropský projekt ZČU – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje, 
který pořádala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Průzkum prováděla 
studentka, která rozdávala dotazníky čtenářům ÚKD.  

 
     Uživatelé využívali možnosti napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů na webových 
stránkách knihovny. V roce 2012 KMP obdržela 23 takových příspěvků (vloni 24). 
 
Plzeňská karta 
     V roce 2012 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 8 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 101 lidí 
zaregistrovaných na PK (v roce 2011 měsíčně 163). K 31. 12. to bylo celkem 9 921 našich 
uživatelů (za rok 2012 nárůst o 1 213 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 2012 v KMP bylo od čtenářů vybráno celkem 1 899 183,- Kč, 
z toho placeno Plzeňskou kartou přes terminál 4 628,- Kč).  
 
Výpůjčky 
     V roce 2012 nadále klesal zájem o naučnou literaturu, dospělí, děti i mládež si půjčovali 
zejména beletrii - knihy nenáročného žánru, většinou od zahraničních autorů. Z naučné 
literatury přetrvával zájem o literaturu s plzeňskou tematikou.  
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se podobně jako v předchozím 
roce kromě klasiky [Moliere: Lakomec (půjčeno 229 x)] umístila např. Orwellova Farma zvířat 
(216 x), Wieveghova Mafie v Praze (216 x), trilogie S. Larssona [Muži, kteří nenávidí ženy 
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(210 x), Dívka, která si hrála s ohněm (197 x), Dívka, která kopla do vosího hnízda (188 x)] či 
kniha D. Steelové Rodinné pouto (194 x).  
     Děti byly ve výběru četby tradičně ovlivněny filmy – rekordní počet výpůjček zaznamenala 
díla S. Meyerové zejména Rozbřesk (136 x), Zatmění (124 x), J. K. Rowlingové [Harry 
Potter a relikvie smrti (134 x), Harry Potter a princ dvojí krve (116 x)] a řada literárních deníků 
J. Konney: Deník malého poseroutky – díl 1 (132 x), díl 2 (116 x), díl 3 (126 x), díl 4 (129 x).  
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly Plzeňské pomněnky K. Schwarze 
(půjčeno 125 x), Toulky zaniklou Plzní J. Hajšmana (88 x) a 70 výletů s PmDP (85 x). Děti si 
z naučné literatury nejčastěji vybíraly Rébusy pro rozvoj myšlení od J. Buřičové (57 x), 
knihu R. Mashe Dinosauři ožívají (56 x) nebo publikaci F. Arredonda Hledej hasiče (49 x). 
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla D. Francise Hrozba (66 x), 
M. Kirschnera Hurvínek mezi osly (66 x), 4 x Čtyřlístek (64 x), dále Princ a chuďas (64 x) 
a Egypťan Sinuhet (64 x). V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy 
na DVD např. Dívka, která si hrála s ohněm (31 x), nejžádanějším hudebním nosičem 
zde bylo CD  Tomáše Kluse Hlavní uzávěr splínu (15 x). 
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 
V první desítce se nově objevily Plzeňský deník a Dr. Norden. Periodika se nejvíce půjčovala 
v pořadí: Vlasta, Týdeník Květy, Čtyřlístek, Reflex, Instinkt, Stalo se!, Týden, Kačer Donald, 
Plzeňský deník, Dr. Norden. 
     V Hudební a internetové knihovně se (od 1. 11. 2011) půjčují e-čtečky elektronických 
knih, důvodem zájmu uživatelů je zejména možnost vyzkoušet si různé typy čteček před 
zakoupením. V roce 2012 byly nejpůjčovanějšími čtečkami: Prestigio Libretto PER5162BEN 
(23 x), Energy Book 2160 (18 x), Amazon Kindle 3 a Jinke Hanlin eReader (19 x).  
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 78 % krásné literatury a 22 % naučné literatury, děti 83 % 
krásné literatury a 17 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin).  
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Celkový počet odeslaných upomínek v roce 2012 stoupl na 9 946 (o 740 více než v roce 
2011). Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (6 678), nejvíce upomínek vygenerovaly 
ÚKD (2 170) a OK Lochotín (1 459). Poštou bylo v celé KMP odesláno 1 907 upomínek (2 165 
v r. 2011), e-mailem nebo SMS zprávou 8 039 upomínek (7 051 v r. 2011). Knihovnický 
systém odeslal automaticky 87 405 předupomínek (76 354 v r. 2011). Agendou 
předžalobních upomínek je pověřena ÚKD, která spolupracuje s Advokátní kanceláří JUDr. 
Havla. Podáno bylo celkem 591 předžalobních upomínek (vloni 588), z toho bylo 198 
v průběhu roku vyřízeno. Počty předžalobních upomínek dosáhly prakticky stejné výše jako 
v roce 2011. V případě předžalobních upomínek jsou obvykle čtenáři ještě před jejich 
odesláním přes právníka kontaktováni e-mailem, telefonicky nebo osobně. Tento postup se 
v mnoha případech osvědčuje, uživatelé dokumenty většinou na tuto výzvu vrátí. 86 
pohledávek bylo vymáháno soudně, v 50 případech bohužel došlo k zahájení exekucí. Celkem 
28 soudních podání bylo vyřízeno a uzavřeno. Počet vymožených pohledávek pomalu 
stoupá, podařilo se dokonce po mnoha letech vymoci dluh až z roku 2005. 
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2012 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 8 460 požadavků (v r. 2011 jen 7 199), nejvíce v ÚKD (2 454), v OK Lochotín (1 923) 
a v ÚKDM (944), 458 objednaných knih si uživatelé nevyzvedli. Převážnou většinu rezervací 
si čtenáři objednali elektronicky. Oznámení o rezervaci bylo zasláno v 293 případech poštou 
(vloni 296), 8 167 jich bylo vyřízeno automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS 
zprávy. Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy E. L. Jamese  (Fifty shades of 
grey/ Padesát odstínů šedi), R. R. R. Martina  (Píseň ledu a ohně. Hra o trůny), Ch. Paoliniho  
(Inheritance. Odkaz dračích), S. Larssona (Muži, kteří nenávidí ženy; Dívka, která si hrála 
s ohněm), S. Collinsové (Hunger games), F. Kafky (Proměna) nebo V. Dyka (Krysař).  
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III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP. V roce 2012 počet 
zodpovězených dotazů mírně vzrostl,  třebaže Studovna jako hlavní pracoviště zaznamenala 
mírné snížení počtu návštěvníků, a tím i dotazů. Nepatrně poklesl také počet dotazů 
položených elektronickou cestou (dotazy zasílané studovně a dotazy na Fóru uživatelů webu 
KMP). Ve Studovně bylo zodpovězeno 1 156 dotazů (z toho 160 elektronickou cestou), což 
představuje 24 % (elektronicky dokonce 75 %) z počtu  dotazů za celou KMP. Celkem bylo 
v knihovně zodpovězeno 4 720 dotazů, z toho 212 e-mailem (vloni 4 594 dotazů, z toho 238 
e-mailem). Nejčastějším zdrojem informací byl Internet (36 %), fond studovny (26 %) a on-
line katalog KMP (21 %). Přetrvával zájem o regionální problematiku, kterou nelze najít 
na internetu. Dotazy tohoto druhu pracovnice studovny zodpovídaly pomocí regionálních 
databází, publikací z regionálního fondu i kartotéky výstřižků. Studovna vypracovala 30 
rešerší na nejrůznější témata (zejména z oblasti historie, zdravotnictví a práva) a zodpověděla 
33 dotazů v rámci virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (nejčastější dotazy byly 
z regionální oblasti, genealogie a jazykovědy). Podle statistiky Národní knihovny ČR v roce 
2012 studovna KMP zodpověděla stejný počet dotazů jako např. Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně nebo Knihovna města Ostravy. Osmi plzeňským organizacím (Archiv města Plzně, 
Divadlo Alfa, Galerie města Plzně, Galerie Ladislava Sutnara, Konzervatoř, Unie výtvarných 
umělců, Západočeské muzeum, Západočeská galerie) byl dodáván Informační servis 
kultury, v tomto roce 49 x (celkem 1 868 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 (Knihovna Bolevec, 
OK Doubravka, Hudební knihovna, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, 
ÚKDM a Studovna). Knihovna Bolevec v dospělém oddělení nabízela u PC složku Zajímavé 
webové stránky.  
     V OK Doubravka byly v oddělení pro děti k dispozici barevné šanony s životopisy 
významných osobností – spisovatelů, malířů a hudebníků, u internetu desky se zajímavými 
webovými adresami k jednotlivým školním předmětům „Internet do školy“, které však byly 
málo využívány. Na stránky Knihomol byl umístěn seznam zajímavých odkazů (Stránky o čtení 
a knížkách, Elektronické knihy, Pomoc v nouzi, Bezpečí na internetu, Škola a učení, Jazyky 
on-line, Pro maminky a tatínky), přehled výslovnosti jmen cizích autorů a přehled 
významných osobností, s odkazem na životopis a dokumenty v knihovně. Doubraveckým 
čtenářům byl dále nabízen leták s odkazy na povinnou četbu k volnému stažení (z produkce 
Městské knihovny Praha a Ústavu pro českou literaturu AV ČR).  
     OK Slovany shromažďovala materiály o plzeňském regionu. Hudební knihovna nabízela 
tištěné abecední seznamy AV médií (CD, novinky CD, DVD). V OK Skvrňany byla budována 
databáze zfilmovaných knih (až dosud bylo zpracováno 900 zahraničních a 208 českých 
filmů, 61 komiksů a 15 PC her).  
     V ÚKDM v oddělení mládeže měli čtenáři k dispozici soupis knih napsaných podle 
skutečné události (autobiografické příběhy, autentické vzpomínky, sugestivní výpovědi), 
v dětském oddělení měly děti k dispozici řadu užitečných odkazů k boji proti internetové 
šikaně. Rovněž byl zpracováván metodický materiál „Pohádky na téma“ (čert, strašidlo, 
trpaslík, vodník, hastrman aj.). 
     Pracovnice Studovny  pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 
278 a nově uloženo 146 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 3 306), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
bylo vloženo 2 864 záznamů (celkový počet k 31. 12. činil 75 234). Záznamy článků byly 
přebírány Souborným katalogem SKAT. Pokračovala spolupráce s Oddělením knihovních 
fondů na vytváření nových autoritních záznamů pro Národní knihovnu i na průběžných 
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opravách slovníku autorit. Uživatelé studovny měli nadále přístup k placeným databázím 
LexGalaxy a Anopress. Zatímco databáze Anopress zůstává nadále užitečným a velmi 
využívaným pomocníkem při zodpovídání dotazů uživatelů i při vytváření rešerší, přístup 
do databáze LexGalaxy byl vzhledem k jiným dostupným možnostem vyhledání informací 
z oblasti práva ke konci roku ukončen. Byla navázána spolupráce s Archivem výtvarného 
umění v Praze, který požádal o možnost přebírat záznamy našich regionálních autorit do své 
databáze AbArt. Pracovnice studovny překontrolovaly přes 3 000 záznamů regionálních 
autorit a provedly jejich následný export. Databáze AbArt cituje u našich použitých záznamů 
KMP jako zdroj. Studovna se přihlásila k měsíčnímu zkušebnímu přístupu do zahraničních 
databází Library PressDisplay, AtoZ Map Library a MasterFILE Premier, který v rámci Týdne 
knihoven umožnila Národní knihovna ČR. Zkušební přístup a případnou možnost využití 
v KMP zhodnotila studovna v dotazníku, zaslaném zpět Národní knihovně. Konstatovala, že 
ačkoliv jsou tyto databáze velmi zajímavé, s ohledem na složení našich uživatelů a příliš 
vysoké ceny nebude požadovat možnost přístupu do těchto elektronických zdrojů. 
Pracovnice studovny doplňovaly regionální kartotéku, kartotéku osobností i archiv výstřižků 
o Knihovně města Plzně. Přehled mediálního obrazu KMP v tisku i elektronických médiích 
byl pravidelně prezentován na měsíčních poradách služeb. 
     Hlavním úkolem Studovny v roce 2012 bylo sestavení výběrové bibliografie básnického díla 
plzeňského básníka Josefa Hrubého. Sedmdesátistránkový soupis byl vydán u příležitosti 
jeho životního jubilea v květnu 2012, obsahuje básníkovu vlastní tvorbu i publikace, články, 
elektronické zdroje a rozhlasové i televizní pořady o autorovi a jeho díle. Příprava brožury 
byla poměrně náročná, neboť vyžadovala zpracování velkého množství dat v krátkém 
časovém úseku (leden až duben). Vyhledávání a ověřování záznamů probíhalo nejen ve fondu 
KMP, ale i ve fondech SVK PK, knihovny Západočeského muzea i Západočeské galerie, 
využita byla též meziknihovní výpůjční služba. Některé údaje byly získány z osobního 
archivu autora. Práce na bibliografii probíhala za běžného provozu studovny. Publikace je 
k dispozici nejen v tištěné podobě (200 výtisků), ale také v elektronické verzi na webu KMP. 
 
Internet, výpočetní technika, kopírování 
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP kromě Bibliobusu. Počet 
využití Internetu v celé KMP se proti roku 2011 zřetelně snížil, nárůst zaznamenaly pouze 
knihovny, které byly vloni delší čas uzavřeny (ÚKD, OK Bory, OK Lochotín), ale s výjimkou 
OK Bory ani ony nedosáhly úrovně roku 2010 (ÚKD -1 134, OK Bory -33, OK Lochotín -
1 529 uživatelů). Na rozdíl od velkých knihoven malé pobočky ve většině výraznější pokles 
nezaznamenaly, zájem v nich naopak stoupl nebo se udržel na stejné úrovni. K prudkému 
nárůstu došlo v Liticích, kde se  počet použití zvýšil z 9 v roce 2011 na 253 v roce 2012. 
Nejmenší zájem o stanice veřejného internetu byl vykázán v Radobyčicích a Černicích (15 x). 
Internet využívali především nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé ze slabších 
sociálních skupin.  
     Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Skvrňany,  v Hudební a internetové knihovně a v Knihovně Lobzy. Od roku 2012 
byla ze strany SITMP omezena funkčnost Wi-Fi připojení na pondělí až pátek 8:30 – 18:30, 
sobotu 8:30 – 12:30 hodin. Důvodem bylo zamezení zneužívání lidmi z ulice, kteří nejsou 
registrovanými uživateli KMP. 
    
 
 2012 2011 Rozdíl 
Počet internetových stanic 53 52 +1
Počet uživatelů internetu 52 428 56 507 -4 079
 
 
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly tiskárny a skenery.  
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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 (více než 47 %), beletrie tvořila mírně přes 26 % 
požadavků. Z naučné literatury jsme v r. 2012 nejčastěji poskytovali tituly z oblasti 
společenských věd (10,5 %), zeměpisu (6,5 %), následovaly dokumenty z oborů dějin, 
umění, psychologie, lékařství a výchovy (celkem 5 %), dále poezie, dramatu a literatury pro 
děti Celkem 23 % pak tvořily požadavky na výpůjčky periodik. 
     Naši plzeňští uživatelé přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjček naučné 
literatury (celkem 82 % všech požadavků),  nejvíce jich bylo ze společenských věd z filozofie, 
sociologie, práva, ekonomiky, managementu, antropologie - téměř 25,5 % všech požadavků), 
8 až 9 % zprostředkovaných dokumentů činily knihy z oborů lékařství, dějin a psychologie. 
Ostatní požadavky se týkaly umění, náboženství a životopisů (7 %). Žádanky o beletrii byly 
evidovány ve 26 %. 
 
 2012 2011 Rozdíl 
MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 295 207 + 88
Kladně vyřízených požadavků 295 205 + 88
 -  z toho výpůjčkou originálu 295 203 + 92
 -  z toho vyřízeno kopií    0 2 - 2
    
MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám    350 367 - 17
Kladně vyřízené požadavky 347 358 - 11
 -  z toho výpůjčkou originálu 344 333 + 11
 -  z toho vyřízeno kopií     3 25 - 25
 
 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2012 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 11 knihoven KMP.  
     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 
od 1. do 9. třídy, pro které knihovnice stejně jako vloni připravily v úhrnu 31 akcí o účasti 
280 dětí  (tematické besedy, tvůrčí dílny, Týden čtení, Den dětí, spojený s rozloučení se 
školním rokem, projekt Živá příroda). Během donáškové služby do Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně – Domova pro seniory (U Jam 23) prováděla nabídku naučné 
literatury. Ve spolupráci s občanským sdružením Totem – regionální dobrovolnické centrum 
uskutečnila dvě „Komentovaná čtení pro seniory“ (četl a komentoval dobrovolník Mgr. J. Špirk) 
a literární soutěž pro seniory „Knihovna a já“ s vyhodnocením 15. 5. Čtenářka o  berlích byla 
přepravována do knihovny pomocí bezbariérové plošiny ovládané knihovnicí klíčem.   
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída ze ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou 
knihovnice vytvářely zvláštní programy. Zdejší spolupráci (výběr vhodné literatury, besedy, 
akce a lekce informační výchovy) si oblíbili též učitelé s žáky ZŠ při Dětském diagnostickém 
ústavu, Karlovarská ul. 
     OK Doubravka alespoň jednou navštívily děti ze ZŠ pro sluchově postižené (Mohylová 90), 
která vzdělává nejen neslyšící, ale i děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění,  
Speciální MŠ pro děti s vadami řeči v Plzni (Ke Špitálskému lesu 3), ZŠ pro zrakově postižené 
Plzeň (Nad Týncem 38) a internát této školy. Zúčastnily se besedy Masopust, pasování 
prvňáčků, Artedílny, Halloweenu a besedy Zahrada J. Trnky. Zrakově postižený chlapec 
využíval počítač se zařízením na zvětšování písma na počítači a odečítání obrazovky 
hlasem ZoomText. Knihovnu navštěvoval čtenář se zbytky zraku a za osobní asistence 
knihovnic si půjčoval mluvené slovo. Knihovnu rovněž navštívil chlapec se specifickou 
poruchou učení a využil biofeedbackovou PC hru The Journey. Dětská beletrie na volném 
výběru je pro sluchově postižené v knihovně označována na hřbetě piktogramem (ouško).  
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     OK Lochotín pravidelně navštěvovalo několik vozíčkářů, kteří však kromě občasné pomoci 
při vyhledávání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby.  
     OK Skvrňany realizovány 2 lekce informační výchovy pro Základní speciální a praktickou 
školu (Macháčkova 43-47) a Odborné učiliště a praktickou školu (Vejprnická 56). M-klub 
pravidelně spolupracoval s organizacemi Tyfloservis, o. p. s. a TyfloCentrum Plzeň, o. p. s., 
které pomáhají zrakově postiženým. Klienti navštěvovali některé,  spolupráce fungovala též 
na bázi vzájemné propagace. Rovněž klienti o. s. Krystal Plzeň (sociální služby pro lidi 
s duševním onemocněním) navštěvovali některé pořady v M-klubu, především setkání 
s panem Jirmanem a jeho hosty. 
     OK Slovany zajišťovala donášku měsíčníku PLŽ dvěma čtenářkám.  
     Knihovna Lobzy realizovala celkem 6 besed pro ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90,  
kterých se dohromady zúčastnilo 90 dětí. 
     Díky bezbariérovému přístupu a blízkosti domů s imobilními občany navštěvovalo 
Knihovnu Vinice 10 občanů, kteří vyžadovali zvýšenou pozornost. Knihovnice se jim 
maximálně věnovaly a přinášely jim knihy i z jiných provozů. V rámci spolupráce se školami 
v místě převzala knihovna nepsaný „patronát“ nad Dětským diagnostickým ústavem, 
střediskem výchovné péče, základní školou a školní jídelnou Plzeň, Karlovarská 67. Děti pod 
vedením vychovatelů knihovnu pravidelně navštěvovaly a absolvovaly nejen lekce 
informační výchovy. Knihovnice zaměřily pozornost především na probuzení zájmu o četbu, 
postupovaly od jednoduchých textů (komiks apod.) ke složitějším. 
     Dětské oddělení ÚKDM pravidelně navštěvovaly děti z o. s. Ponton (z Klubíčka). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro tyto děti 
připravila 8 vzdělávacích akcí na předem domluvená témata (např. povolání, život ve městě, 
dopravní výchova aj.). ÚKDM rovněž spolupracovala s MŠ pro děti s vadami zraku a vadami 
řeči, Ke Špitálskému lesu 3 (lekce informační výchovy, obrázky na téma listopad). 
     Studovnu navštěvoval uživatel se zrakovým postižením, který pracoval na počítači se 
zvětšovacím programem ZoomText.  
     Knihovnice pobočky Bílá Hora pomáhala postiženému chlapci při práci na PC.  
     KMP nabízí ve třech knihovnách ZoomText – zařízení na zvětšování písma na počítači 
a odečítání obrazovky hlasem (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka). Knihovna také nabízí 
již velký výběr audioknih. 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova, OK Doubravka, 
OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Lobzy, Hudební a internetová knihovna, Vinice, 
Bibliobus, pobočky Černice, Křimice). V OK Doubravka je bezbariérový přístup až od 24. 5. 
2012, kdy byl v OD Centrum uveden do provozu výtah do 1. patra. Knihovna Bolevec je 
přístupná pouze částečně (plošina o nosnosti max. 230 kg uveze dětské vozíky a hůře 
pohyblivé čtenáře bez vozíku). Ostatní knihovny, zejména malé pobočky, bezbariérový 
přístup nemají (Bílá Hora, Božkov, Červený Hrádek, Koterov, Lhota, Litice, Malesice, 
Radčice, Radobyčice, Újezd).  
     Od konce roku 2011 jsou knihovny s bezbariérovým WC (Hudební a internetová 
knihovna, OK Lochotín,  OK Skvrňany,  OK Slovany) vybaveny 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 2012 ji poskytovalo celkem 14 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 100 čtenářů (96 v r. 2011) a uskutečněno 456 návštěv (537 v r. 2011). 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

 
 

 
 
 

20

Práce s národnostními menšinami 
     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Knihovnice ÚKDM se 
individuálně věnovaly romským dětským čtenářům, pečlivě se také připravovaly na vzdělávací 
akce pro děti z Klubíčka (o. s. Ponton), které z převážné části navštěvují romské děti. 
     OK Lochotín pravidelně navštěvovaly děti vietnamské národnosti. V knihovně se plně 
orientují a nevyžadují speciální služby. Internet pravidelně využívá několik Ukrajinců a Slováků. 
V L-klubu proběhlo v rámci Noci s Andersenem vystoupení vietnamských tanečnic v  krojích.  
     Knihovna Vinice je umístěna v lokalitě s migrací dětí z řad národnostních menšin. 
Knihovnice zaměřily svou pozornost na pomoc při překonávání jazykové bariéry, ostychu 
z nového prostředí, neznámých lidí apod. Zároveň kladly velký důraz na zjišťování jejich 
skutečného bydliště a kontaktu na zákonného zástupce.  
 
Ostatní nabízené služby 
     OK Doubravka nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback výuková 
sada – dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním stavem, pocity a myšlenkami. 
V nabídce OK Doubravka a OK Skvrňany figurovaly rovněž stolní deskové hry, v OK Skvrňany 
byly k dispozici prezenčně v rámci tzv. Herního klubu, na obou místech pak i absenčně a byly 
neustále rozpůjčované.   
     OK Slovany poskytovala donášku knih z fondu jiných provozů, eventuálně z fondu 
SVK PK.  
     Po vzoru moderních evropských knihoven jsou (už od října 2010) všechny velké knihovny 
KMP vč. Studovny vybaveny sadou 3 kusů dioptrických brýlí na čtení a nabízejí je uživatelům 
k prezenčnímu využití.  
     Na přání čtenářů bylo v OK Doubravka, OK Bory a OK Lochotín v roce 2012 vystaveno 
celkem 8 dárkových poukazů (předplatné do knihovny jako vánoční dárek).  
     Ze strany uživatelů byla v oddělení mládeže ÚKDM velmi oceňovanou službou možnost 
skenování na samoobslužném skeneru i2S e-SCAN pro dokumenty a knihy do velikosti 
A3++, který umožňuje skenovat knihy šetrně.  
     V Hudební knihovně mohli uživatelé využít nabídky 6 čteček elektronických knih. O službu 
byl mezi uživateli zájem, hlavním důvodem bylo vyzkoušení čtečky před jejím zakoupením. 
V roce 2012 byly nejpůjčovanějšími čtečkami Prestigio Libretto PER5162BEN (půjčeno 23 x), 
Energy Book 2160 (18 x), Amazon Kindle 3 a Jinke Hanlin eReader (19 x). 

 
 
 
 

Ohlasy uživatelů  
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svou činnost.  
 
Pozitivní ohlasy  
     V ÚKD čtenáři kladně hodnotili aktivitu knihovnic při vyhledávání literatury k různým 
tématům a zejména začátečníci oceňovali jejich pomoc při práci na PC.  
     V ÚKDM projevovali velkou spokojenost s lekcemi informační výchovy a s projektem 
Netradiční knihy (ZŠ Dýšina, ZŠ Ledce, Církevní gymnázium Plzeň, SPŠ stavební Plzeň – 
citace z e-mailu 28. 6. 2012: „Knížky byly úžasné, moc se nám to líbilo.“). Za projekt se od 
Církevního gymnázia Plzeň knihovna dočkala i poděkování květinou. Knihovnicím se dále 
dostalo poděkování od rodičů dětí za připravený program Noci s Andersenem, poděkování 
obrázky od dětí ze školní družiny Benešovy ZŠ (jako milá pozornost pro H. Větrovskou), 
poděkování květinou, obrázky a ozdobenou fotografií žáků pro „tetu Libušku“ (L. Výškovou) 
od dětí z Klubíčka o. s. Ponton, poděkování v podobě velikonoční výzdoby od učitelek z MŠ 
Roudná (Malická ul.) nebo poděkování od spokojené čtenářky v podobě velikonočních 
perníčků a beránků. Rovněž zaznamenala kladné ohlasy rodičů a prarodičů na vystavené 
obrázky ve vstupní hale ÚKDM i podél schodiště do 1. patra, ohlasy návštěvníků na nové 
prostředí knihovny po letní rekonstrukci či ohlasy účastníků Dne pro dětskou knihu. 
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Knihovnice dostávaly drobné dárečky a pozornosti od dětí z MŠ a ŠD pravidelně 
navštěvujících dětské oddělení. 
 
     Knihovna Bolevec byla pochválena za hezké a útulné prostředí, za vlídnost knihovnic ke 
čtenářům a za to, že umí dobře poradit. 
     Čtenáři OK Bory oceňovali nové vybavení knihovny, příjemné prostředí a atmosféru, 
posezení u čtenářského stolku v křeslech, ochotu a vstřícnost knihovnic, jejich osobní 
přístup, spolehlivé připojení na Wi-Fi, výběr čtenářsky atraktivních knih ve fondu, čistotu 
obalů půjčovaných knih. U obsluhy si cenili dobré znalosti fondu.   
     OK Doubravka zabodovala aktivitami pro děti, uživatelé kvitovali ochotu a pomoc 
knihovnic.  
     V Knihovně Lobzy čtenáři pochválili příjemné prostředí, dopolední klid, velký výběr 
literatury a vstřícnost obsluhy. 
     Rovněž v OK Lochotín si čtenáři pochvalovali příjemné prostředí a ochotu knihovnic.  
     OK Skvrňany zaznamenala mnoho (předvánočních) poděkování a blahopřání, ústní 
vyjádření spokojenosti s prostředím knihovny a s příjemnou atmosférou, spokojenost učitelů 
s akcemi pro děti. 
     Návštěvníci OK Slovany vyjádřili pochvalu za ochotu knihovnic, akci Čtenář roku a putovní 
výstavu Bible včera, dnes a zítra.  
     Pracovnice Knihovny Vinice potěšily často opakované pochvaly za přístup ze strany 
čtenářů jejich i jiných provozů.  
     Studovna obdržela četná ústní poděkování za pomoc při práci s počítačem i za poskytnuté 
informace. 
     Pobočce Újezd bylo vysloveno uznání za otevírací dobou, pobočce Bílá Hora za ochotu 
knihovnice a donáškovou službu, pobočce Božkov za ochotu a dobrou nabídku knih, rovněž 
pobočce Černice za ochotu  knihovnice vyhovět čtenářům co nejlépe. Uživatelé v Červeném 
Hrádku byli spokojeni se službou donášky knih domů. Čtenáři rovněž celkově pochválili knihovnu 
v Křimicích; novinky z výměnného fondu, velmi příjemné prostředí, ochotu a vstřícnost 
knihovnice ve Lhotě; knihovnu s pravidelným provozem v místě bydliště – v Liticích za 
pravidelné obměňování nabídky z výměnného fondu i opatřování knih z jiných provozů. 
Podobně se vyjadřovali uživatelé z Radčic a Radobyčic.  
     Oddělení KF obdrželo poděkovaní čtenářů za realizaci jejich akvizičního tipu (V. Hercíková 
– různé upírské série, M. Gurňáková – Umění filmu, J. Matas – Upíří deníky, Stefanovy 
deníky apod.). 
 
Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP, případně přímo knihovny obdržely od uživatelů 17 kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě (22 v r. 2011, 11 v r. 2010). Jednalo se 
o poděkování komtura Vojenského špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za úspěšný 
průběh křtu knihy H. Gerzanicové v Polanově síni, za kvalitní práci organizátorů.  
     ÚKDM bylo poděkováno za zaslání vyřazených novin a za poskytnutí podkladů k odborné 
práci. 
     Knihovna Bolevec obdržela elektronickou cestou poděkování za informace a pomoc při 
shánění starého čísla novin, poděkování za příjemné chvilky s knihou ve školním roce 
2011/2012 (obrázek s podpisy dětí 8. oddělení ŠD 1. ZŠ pro A. Prchlíkovou), poděkování 
vychovatelky Dětského diagnostického ústavu za vytvoření seznamu knih vhodných pro děti  
a celkem 28 písemných pochval v rámci hodnocení akcí pro školy formou Dotazníku pro 
zpětnou vazbu. 
     Písemnou pochvalu napsala spokojená čtenářka také OK Skvrňany.  
     Knihovna Lobzy si od čtenářky vysloužila pochvalu pro knihovnici (A. Šikovou) i uznání 
od knihovnických kolegyň z celé republiky za rady v elektronické konferenci Andersen.  
     Do Polanovy síně dorazilo poděkování Českého svazu bojovníků za svobodu za vyřazené 
knihy, které KMP poskytla občanům žijícím ve Volyni. 
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     OK Doubravka byla učitelkou ZŠ Újezd oceněna za pasování prvňáčků, přímou účastnicí 
pochválena za uspořádání akce Vezmi knížku na procházku. Z Dotazníku pro zpětnou vazbu 
dále vyplynulo celkem 67 pochval. 
     OK Bory (jmenovitě M. Karpíškové, M. Bedřichové) bylo čtenářkou poděkováno za pomoc 
a ochotu, pracovnicím Studovny za vstřícnost, za zaslání informací o plzeňských fotografech 
z let 1932 – 1948, za rešerši Mnichovská dohoda a za vyhledání textu písně. 
 
Negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy. V ÚKD se jednalo zejména o reakce 
na velké teplo v prostoru volného výběru (poruchy klimatizace) a na problémy s výpočetní 
technikou, zejména s tiskárnami. Jedné čtenářce zde byla při čtení periodik neznámým 
pachatelem odcizena volně ložená kabelka s doklady, penězi a klíči. 
     V ÚKDM čtenářka odd. mládeže klopýtla na nerovné podlaze (při rekonstrukci bylo 
napraveno). V OK Bory byli čtenáři nespokojeni s nedostatek soukromí u internetových míst, 
OK Doubravka zaznamenala stížnosti na prach a špínu v době stavebních úprav OD 
Centrum. Čtenáři-senioři poukazovali na schody do 1. patra v Knihovně Lobzy, na druhé 
straně ubylo stížností na zvonek u vchodových dveří. Umístění v 2. patře budovy vadilo také 
návštěvníkům (starším občanům a maminkám s dětmi) poboček Bílá Hora a Újezd.   
     Oddělení KF zaznamenalo nesouhlas dvou autorů, jejichž knihy se nákupní komise rozhodla 
nezařadit do fondu KMP (J. Křížová - Do bytu psa nechci, L. Konečný - Akcie a burza). 
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2012 obdrželo ředitelství KMP též 4 písemné stížnosti (v roce 2011 jich bylo 5). 
První byla od čtenáře OK Lochotín, který si stěžoval na to, že KMP nezakoupila do fondu 
knihu L. Štrougala „Ještě pár odpovědí“ – jedinému zájemci byla kniha zapůjčena 
prostřednictvím MVS.  
     Uživatel Studovny KMP informoval o podání stížnosti na Oblastní inspektorát bezpečnosti 
práce pro Plzeňský kraj pro pocit ohrožení skříňkami na odkládání věcí ve vstupním prostoru  
studovny – kontrola bezpečnosti práce však neprokázala ze strany KMP žádné pochybení. 
     Čtenář OK Bory neoprávněně protestoval proti odmítnutí přístupu k veřejnému internetu 
z důvodu nesplaceného dluhu. 
     Jeden ze čtenářů ÚKD podal stížnost na nevhodné chování knihovnice (ředitelkou KMP 
bylo prošetřeno a projednáno ústně).    
 
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. 
 
 
 
III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
     V roce 2012 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 860 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 42 168 návštěvníků. Na akcích se kromě knihoven podílela 
Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (o jednoho 
více než v r. 2011).  

                                                 
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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Vzdělávací akce 
     Celkem 251 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 212 lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu. Největší počet lekcí 
informační výchovy provedla OK Lochotín (43), ÚKDM (28), OK Bory (24) a Knihovna 
Bolevec (23). Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny, ZVŠ a Ponton, o. s. – 
Klubíčko. Na lekcích se podílelo 28 pracovníků KMP. V ústřední budově se dále uskutečnila 
exkurze pro studenty oboru knihovnictví FF ZČU v Plzni.  

 
 2012 2011 rozdíl 
Počet lekcí 212 218 -6
Počet účastníků 3 977 4 131 -154

 
     V září 2012 OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ zahájila realizaci Projektu informační 
výchovy ve spolupráci knihovny a školy. Jedná se o ucelený cyklus lekcí pro všechny 
ročníky ZŠ, který doplňuje rámcové vzdělávací programy školy, jeho cílem je orientace 
v knihovně (v knihovnách obecně), osvojení si práce s knihou a dalšími informačními zdroji 
(vyhledávání konkrétních informací v tištěných i elektronických zdrojích), přehled o knihovnictví 
a informační společnosti v dějinných souvislostech a přehled knižní produkce přiměřené 
věku (prezentace na http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-
knihovny-a-zkladn-koly). V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 11 lekcí informační výchovy. 
O projekt dále projevila zájem také 22. ZŠ, pro kterou byla do konce roku provedena 1 lekce.  
   
Vzdělávací akce z oblasti informačních a komunikačních technologií 
     Knihovny na požádání prováděly školení základů práce s PC a internetem. Z. Topinka 
z Hudební knihovny provedl celkem 7 přednášek pro 130 žáků vyšších ročníků ZŠ na téma 
„Kyberšikana“. Obvodní knihovny zaučovaly seniory do práce s výpočetní technikou (OK 
Doubravka 4 x, OK Lochotín a OK Skvrňany 3 x). V OK Doubravka se dále uskutečnila beseda 
„Nebezpečí závislosti – internet, drogy“ a přednáška „Informační zdroje“ pro 2. stupeň ZŠ. 
V OK Slovany a v pobočce Újezd (2 x) knihovnice proškolily zájemce ve vyhledávání v on-
line katalogu. Přímo na vyhledávání v on-line katalogu byla zaměřena jedna z lekcí OK Bory.  
 
Kulturní akce 
     KMP připravila pro své návštěvníky množství aktivit, především besedy, soutěže, čtení 
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. Celkem se v KMP v roce 2012 uskutečnilo 1 602 kulturních či kulturně-
vzdělávacích akcí (1 575 v r. 2011), kterých se zúčastnilo 37 649 návštěvníků (36 124 
v r. 2011).  
 
K nejvydařenějším (kromě aktivit v rámci celostátních akcí) patřily: 
 

 Netradiční knihy – neobvyklá beseda ÚKDM pro žáky ZŠ a SŠ s ukázkou 
netradičních, po obsahové a formální stránce výjimečných knih (v ÚKDM a v Bolevci 
realizováno celkem 14 x pro 315 žáků a studentů). 

 Pasování prvňáčků na čtenáře – úspěšná aktivita OK Doubravka, OK Lochotín, OK 
Skvrňany, ÚKDM a Knihovny Lobzy Bolevec v rámci celostátní akce Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. V knihovnách KMP bylo celkem  pasováno 618 dětí. 

 Beseda s pracovníky Lesů ČR o lese a vyhodnocení celoročního cyklu soutěží 
k Mezinárodnímu roku lesů – akce ÚKDM, jejíž součástí bylo též odeslání do České 
televize 23 dětských prací – vtipných komiksových příběhů na téma „Hledá se modrý 
tygr“ (soutěž k filmu Modrý tygr).  Autory komiksových příběhů byly děti 5. tříd 4. ZŠ. 
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 Knihovna slaví 15. narozeniny – soutěž k výročí Knihovny Bolevec - slavnostní   
vyhodnocení s autorským čtením 

 Vezmi knihu na procházku – už třetí literární výprava OK Doubravka pro rodiny s dětmi 
k rozhledně na Chlumu, tentokrát doplněná o loupežnický tanec a řemeslo, kvíz, obří 
puzzle, střelbu z kuše, luku či praku, opékání buřtů. Ve spolupráci s p. Silovským a 
taneční skupinou Srdcové eso. 

 Halloween – původně anglosaský lidový svátek přenesený do prostředí OK Doubravka, 
se strašidelnými úkoly, ve strašidelných kostýmech čarodějnic, upírů a dalších 
děsivých bytostí. Zúčastnilo se 115 dětí (z toho 63 při akci pro veřejnosti od 16 do 18 
hodin). 

 Knihoušova dílna, Artedílna – výroba rukodělných předmětů v OK Slovany a 
komiksového leporela OK Doubravka. 

 Na chvilku knihovníkem – soutěžní hra s cílem přiblížit dětem knihovnickou práci.  
 Cesta ne-čtenáře ke knize – cyklus návštěv MŠ v OK Doubravka (každou 1. středu 

v měsíci), spojený se čtením a nabídkou knížek pro děti  
 Plzeňský architekt B. Chvojka – přednáška Petra Domanického v Polanově síni, 

pořadatelem Studovna   
 Májový koncert – dětské hudební vystoupení na ulici před Knihovnou Vinice 
 Doporučte zamilovanou knihu ostatním – čtenářská anketa v OK Bory 
 Cesta za knižním pokladem – soutěžní hra pro děti v pobočce Božkov 
 Večer v knihovně – program pobočky Křimice k výročí V. Jiránka a B. Pojara, spojený 

s přespáním v prostorách městského úřadu  
 Noc v knihovně - program pro děti pobočky Koterov se čtením a přespáním v knihovně  
 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. 

 Soutěž o 5 výtisků knížky Plzeňské pomněnky – soutěž pro čtenáře Plzeňského 
deníku, odměnou stejnojmenná publikace vydaná KMP v roce 2011 

 Vernisáže výstav v Galerii Barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM. 
 

Čtení 
     V průběhu celého roku se jednotlivé knihovny KMP vč. malých poboček (Křimice, Litice, 
Újezd aj.) intenzivně věnovaly podpoře hlasitého čtení. Úspěšně proběhly např.:  

 
 Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti v čítárně dětského odd. 

ÚKDM (celkem 5 x). Při květnovém Knihofonu účastníci zhlédli krátký film vyrobený 
dětmi z kroužku Animace a film ze Stanice mladých techniků pod vedením lektorky 
Terezy Šmolíkové. (Členové kroužku natočili jeden z Knihofonů na videokamery vč. 
rozhovorů s častníky čtení.) Říjnový Knihofon byl  věnovaný německé literatuře pro 
děti,  součástí bylo i hudební vystoupení.  

 Čtení pro nejmenší - pokračování cyklu pravidelných pořadů pro maminky 
s předškolními dětmi v dětském oddělení ÚKDM. V roce 2012 proběhlo 7 x a bylo 
zaměřeno na pohádky B. Němcové a na pohádky bratří Grimmů. Nově začala čtení 
navštěvovat MŠ Montessori ze sousedství knihovny. 

 Komentované čtení pro seniory – ve spolupráci se sdružením Totem připravila 
Knihovna Bolevec pro klienty Domova pro seniory. 

 Velké říjnové společné čtení – v rámci Týdne knihoven pro děti připravily OK Bory, 
Knihovna Bolevec a Knihovna Lobzy. 

 Poláčkoviny - veřejné čtení s Martinou Samkovou v OK Bory. 
 Celé Česko čte dětem – v rámci celostátní kampaně na podporu čtení v rodině četla 

Knihovna Lobzy 6 x v průběhu března dětem ve třídách 28. ZŠ. 
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 2. Mezinárodní týden čtení dětem – úspěšné čtení Knihovny Lobzy z knihy L. Vaculíka 
Petr má medvěda nebo co a čtení v OK Slovany 

 Den čtení, čtecí maraton – čtení z knih K. Poláčka v OK Slovany a OK Doubravka 
 Vysokoškoláci čtou prvňáčkům – čtení studentů dětem z MŠ v OK Doubravka 
 Už umím číst – čtení prvňáčkům v pobočce Božkov 
 

Besedy se spisovateli, ilustrátory a zajímavými osobnostmi 
     V roce 2012 KMP připravila pro školy a veřejnost řadu besed, přednášek a setkání 
s osobnostmi nejen literárního světa. Jejich počet se oproti minulému roku opět zvýšil. 
Vystoupili zde: 
 

 Hana Gerzanicová – básnířka (Polanova síň, 17. 1.) – prezentace nové knihy Pod 
smaragdovým křížem rytířů sv. Lazara 

 Jan Kavale – fotograf a spisovatel (L-klub, 26. 1.) - prezentace nové knihy Střela-řeka 
našich životů 

 Tomáš Herajt (L-klub, 16. 2.) - prezentace knihy Policie dříve a dnes 
 Miloš Kratochvíl – spisovatel (OK Doubravka, 6. 3.) - 2 besedy pro žáky ZŠ 
 Jaroslav Foršt (L-klub, 8. 3.) - prezentace nové knihy La Grace pluje! 
 Roman Kníže, Květa Monhartová (Polanova síň, 21. 3.) - křest básnických sbírek 

(R. Kníže O čem jde řeč, K. Monhartová Vernisáž) 
 Renáta Fučíková – ilustrátorka (ÚKDM, 3. 4.) -  2 besedy o knize Historie Evropy 

dopoledne pro studenty Církevního gymnázia a pro veřejnost 
 Petra Braunová – spisovatelka (ÚKDM, 12. 4.) – 2 besedy pro žáky ZŠ 
 Jiří Dědeček – písničkář, básník, textař (L-klub, 26. 4.) – povídání pro veřejnost 
 Josef Hrubý – básník (Polanova síň, 15. 5.) - benefiční večer k básníkovu životnímu 

jubileu, hostem Alfréd Strejček (recitace) 
 Běla Janoštíková (L-Klub, 7. 6.) - prezentace cestopisné knihy Za sluncem japonské 

vlajky 
 Richard Pachman - hudebník a spisovatel (M-klub, 1. 10.) - prezentace nové historické 

knihy Notre dame s hudebním CD, doplněná autorským čtením a písničkami 
 Lucie Lomová – výtvarnice, autorka komiksů (OK Doubravka, 4. 10.) - povídání 

s oblíbenou autorkou, promítání, tvůrčí dílna – tvorba malého komiksu 
 Jiřina Šiklová – socioložka a publicistka (Polanova síň, 23. 10.) - první host nového 

pořadu KMP Publicisté.cs – Aktuálně 
 Jan Valeš – spisovatel (Polanova síň, 7. 11.) - křest publikace Kalendář plzeňský - Za 

plotem 
 Jan Petránek – publicista a komentátor (Polanova síň, 27. 11.) - Publicisté.cs - Aktuálně 
 Jiří Dědeček, Tereza Brdečková - (L-klub, 6. 12.) - hudební autorský pořad a veřejné 

čtení spisovatelky 
 Hana Gerzanicová, Miloslav Krist (Polanova síň, 12. 12.) - křest publikace Crha a Strachota 

krajem jdou 
 
V L-klubu a M-klubu se dále uskutečnilo množství dalších, převážně cestopisných 
přednášek.  

 
Výstavy 

     Kromě desítek menších nástěnek a výstavek knih, materiálů a obrázků se v KMP 
uskutečnily rovněž větší výstavy. Celkem bylo v knihovnách připraveno cca 560 
výstavek a nástěnek, nejvíce v Knihovně Bolevec (celkem 55 výstavek knih, 14 
výstavek dětských prací. 

Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, např. 
chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 
a ve druhém patře, vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  
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V roce 2012 KMP realizovala výstavy:       
 

 Bible včera, dnes a zítra - putovní výstava (17. 9. – 10. 10.) – pořadateli o. s. I4U, 
o. s. Maranatha a KVK Centrum Plzeň. Vernisáž výstavy se konala v Polanově síni 
17. 9. a potom byla výstava postupně představena v dalších plzeňských knihovnách 
(Polanova síň 17. – 26. 9., OK Slovany 27. 9. – 2. 10.,  OK Lochotín 3. – 5. 10.,  
Knihovna Bolevec 8. – 10. 10.) 

 Výstava knih nakladatelství Jota – probíhala postupně od října v knihovnách 
Bolevec, Lobzy, Skvrňany a Lochotín. Vystavované knihy si poté KMP mohla ponechat.  

 
Ve foyer Polanovy síně pravidelné miniexpozice propojující literární a výtvarné aspekty, 
které připravoval Stanislav Bukovský:  

 Neuskutečněné ilustrace Antonína Lněničky (1. – 29. 2.) 
 Pocta Boženě Němcové (2. – 30. 4.) 
 Zahrada fantazie Jiřího Trnky (17. – 31. 5.) 
 Jindřich Krátký: grafiky (srpen – 16. 9.) 
 Mikoláš Aleš (26. 9. – 31. 10.) 
 Ilustrace Adolfa Kašpara (21. 11. – 8. 1. 2013) 

 
V Galerii barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM pokračovaly výstavy dětských prací ve 
spolupráci se ZUŠ Plzeň, Jagellonská ul. (M. Němejcovou a  J. Vackovou): 

 Teplo domova (vernisáž 28. 3.)   
 Baroko očima dětí (vernisáž 13. 11.)  s názvem.  

Zahájení se zúčastnilo celkem 180 návštěvníků. Pro vystavovaná díla slouží i prostor 
schodiště hlavní budovy a reakce na výstavu byly velmi příznivé. 
 
V Knihovně Bolevec: 

 Americký raketoplán – výstava Hvězdárny a planetária města Plzně  
 Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků, spojená s workshopem, 

pořadatelem občanské sdružení Abeceda (30. 4. – 31. 5.)  

V Knihovně Lobzy:  
 Ohlédnutí za americkým raketoplánem II., Hrozby z kosmu – výstavy Hvězdárny a 

planetária města Plzně 
 Vesmír – výstava dětských výtvarných prací 1. ZUŠ B. Smetany Plzeň 
 Kde končí svět – listopad – výstava dětských výtvarných prací ze stejnojmenného 

projektu 

V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 
 Tvář Afriky – A. Kaucká a R. Bauer (11. 1. – 29. 2) 
 Výstava na schodech – fotografická skupina FO3 Plasy (5. 3. – 30. 4.) 
 Benátky – A. Sobotová (9. 5. – 30. 8.) 
 Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme – připravil Klub přátel červenobílé hole (3. 9. – 31. 

10.), Planeta lidí – připravil M. Švejnoha (1. 11. – 31. 12.).  
 Výstava prací dětí ze ZUŠ Jagellonská, pracoviště K. Steinera (v prostorách 

knihovny) 

V pobočce Lhota:   
 Letem světem - A. Járová – cyklus výstav fotografií (5 x) 
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Účast KMP na celostátních akcích 
 
Březen – měsíc čtenářů 
     Touto aktivitou české knihovny navázaly na tradiční Březen – měsíc Internetu a Březen – 
měsíc knihy, tentokrát je však v centru zájmu nikoliv kniha sama, nýbrž čtenář a čtení 
ve všech jeho formách. Jednotlivé knihovny KMP se zapojily podle možností, k propagaci byl 
vytištěn a na plakátovacích plochách v Plzni vyvěšen souhrnný velký plakát. V rámci 
BMČ se v KMP uskutečnily desítky čtení, besed, soutěží, anket, lekcí informační 
výchovy, výstav a dalších aktivit. 
 
Noc s Andersenem 
     Dvanáctého ročníku Noci s Andersenem, tentokrát 30. 3., se zúčastnilo celkem 95 dětí, 
zapojilo se 5 knihoven. OK Doubravka připravila večer na motivy Zahrady Jiřího Trnky. Děti 
si nejprve poslechly úryvek z knížky, ozdobily si tričko a složily papírovou čepici, potom se  
rozběhly po knihovně k připraveným úkolům (u velryby projet slalom na koloběžce, u slonů 
namalovat obrázek „chobotem“, vylovit rybky z rybníka, svézt zlého kocoura, složit rozsypaný 
obrázek). Za splněné úkol získávaly obrázky, z nichž si nakonec poskládaly vlastní 
leporelovou Zahradu. Ve stanovém čtecím městečku mohly před usnutím strávit chvilku s 
knížkou. Nocovalo zde 13 dětí, 4 knihovnice a 3 studentky knihovnické školy. 
     V ÚKDM se nespalo, byl připraven pouze večerní program od 17:30 do 21:00 hodin.  Pan 
Andersen v dlouhém plášti a klobouku vyprávěl dětem o svém životě. S pomocí rekvizit se i 
děti na chvilku staly Andersenem a představily vždy jednu jeho pohádku. Prohlídka 
Andersenových knih s ilustracemi J. Trnky umožnila krátké zastavení u Trnkova stého výročí 
narození v Plzni. Děti samy se proměnily v ilustrátory při poslechu ukázky z připravované 
knížky P. Braunové O chlapci, který spadl z nebe, vymalovaly „pickwickový“ 
hrníček. Součástí programu v knihovně bylo též luštění křížovek, prohlídka ilustrací J. Trnky 
včetně jeho papírových loutek ke knize Červená karkulka a „opravdových“ maňásků 
(Červená karkulka, Kašpárek, pohádková babička, Hurvínek). Po občerstvení chlebíčky, 
chuťovkami a domácím štrůdlem se všichni společně vydali na večerní návštěvu do Muzea 
loutek. Zde nejen vyslechli vyprávění o loutkách, ale v samém závěru si s loutkami zahráli 
improvizovanou pohádku O Červené karkulce. Zúčastnilo se 19 dětí ve věku od 6 do 13 let a 
pět knihovnic. 
     Rovněž OK Lochotín se odhodlala pouze k Večeru s Andersenem. Program od 18:00 do 
21:00 hodin uváděl v kostýmu H. Ch. Andersena herec divadla Pluto Libor Šorejs.  
Účinkovali M. Karpíšek se synem, Kateřina Masnicová, Baletní soubor Divadla J. K. Tyla, 
taneční soubor Vietnam Praha, skupina Žongleros a skupina Fireshow. Vyvrcholením pak 
byla noční magická show pod hvězdami. Během programu v L-klubu se děti zúčastnily 
literární soutěže o ceny a soutěže vyhlášené firmou Pickwick přímo k Noci s Andersenem. 
Úkolem bylo vymalovat hrnečky, jež knihovny od Pickwicku spolu s barvami dostaly. 
Společné foto bylo odesláno do soutěže a zvítězilo v Plzeňském kraji. Večera se zúčastnilo 
50 dětí a 25 dospělých. 
     Knihovna Vinice se organizačně podílela na programu OK Lochotín. Navíc připravila 
výtvarnou soutěž Postavy Andersenových pohádek s ilustracemi Jiřího Trnky, které se 
zúčastnilo 58 dětí. Dvacet nejlepších výtvarných prací bylo umístěno ve výloze a odměněno, 
větší formáty maleb posloužily také k propagaci knihovny - veřejnost se mnohdy zastavovala 
a pokoušela hádat, o kterou pohádku se jedná.  
     Také Knihovna Lobzy se tematicky zaměřila na knihu Zahrada Jiřího Trnky. Nocovalo zde 
13 dětí a 3 dospělí. 
     Knihovna Bolevec připravila pro děti soutěž oblíbenosti autorů: Bitva pohádkářů - Bratři 
Grimmové (Německo) nebo Andersen (Dánsko)? 
     Na Noci s Andersenem se ve spolupráci s místní ZŠ podílela i pobočka Újezd. Pro 24 
dětí, jež spaly ve škole, knihovnice H. Brožová připravila pohádkovou stezku s různými 
úkoly, povídání o Andersenovi a Trnkovi (prezentaci s využitím interaktivní tabule), výstavku 
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knih a společné čtení. I zde děti malovaly hrneček, vyrobily záložku do knihy a dostaly 
pamětní list.  
 
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
      Do 4. ročníku projektu se zapojily tři knihovny: OK Doubravka, ÚKDM a Lobzy. Odměnou 
dětem za celoroční práci byla tentokrát knížka Školníci od Miloše Kratochvíla s ilustracemi 
Renáty Fučíkové. 
     OK Doubravka se přihlásila spolu s 14. a 22. ZŠ, ZŠ Újezd a Speciální školou pro 
zrakově postižené (celkem 171 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 autorem knížky Milošem Kratochvílem.  
     ÚKDM na projektu spolupracovala se ZŠ Chotíkov, ZŠ Elementária a 2. ZŠ Schwarzova 
(celkem 100 dětí). Slavnostní předání knížek proběhlo pro ZŠ Chotíkov 11. 6. v Polanově 
síni KMP společně s pasováním dětí na čtenáře. Ve 2. ZŠ se předávání knížek konalo 4. 6. 
v krásné školní knihovně, kam žáci prvních tříd chodili na různé pořady a besedy. Spolužáci 
ze 3. třídy pro ně připravili program plný básniček a čtení, aby malí čtenáři viděli, jak krásně 
budou číst a přednášet za dva roky i oni. Prvňáčci ze ZŠ Elementária si přišli pro své knihy 5. 
6. do čítárny dětského oddělení. Ukázali, jak už umějí číst a co vše se za první rok školy 
naučili.  
     Knihovna Lobzy pojala projekt jako celoroční akci pro 1. třídy a završila ho slavnostním 
předáním Knížek pro prvňáčka a Klíčováním prvňáčků ve spolupráci s nakl. Fraus. 
Zúčastnilo se 53 dětí. 
 
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.  
      
SUK 2011  
     V březnu 2012 byl uzavřen 20. ročník tradiční ankety „SUK“ o nejhezčí dětskou knihu 
roku 2011. Hlasy za celou KMP soustředila a do Prahy odeslala ÚKDM. Celkem bylo 
vybráno 70 anketních lístků od dětí a 29 od knihovnic.– 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 2012 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 už v roce 2011 zdarma obdržela kvalitní dřevěný stojan 
k vystavení nominovaných knih. (Je 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. – Vyhlašovatelem je od 
roku 2002 Občanské sdružení Litera.  
 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.) 
     Oslavu svátku dětské knihy do svého programu zahrnuly knihovny Bolevec, Lochotín, 
Skvrňany, Slovany a Vinice. - Mezinárodní den dětské knihy je tradičně vyhlašován 
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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 2012 svátek svými aktivitami připomněla Knihovna Bolevec, Doubravka, Lochotín, 
Slovany a Lobzy. - 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.). 
 
Čtenář roku 
     K mimořádně úspěšným patřila akce Čtenář roku 2012. KMP se tím připojila 
k celostátnímu projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který pátral po nejdéle 
registrovaném čtenáři v knihovnách České republiky. Pátrání bylo ztíženo, neboť v průběhu 
posledních 10 let knihovny přešly z papírové evidence přihlášek na počítačový systém a 
původní datum registrace nemuselo být stoprocentně dohledatelné. KMP proto využila nejen 
své databáze, ale čtenáře vyzvala v médiích, oslovila je prostřednictvím letáků a ankety. 
Zapojilo se 213 lidí, zejména z řad seniorů, mnozí přidali své vzpomínky. Plzeňskou vítězkou 
se stala sedmaosmdesátiletá Dagmar Lípová, která do knihovny chodila spolu s rodiči už jako 
tříletá. Ocenění převzala 13. března v Polanově z rukou primátora města Plzně Martina Baxy. 
Dalších třináct čtenářů obdrželo pamětní list a poděkování. Akce měla mimořádný ohlas u 
čtenářů i médií. Fotografie na http://www.knihovna.plzen.eu/fotky/akce/akce.php#ctenar2012. 
  
    KMP se dále zapojila do akcí Čtenářské pasy – Cesty za knihou, 2. Mezinárodní týden 
čtení dětem (31. 5. – 7. 6.), Městská knihovna roku 2012, Hledá se modrý tygr, Týden 
knihoven, Dny poezie (5. – 19. 11.), Den pro dětskou knihu (1. 12.), Kamarádka knihovna,  
Celé Česko čte dětem aj. 
 

 
 
KMP k výročím 
     K 150. výročí Boženy Němcové připravila KMP ve spolupráci s Kruhem přátel knižní 
kultury řadu kvalitních aktivit, které se těšily velkému zájmu veřejnosti. 
     Polanova síň nabídla večerní pořady pro dospělé: 25. 1. Božena Němcová jubilující 
(přednáška prof. Viktora Viktory a pořad Milostný listář B. N.), 14. 3. Božena Němcová – 
život a dílo (přednáška PhDr. Věry Kubové s interpretací Josefa Nechutného), Nevšední 
příběhy portrétů ze sbírek Národního muzea – Božena Němcová (přednáška L. Sršně 
z Národního muzea Praha a prezentace stejnojmenné knihy) a 16. 10. Josef Němec – muž 
ve stínu slavné ženy (přednáška doc. PhDr. Magdalény Pokorné, CSc., předsedkyně 
Matice české a místopředsedkyně Společnosti Národního muzea v Praze).   
     Tradiční letní literární výlet pro zájemce z řad veřejnosti se uskutečnil 12. 7., tentokrát 
s názvem Za Barunkou Panklovou (odbornými průvodci prof. Viktor Viktora a Ing. Karel 
Drhovský).    
     Ve foyer Polanovy síně proběhla výstava Pocta Boženě Němcové s vernisáží 14. 3. 
(březen – duben 2012, realizátorem Stanislav Bukovský). 
     Součástí nabídky katalogu programů pro školy byly dva tematické pořady: Prohra 
Vítězky a Milostný listář – B. N., bohužel však ani jeden nebyl školami objednán.      
     Knihovna Vinice uskutečnila besedy pro děti Pohádky Boženy Němcové (4. 1.) a 
Božena Němcová (8. 2. a 14. 2.), čtenářský kvíz (16. 2.) a výstavku s názvy Božena 
Němcová (19. 1.). 
     Knihovna Lobzy výstavku knih a besedu Božena Němcová, nebo Barunka Panklová?, 
doplněnou poslechem ukázek z Babičky a závěrečným kvízem (29. 3., 13. 4., 20. 4. a 11. 5., 
rovněž pro sluchově postižené). 
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     Obvodní knihovna Lochotín besedu o pohádkách Boženy Němcové (2. 2.) a v L-klubu pro 
dospělé 29. 3. pořad Vzpomínka na Boženu Němcovou (přednáška PhDr. Věry Kubové s 
interpretací Josefa Nechutného).  
     Obvodní knihovna Slovany připravila velkou výstavku knih B. Němcové a o ní, kterou 
doplnila dvěma nástěnkami. Výstavku knih nabídla rovněž pobočka Božkov. 
     Velmi intenzivně se výročím zabývala Knihovna Bolevec – od ledna do května realizovala 
celkem 14 besed pro školy a 4 výstavy knih, v listopadu pak test pro dětské čtenáře. 
 
     Ve foyer Polanovy síně proběhla výstava Zahrada fantazie Jiřího Trnky s vernisáží 16. 
5. (květen - červenec 2012, realizátorem Stanislav Bukovský). 
     Součástí nabídky katalogu programů pro školy byl tematický pořad: Zahrada Jiřího 
Trnky, bohužel však nebyl školami objednán. 
     Studovna realizovala výstavu knih z regionálního fondu 100. výročí narození J. Trnky 
(únor – březen 2012). 
     Knihovna Vinice uskutečnila výtvarnou soutěž Postavy z pohádek H. Ch. 
Andersena a Jiřího Trnky (23. 3.). Obvodní knihovna Slovany připravila čtenářskou 
soutěž pro děti Jiří Trnka a výstavu knih zaměřenou na region a spolupráci s J. Skupou. 
Knihovna Bolevec zaměřila k výročí Týden soutěží s J. Trnkou (15. -17. 2.), připravila 
výstavku a besedu Jiří Trnka pro školní družinu (1. 3.). Obvodní knihovna Doubravka 
realizovala 10 tematických besed pro školy Jiří Trnka a jeho Zahrada (březen – červen), 
celoměsíční vědomostní kvíz o životě a díle J. T. (březen), na Trnku byl orientován také 
program letošní Noci s Andersenem (30. 3.). V měsíci říjnu se zde uskutečnily další 4 
besedy pro žáky mateřských škol. Knihovna Lobzy zaměřila na Trnkovu Zahradu Velké 
říjnové společné čtení v rámci Týdne knihoven. OK Skvrňany uskutečnila 2 besedy z cyklu 
Plzeňské osobnosti (6. a 21. 11.).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
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Pořady v M-klubu 
 
     Také v roce 2012 se knihovna snažila zajistit pro návštěvníky M-klubu kvalitní 
program. Dopoledne zde probíhaly pořady pro mateřské, základní, případně střední školy, 
odpoledne a večer převládaly cestopisné a ezoterické přednášky, divadelních představení 
pro děti i dospělé a další akce. Po dřívějších zkušenostech s nízkou návštěvností se 
nekonal žádný koncert.  
 
Pro školy 
     Zájem místních škol (61. MŠ, 63. MŠ, 15. ZŠ, 33. ZŠ, ZŠ Martina Luthera a ZŠ v Tlučné) 
stále přetrvával, oproti minulým letům se však pořadů uskutečnilo méně. Představení 
odehráli umělci z Plzně (divadlo Orfeus, Milan Benedikt Karpíšek, Antonín Kaška) i z blízkého 
či vzdálenějšího okolí (Studio Poetik, Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila). Pro MŠ 
připravila představení Renata Zunová (agentura Reny).  Na úspěšné přednášky z roku 2011 
Vodicí pes – pomocník i kamarád navázala Mgr. Iva Rejtharová s dalším povídáním na toto 
téma. Skladatel a spisovatel Richard Pachman poprvé pro ZŠ uvedl v M-klubu pořad o Mistru 
Janu Husovi (1. 10.). Žáci se dozvěděli informace o životě Jana Husa, vyslechli literární 
ukázky a živé písně. 
     2. stupeni 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. V 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 vč. toho, co 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. 
Cestopisy 
     V roce 2012 se zde uskutečnilo celkem 27 cestopisných pořadů. Za zmínku stojí povídání 
fotografa Tomáše Kubeše (Vúdu Afrika, Magické Bulharsko), cestovatelů Jany Dvorské a Miloše 
Kašpara (Kolumbie, Ladakh, Indie), Martina Pávka (Nový Zéland) nebo Terezy Šrámkové 
(Vietnam, Laos, Kambodža). Netradiční bylo vyprávění mediálně známého cestovatele Dana 
Přibáně (Tatrou mezi kajmany) nebo Jana Janského a Marcely Sobotové (Skotsko na kole a 
koloběžce). Cestopisné pořady si postupně našly velký okruh příznivců. 
 
V roce 2012 se uskutečnily cestopisné pořady: 
 

 Rusko a Bajkal - Michal Hoznedl (9. 1.) 
 Keňa - expedice Ugali 2010 - Milena Písačková (16. 1.) 
 Nebojte se Kolumbie - Jana Dvorská, Miloš Kašpar (18. 1.) 
 Vietnam, Laos, Kambodža aneb okružní jízda JV Asií - Tereza Šrámková (23. 1.) 
 Sicílie - Petr Dürr( 6. 2.) 
 Vúdu Afrika - Tomáš Kubeš (13. 2.) 
 Krajem starých Řeků - Petr Bořil (27. 2.) 
 Írán - Monika Hrdinová (29. 2.) 
 Pacifická Kanada aneb půl semestru pod stanem - Jiří Lehejček (7. 3.) 
 Venezuela - Martin Kolaja (12. 3.) 
 Indiáni střední Ameriky - Miroslav Švejnoha (19. 3.) 
 Nový Zéland - Martin Pávek (21. 3.) 
 Tatrou mezi kajmany - Dan Přibáň (26. 3.) 
 Severním Norskem za polární září - Martin Mykiska (28. 3.) 
 Ladakh - Malý Tibet - Jana Dvorská, Miloš Kašpar (10. 4.) 
 Uganda - Perla, která se zvedá z prachu - Jiří Preis (16. 4.) 
 Australské dny - Vlastimil Tichý (3. 5.) 
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 Expedice Mekong - Milena Písačková (24. 9.) 
 Nikaragua - Petr Sojka (24. 9.) 
 Turkmenistán a Uzbekistán - Michal Hoznedl (15. 10.) 
 Faerské ostrovy - Jiří Lehejček (17. 10.) 
 Magické Bulharsko - Tomáš Kubeš (22. 10.) 
 Skotsko na koloběžce a na kole - Jan Janský, Marcela Sobotová (24. 10.) 
 Japonsko na kole - Monika a Jiří Vackovi (29. 10.) 
 Madagaskar, Komory - Miroslav Švejnoha (7. 11.) 
 Indie (1.část) - Jana Dvorská, Miloš Kašpar (12. 11.) 
 Indie (2.část) - Jana Dvorská, Miloš Kašpar (19. 11.) 

 
Léčitelské a esoterické přednášky 
     Léčitelské a ezotericky (či duchovně) zaměřené přednášky mají v M-klubu své stálé 
místo. Pravidelně přednášel Václav Vít, který si vybudoval svůj okruh posluchačů. V průběhu 
roku připravil několik setkání se zajímavými hosty psychoterapeut Miroslav Jirman. Tato 
setkání proběhla v přátelské komorní atmosféře a vždy byla zakončená meditací. Zájemci  
měli možnost navštívit přednášku o kineziologii (Miloslava Rutová) nebo několik besed 
o komunikaci (Mgr. Hana Stejskalová). Některé z dalších pořadů (Negativní energie, 
zdravotní přednášky, Bruno Gröning aj.) byly řešeny formou pronájmu. 
 
Ostatní akce 
     Degustace čajů, které připravuje Ing. Zdeněk Nepustil se staly již tradičními, mnoho 
milovníků čajů je pravidelně navštěvuje a těší se na první úterý v měsíci. Bylo ochutnáno 
a vypito mnoho čajů povzbuzujících mysl a navozujících příjemnou atmosféru. V září 
proběhla jubilejní, již dvacátá degustace. 
     Organizace AISEC navázala na prosincový pořad Světové Vánoce v Plzni  projektem 
Edison: Neobyčejné země (14. 3.). Diváci se zde mohli seznámit s tradicemi Turecka, 
Estonska, Arménie a Kamerunu. 
     Svoji novou historickou knihu s hudebním CD  představil hudebník a spisovatel Richard 
Pachman (1. 10.). Bylo to už jeho třetí vystoupení v M-klubu, tentokrát však v podobě 
komorního setkání - s autorským čtením a živě zpívanými písněmi. 
     Velký úspěch a návštěvnost mělo divadelní představení společnosti TRUS (TRnovská 
Umělecká Společnost). Toto divadélko hraje výhradně hry Divadla Járy Cimrmana. Tentokrát 
byla na programu Vražda v salónním coupé (28. 11). Na „Vraždu“ se přišlo podívat přes 100 
návštěvníků, což je pro tento sympatický amatérský soubor zatím rekord návštěvnosti 
v M-klubu. 
     Opět se konal jarní i podzimní taneční kurz Plzeňské školy tance a etikety. Nadále 
pokračuje spolupráce s Mensou ČR, která v M-klubu připravuje testování IQ.  
 
Akce pro lidi se zdravotním postižením 
     V červenci (13. 7.) se v M-klubu uskutečnila akce „10 let TyfloCentra“. Na oslavu výročí 
této organizace přišlo na 40 klientů, spolupracovníků a návštěvníků z řad veřejnosti. 
K poslechu a tanci hrála živá hudba, návštěvníci si mohli vyzkoušet např. simulovanou 
zvukovou střelbu z pistole nebo různé hmatové soutěže. 
     Spolupráce probíhala i s plzeňským Tyfloservisem, převážně formou vzájemné propagace.  
     Ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole byla připravena výstavu „Nevidíme, 
neslyšíme, ale cítíme..., přibližující život lidí s kombinací zrakového a sluchového postižení.  
     Některé z pořadů M-klubu navštěvovali také klienti TyfloCentra, Tyfloservisu a sdružení 
Krystal.  
     Zrakově postižení měli od listopadu 2012 možnost pravidelně navštěvovat cvičení čchi-
kungu. Tuto nabídku zatím využívají dva klienti plzeňského TyfloCentra. 
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Pronájmy  
     Prostory M-klubu si některé organizace pronajímaly pro své akce. Této možnosti využíval 
Svaz tělesně postižených, Triumfa, ČSSD a Svaz zahrádkářů. Opět po delší době bylo 
obnoveno Kompenzační cvičení s prvky jógy (Mgr. Lada Hubená), nově byl zahájen začal 
kurz Plzeňská polymerová školička. Proběhlo také několik zdravotně zaměřených přednášek 
a přednáška o trénování paměti. K tréninkům využívala M-klub Plzeňská škola tance a 
etikety a taneční skupina Spider. Svoji domovskou scénu má v M-klubu Divadlo v Boudě -  
pro děti hraje každou sobotu od října do konce března. 
 
Návštěvnost na akcích v M-klubu 
 
 Počet pořadů Počet účastníků Pronájmy 
2005 138 4 915
2006 115 5 540
2007 98 3 778 100

2008 85 4 864 153

2009 126 4 576 111

2010 156 6 139 90

2011 155 5 678 68

2012 126 4 616 79
 
 
Pořady v L -klubu 
 
       Rok 2012 byl pro L-klub prvním kompletním rokem činnosti tohoto nového kulturního 
zařízení při OK Lochotín. Poprvé zde tedy proběhla celá řada kulturních a společenských akcí 
velmi různorodého charakteru, zaměřených jak na školská a dětská zařízení, tak na širokou 
veřejnost. Návštěvníci si mohli vybrat z pestré škály společenských akcí a kulturních pořadů. 
S postupem roku byla zřejmá velmi rychle stoupající návštěvnost všech akcí, což bylo 
způsobeno jeho rozšiřováním informací a postupným vnímáním veřejností. Také nabídka 
programů v L-klubu neustále geometricky roste.  
      
Pro školy 
       Pro školy různého typu a řadu dalších dětských a školských zařízení probíhala po celý 
rok 2012 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. V poslední části roku se tyto akce začaly postupně šířit i do odpoledních hodin, 
zájem o odpolední akce projevili zejména školní družiny a dětské zájmové kroužky. O 
většinu těchto pořadů se postarali umělci z Plzně a blízkého okolí (Milan Benedikt Karpíšek, 
divadelní soubor Orfea, Antonín Kaška z DJKT) i ze vzdálenějších míst (Studio Poetik Praha, 
divadlo Kejklíř Praha, hudebník a herec Jiří Bílý Praha, vedoucí polárních expedic Miroslav 
Jakeš Praha, Sdružení Vietnamských umělců Praha aj.). Pro MŠ a ZŠ několikrát vystupoval 
kouzelník Artin Plzeň. 
       Ve spolupráci se sdružením podnikatelů v oblasti staročeských řemesel s názvem Flér, 
byl uskutečněn Jarní festival ručních prací (pro žáky a studenty škol i širokou veřejnost). 
Spolupráce s Flérem začala být poté dále rozvíjena workshopy ručních prací pro děti i dospělé 
s měsíční periodicitou. Tyto akce se staly velmi vyhledávanými, a přilákaly tak mnoho dětí, 
mládeže i dospělých, kteří by jinak knihovnu nevyhledávali. Mnozí z nich se pak stali 
pravidelnými čtenáři a návštěvníky knihovny Lochotín. 
 
Cestopisné pořady 
      Největší zájem veřejnosti zaznamenaly cestopisně laděné programy zejména autorů 
cestopisných a fotografických publikací, spojené s autogramiádami a autorským čtením. 
V roce 2012 se jich uskutečnila celá řada:  

 Polární kruh a Špicberky - Miloslav Jakeš  
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 Egypt (La Grace) - Jaroslav Foršt  
 Himaláje - Jan Kavale   
 Japonsko - Běla Janoštíková  
 Thajsko, Kambodža, Tibet - Miloš Kašpar a Jana Dvorská  
 USA, Severské země - František Šesták 

 
Ostatní akce 
      K zajímavým a velmi přínosným programům patřil audiovizuální pořad a beseda 
s  uznávanou českou lékařskou kapacitou v oblasti výzkumu a praktické chirurgie karcinomů 
prsu Doc. MUDr. Boženou Súvovou, který zajistilo plzeňské sdružení pro řešení této 
zdravotní problematiky Mamma Help. Zajímavou se stala též spolupráce s českou 
specialistkou na diagnostiku chorob z oční duhovky, zvanou Irisdiagnostika, Janou 
Bělohlavovou z Českých Budějovic, a plzeňskou specialistkou na lidský mozek, jeho procesy 
a trénování paměti Doc. Ing. Ilonou Borusíkovou.  

 
Pronájmy  
      Prostory L-klubu byly také využívány k pronájmům. Sál si pronajalo Sdružení garážníků 
Plzeň Lochotín, Akademie třetího věku při Západočeské univerzitě Plzeň a v jednom případě 
soukromá osoba ke komerční prodejní akci. 
 
Výstavy 
     Tradicí se staly různé výstavy staročeských řemesel a výrobků lidového folklóru. V roce 
2012 se uskutečnily tyto výstavy spojené s předváděním výroby vystavovaných výrobků : 

 Jarní festival řemesel (různí lidoví výrobci) 
 Ruční šperky ze skla a korálků  (Martina Stratilová, Přeštice) 
 Dřevěná ruční razítka a záložky do knih (Jana Černá, Plzeň) 
 Šperky z páleného černého skla  (Lucie Avramová, Lužany) 
 Módní doplňky a šperky z pavího peří (Magda Jeřábková, Kdyně) 
 Ručně malované vánoční ozdoby (Jana Vokračková, Praha) 

 
Návštěvnost na akcích v L-klubu 
 
 Počet pořadů Počet účastníků 
2011 36 1 281
2012 97 4 034
 
 
Pořady v Polanově síni 
 
Pro školy 
     V roce 2012 bylo v Polanově síni uvedeno 159 programů pro školy s celkovou 
návštěvností 6 051, což oproti roku 2011 (194 pořadů/7 436 diváků) znamená pokles o cca 8 %. 
Jednou z příčin poklesu četnosti pořadů v Polanově síni byl odliv lochotínských škol do nově 
otevřeného L-klubu. Dál pokračoval trend odklonu středních škol. Už v druhém čtvrtletí se 
negativně projevily změny v dopravě – školy z okruhu vnější zóny (např. Dýšina) rušily 
programy také z důvodu zvýšených nákladů na dopravu. Pro odlišné zaměření jednotlivých, 
zvláště speciálních škol, a jejich preference termínů je organizování programů pro školy 
(slučování malých skupin) stále náročnější. S novým školním rokem přicházely nové 
objednávky. Poklesl počet objednávek z mateřských škol, velmi omezený byl zájem 
středních škol (v centru města pouze 2 SŠ). Také u základních škol bylo patrné, že je stále 
větší důraz kladen na vzdělávací složku procesu, než na výchovnou. U speciálních škol je 
v tomto směru trend opačný.  
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Pro veřejnost 
     Složení programů uváděných samostatně pro dospělou veřejnost se změnilo – posunulo 
od cyklické formy jednoho typu k rozmanitým jednotlivým akcím různého zaměření. Podobně 
jako v loňském roce proběhl seminář pro pracovníky KMP – přednášky o současné světové 
literatuře (doc. V. Novotný), se uskutečnily vernisáže výstav ve foyer Polanovy síně (uvádí 
S. Bukovský), samostatně byl uveden pořad Pod smaragdovým křížem rytířů sv. Lazara 
(prezentace stejnojmenné publikace dr. H. Gerzanicové), vyhlášení Čtenáře roku 2012, 
přednáška dr. V. Kubové Božena Němcová – život a dílo, program ve spolupráci 
Zapomenutá spisovatelka Gertrud Fusseneggerová a slavnostní pořad k jubileu někdejšího 
ředitele KMP, básníka Josefa Hrubého. Všechny uvedené pořady byly velmi úspěšné. 
Dohromady bylo uvedeno 21 pořadů pro 801 návštěvníků. 
     Významným je start nového cyklu Publicisté.cs – Aktuálně. Od svého začátku přilákal 
neobvykle vysoký počet zájemců. Však jej zahájila dvě zvučná jména: Jiřina Šiklová a Jan 
Petránek. Knihovna města Plzně tímto cyklem nabízí veřejnosti vhled do samostatného 
literárního žánru – publicistiky, třebaže se nespecializuje na publicistiku literární. 
     Divácky velmi úspěšný byl také pořad, kterým Knihovna města Plzně přispěla festivalu 
Bonjour, Plzeň, a to vystoupení Jiřího Žáka v programu Muž, který mluvil s hvězdami. 
 
     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
2012 235 8 929
 
 
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). 13 knihoven pracuje v knihovním systému 
Clavius, knihovna v Letkově automatizovaná není, výpůjčky však eviduje pomocí souboru 
Excel, stejně jako knihovní fond. 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, jeho využití se ale v roce 2012 velmi snížilo. 
Půjčování souborů knih bylo zajišťováno pracovnicí Oddělení KF a pokračovalo zavedeným 
způsobem. Metodické návštěvy knihovníků a rozvozy vybraných souborů byly realizovány podle 
potřeby a domluvy. Z výměnného fondu bylo knihovnám poskytnuto 145 souborů, které 
obsahovaly 5 793 knihovních jednotek. Průměrně tak bylo každé knihovně poskytnuto 10 
souborů s 414 knihovními jednotkami. Zpět do výměnného fondu bylo vráceno 4 318 
knihovních jednotek.  
     Porady pro pracovníky obsluhovaných knihoven se uskutečnily 2 x, uspořádána byla 
jedna odborná přednáška doc. V. Novotného na téma Současná světová literatura. Na 
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poskytování regionálních služeb se kromě 1 vyčleněné pracovnice podíleli i další pracovníci 
pověřené knihovny. Konzultace a metodické návštěvy se zaměřovaly na pomoc při 
aktualizacích, revizích stálého fondu (v roce 2012 byly provedeny celkem 3 revize – Koterov, 
Lhota, Letkov), statistice, při práci s knihovním systémem, s evidencí periodik a s výpočetní 
technikou. Celkem bylo pracovníkům obsluhovaných knihoven poskytnuto 42 konzultací a 62 
metodických návštěv. V rámci výkonu regionálních funkcí bylo pracovníky pověřené 
knihovny ujeto 2 616 km.                                                           
     Přidělené prostředky na výkon regionálních funkcí pro rok 2012 ve výši 173 542,- Kč byly 
čerpány z části na mzdové náklady a sociální pojištění 1 pracovnice (104 125,- Kč), z části 
na energie (8 535,75 Kč), z části na nákup 350 ks knih do výměnného fondu (60 881,25 Kč). 
Dalších 1 368 ks knih v hodnotě 236 926 Kč bylo do výměnného fondu zakoupeno 
z finančních prostředků obce. Do stálého fondu dvanácti obsluhovaných knihoven bylo 
z prostředků obce nakoupeno a zpracováno 513 knih a periodika v hodnotě 143 116 Kč.  Od 
roku 2012 se začaly používat pro výměnný fond dvě lokační značky: VF – nákup 
z prostředků města, VFR – nákup z prostředků krajské dotace. Dokumenty pořízeny 
z krajské dotace jsou ještě navíc pro čitelnost označeny zeleným štítkem. K 31. 12. 2012 
obsahoval výměnný fond 32 447 knihovních jednotek.  
     V roce 2012 byl ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje vznesen požadavek na 
změnu smluv o poskytování regionálních služeb. Podařilo se obnovit smlouvy pro 12 
knihoven, u 2 knihoven (Červený Hrádek a Újezd) se aktualizovat smlouvy nepodařilo, proto 
žádost o poskytnutí dotace na rok 2013 byla podána pouze pro 12 knihoven.  
 
 

 
 

Občanská sdružení při KMP 
 
     Při KMP i v roce 2012 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 2012 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. Ze společných akcí je možno zmínit např. 22. 11. setkání autorů a 
čtení v rámci pořadu Kulturní revue v Kulturní kavárně Jabloň.   
 
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. 



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

 
 

 
 
 

37

     Kvůli zvýšené sazbě DPH a nízké dotaci (stejné jako v předešlém roce) bylo sdružení 
nuceno činnost buď omezit, nebo jinak snížit náklady. Stanovený program proto již nebylo 
možné doplňovat dalšími pořady. Navzdory tomu návštěvnost meziročně vzrostla z 387 
na 409 diváků. Dle očekávání byl opět úspěšný cyklus Hrady a zámky (ing. Karel Drhovský) 
a také křest básnických sbírek z edice Ulita Květy Monhartové a Romana Knížete. Stále větší 
pozornost přitahují programy o Plzeňském kraji z dílny historičky Aleny Jílkové a Ing. Vladimíra 
Nového. Rekord v návštěvnosti si zajistil hned úvodní pořad roku Božena Němcová jubilující 
(prof. Viktor Viktora, dr. Blanka Hejtmánková a herci DJKT) – 64 návštěvníků (téměř hranice 
kapacity Polanovy síně). 
     Úspěšný byl každoroční letní literární výlet KPKK – tentokrát Za Barunkou Panklovou.  Zájem 
účastníků si u předsedy KPKK následné vyloudil i dvě vlastivědné vycházky po Ústředním 
hřbitově po stopách plzeňských osobností. 
     Návštěvnický triumf (69) zaznamenal letošní křest Kalendáře plzeňského Jana Valeše, 
roli sehrála trampská tematika, ale také osoba moderátora Petra Náhlíka. 
     Dále pokračovaly cykly Hrady a zámky (jedním dílem)  a Šmejdění (dvěma díly). Tradičně 
potěšující a hojně navštívený byl i vánoční večer Jiřího Hlobila, v roce 2012 s podtitulem 
Dárek pro Ježíška. 
     Počátkem prosince proběhlo výroční shromáždění KPKK, které potvrdilo staronové 
složení výboru i předsedu KPKK, v samém závěru roku se konalo tradiční setkání s přáteli 
a s dobrovolnými spolupracovníky KMP a KPKK. 
 
Pro libris 
     Také v roce 2012 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. 
     S podporou KMP se podařilo udržet další ročník literárního měsíčníku Plž. Pro další 
ročník bylo třeba získat nového grafika, této role se pro přípravu lednového čísla ujal již 
v listopadu Miloslav Krist. Ještě před koncem roku 2012 byl vydán i obsah ročníku. Omezení 
rozpočtu si vyžádalo operativní snížení nákladu a změny v distribuci. Obojí bylo zvládnuto 
efektivně a bez jednostranného rušení kontaktů. 
     Neztrácí na kvalitě ani na čtenářích. Pro publikační činnost bývá první pololetí spíše 
dobou redakční přípravy, přesto se již začátkem května podařilo vydat brožuru Gertrud 
Fusseneggerová (1912-2009), jejíž vydání podnítil editor, rakouský občan Michael Špička. 
Mimo ediční plán vyšel publicistický text Ivo Fencla Dvě tváře doktora Jekylla o spisovateli 
Robertu Louisu Stevensonovi. Redakčně připraven byl Kalendář plzeňský Jana Valeše 
s podtitulem Za plotem a v edici Ulita prozaická sbírka fejetonů Aleny Zemančíkové 
Značkování a básnická sbírka Aleny Vávrové s názvem Žena nesmí maso tygra. Magistrátu 
města Plzně jsme pomohli vydat sborník MUDr. Petra Riesela Protestuji! 
 
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 2012 se KMP zapojila do činností a projektů podporujících směřování města 
k titulu EHMK 2015. 
     Logo EHMK 2015 a od 1. 9. nové logo Města Plzně bylo umístěno na webových 
stránkách a propagačních materiálech KMP (nabídkový katalog pořadů pro školy, pozvánky, 
plakátky, dotyková obrazovka ve výloze hlavní budovy KMP aj.). Odkaz (banner) na stránky 
EHMK je umístěn na webových stránkách KMP. 
     KMP byla zastoupena na konferenci Fórum pro kreativní Plzeň – H. Šlesingerová, J. Horáková 
(30. 10., Měšťanská beseda) 
     Dvě pracovnice KMP se 30. listopadu zapojily do kurzu celoživotního vzdělávání ARTS 
MANAGEMENT 2012/2013 (Modul č. 7 pro pracovníky paměťových institucí: „Pátrání 
po místě – expedice domů/výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví), které 
pořádá Plzeň 2015 ve spolupráci s ÚUD ZČU. 
 
     KMP zahájila další ročník projektu Z Plzně do čtyř světových stran, po loňské Belgii 
tentokrát zaměřený na sousední Německo. Projekt s podtitulem S knihou po Evropě, 
ve spolupráci s katedrou německého jazyka FPE ZČU v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia, 
byl zaměřen na dětské čtenářství. Studentky němčiny (Iva Koehnleinová, Jitka 
Krouparová a Anna Řezníčková) pod vedením lektorky Mgr. Lenky Adámkové, Dr. phil. 
v dubnu až červnu pracovaly na uměleckém překladu vybraných pasáží z knihy pro děti 
české spisovatelky Petry Braunové Ema a kouzelná kniha (Albatros, 2010), která získala 
nejen výroční cenu Albatrosu, ale i Cenu dětí a Cenu knihovníků v celostátní anketě o nejlepší 
a nejoblíbenější dětskou knihu SUK 2010. Součástí přípravy byla 12. 4. beseda s autorkou 
v Polanově síni. Projekt vyvrcholil 24. října 2012 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee 
představením knihy německým a českým dětem při společném setkání. Ukázky nahlas 
střídavě přečetli Jakub Kolínský (německy) a Eva Kupková (česky) za hudebního doprovodu 
studenta Konzervatoře Plzeň Michala Karpíška. Knihovnice a studenti si na závěr prohlédli 
prostory Centra Bavaria Bohemia a seznámili se s jeho aktivitami. Projekt byl prezentován 
na Oficiálním informačním serveru města Plzně a v dalších médiích.    
 
     Jednotlivé knihovny se ve své činnosti také zaměřovaly na literaturu a kulturu evropských 
zemí. 
     Polanova síň ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů, katedrou 
německého jazyka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Rakouským kulturním fórem nabídla 
veřejnosti 10. 5. večerní pořad Zapomenutá spisovatelka Gertrud Fusseneggerová, jehož 
součástí byl i křest brožury Gertrud Fussenegerová 1912-2009. (K výročí plzeňské rodačky 
česko-rakouského původu vydala KMP v Pro libris v nákladu 300 výtisků za finančního 
přispění Michala Špičky. Autorkami textů jsou Viktorie Hanišová a Eva Kolouchová, medailon 
o překladateli Františku Fabianovi napsal Vladimír Gardavský. Publikace je rovněž dostupná 
v elektronické podobě na http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/fusseneggerova.pdf. 
     V Polanově síni dále proběhly pořady Známý neznámý Friedrich Rückert (13. 11.) 
a Bonjour Plzeň! – Muž, který mluvil s hvězdami. 
     Knihovna Vinice 14. 3. uskutečnila besedu Jazyk našich sousedů – Německo, Polsko, 
Rusko…, 6. 8. pak otevřela výstavku knih Cestujeme po Evropě. Obvodní knihovna 
Slovany průběžně doplňovanou výstavku knih německých autorů S knížkou po Evropě – 
Německo (duben – červen), Knihovna Lobzy nástěnku Deutschsprachige Länder. 
     Německé literatuře se velmi intenzivně věnovala Knihovna Bolevec, uskutečnila celkem 
10 besed zaměřených na německé autory, řadu čtenářských soutěží pro děti a výstavy 
Knihy německých autorů ve filmech a Současní němečtí spisovatelé pro děti a mládež. 
     Knihovnice Knihovny Lobzy se zúčastnila semináře Německy psaná literatura pro děti 
a mládež (24. – 25. 5. 2012, Knihovna J. Mahena Brno). Pro 3 školy (celkem 179 účastníků) 
v podzimních měsících připravila také 8 besed k 100. výročí vydání knihy německého autora 
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W. Bonselse Včelka Mája (půvabná knížka německé klasiky, která se málo podobá 
animovanému seriálu). 
     OK Doubravka připravila nástěnku o německé literatuře s výstavkou knih. OK Skvrňany 
čtenářskou soutěž Německo (1. – 31. 10.). Ústřední knihovna pro děti a mládež navíc 
zaměřila na německou literaturu Knihofon (veřejné čtení s dětmi do mikrofonu, 11. 10.), Čtení 
pro nejmenší (pro matky s dětmi na MD, 5. 10. a 7. 12.) i Den pro dětskou knihu (1. 12.).    
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III.7  Knihovní fondy 

     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2012 tvořilo celkem 476 598 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 364 351 KJ. Přírůstek KF byl 
27 600 KJ, úbytek činil 18 541 KJ. KMP odebírala 295 titulů periodik v 1 509 exemplářích, 
z toho 71 titul v 438 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 6 v 7 
exemplářích.  

     Celkové náklady na pořízení KF byly 5 758 671,60 Kč, z toho 4 457 931,85 Kč bylo 
vynaloženo na knihy, 982 794,40 Kč na periodika, 257 064,10 Kč na AV média a 60 881,25 -
Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování 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 7 200,- Kč (3 400,- Kč v roce 2011).  
     Nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů s maximálními rabaty, v průběhu roku byl 
počet stálých dodavatelů rozšířen, u zavedených dodavatelů KMP dosáhla navýšení rabatu.  
 
Přehled dodavatelů 
Dodavatelé Rabat 
Nakladatelství Jota, Brno 35 % 
Cykloknihy, Plzeň 35 % 
Marco Polo 35 % 
Nakladatelství Granát, Horní Bříza 33 % 
Nakladatelský servis 32 % 
Euromedia Group, k.s., Praha 32 % výběrově, jinak 28% 
Vydavatelství Akcent, Třebíč 32 % 
Nakladatelství Fragment 32 % 
AZ tisk, Plzeň 31 % 
Ševčík nakladatelství 31 % 
Ševčík knihkupectví 31 % výběrově 
Kosmas  30 % 
Egmont ČR, Praha 30 % 
Grada Publishing, Praha 30 % 
Domino nakladatelství 29 % 
Albatros média, Praha 28 % 
Nakladatelství Thovt, Praha 28 % 
OPA, Praha 28 % 
Svět křídel 28 % 
Distribuce Stehlík, Volary 22 % 
Knihkupectví Chmela, Plzeň 13 % 
Nakladatelství Fraus, Plzeň 10 % 
Antikvariát Beneš, Plzeň bez rabatu 
 
V posledních letech přibývá nakladatelů, kteří prostřednictvím svých obchodních zástupců  
oslovují knihovnu s nabídkou přímé spolupráce. Vynecháním distribučního článku tak mohou 
nabídnout vyšší rabat. Spolupráce se všemi dodavateli probíhala uspokojivě.  
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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. Knižní vzorky jsou pro nákupní komisi umisťovány 
na 2 stoly. V roce 2012 proběhlo celkem 11 výběrů, zpravidla vždy ve středu. Ostatní 
akviziční nabídky jsou knihovnám rozesílány e-mailem. 

 
Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 
Globus International s.r.o. 20 % 
Kosmas, Praha 28 % 
Radioservis, Praha 25 % 
Bontonland, Praha bez rabatu 
Magic box, Praha bez rabatu 
 
Statistika přírůstků podle druhu dokumentu 
Druh dokumentu Počet Náklady Kč Cena Kč 
Knihy 25 322 4.635 020,20 6.616 227,00
Mapy 428 26 486,55 35 870,00
Hudebniny 250 20 829,04 36 514,03
Celkem 26 000 4.682 335,79 6.691 994,03
 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 
Tematická skupina Počet Náklady Kč Cena Kč 
Naučná 5 579 1.112 002,68 1.561 015,50
Beletrie 14 016 2.604 316,18 3.740 754,50
Mládež naučná 804 131 917,76 188 905,00
Mládež beletrie 5 351 813 270,13 1.161 422,00
Hudebniny 250 20 829,04 39 897,03
Celkem 26 000 4.682 335,79 6.691 994,03
 
Statistika přírůstků v retro režimu podle tematických skupin 
Tematická skupina 2010 2011 2012 
Naučná 381 75 57
Beletrie 155 122 142
Mládež naučná 25 - -
Mládež beletrie 63 2 2
AV média 74 106 -
Celkem 698 305 201
 
AV média 
Nosič Počet Náklady Cena 
CD 1 222 269 780,17 350 295,20
EC (elektronické čtečky) 1 5 499,00 5 499,00
EZ (elektronické zdroje) 4 772,50 1 372,50
DVD 128 48 561,36 50 080,73
MC 4 0,00 116,00
MP 238 47 921,84 63 931,00
SP 3 120,00 120,00
Celkem 1 600 372 654,87 471 414,43
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Přehled odebíraných periodik v uplynulých letech 
 2010 2011 2012 
Počet titulů všech odebíraných periodik 325 318 295
Počet exemplářů všech periodik 1 652 1 600 1 509
 
 
Přehled odebíraných remitend v uplynulých letech 
 2010 2011 2012 
Počet titulů remitend 73 75 71
Počet exemplářů remitend 430 455 438
 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur v roce 2012 
 2010 2011 2012 
Počet exemplářů 3 810 3 088 2 516
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

5817

816

14016

5351

1600

Složení přírůstků KF v r. 2012

Naučná literatura dospělí

Naučná literatura děti

Krásná literatura dospělí

Krásná literatura děti

AV média



KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

 
 

 
 
 

43

III.8 Public relations a spolupráce      
 
     O KMP bylo zveřejněno celkem 236 článků a příspěvků v multimédiích, tj. o 48 více než 
v roce 2011. Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta Dnes, 
Právo, Kultura, Rokycanský deník, Žurnál, 5+2 dny, Plzeňský rozhled, Plzeňák, Lazariánský 
reunion, Iris, Radniční Listy, Plzeňská jednička, Informační zpravodaj MO 2 Slovany, Trojka, 
Doubravecké listy, Lhotský zpravodaj, O nás Pro nás (měsíčník farnosti P. M. Růžencové), 
Haló noviny, PLŽ a také v odborném tisku – Čtenář. Články se týkaly např. Čtenáře roku, 
Března-měsíce čtenářů, Noci s Andersenem, vydané knížky Plzeňské pomněnky, Cen Plže, 
výročí a databází ve Studovně, akcí v ÚKDM, Bolevci, OK Slovany, OK Doubravce, v M-
klubu, L-klubu, v Polanově síni. Prezentovaly se také pobočky – akce pro děti v Radčicích, o 
knihovně v Božkově, 5. výročí znovuotevření knihovny ve Lhotě. Autorkami 52 článků byly 
pracovnice KMP (17 lidí). 
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 
     Příspěvky v multimédiích se objevily nejvíce v Aktualitách webu MMP, v roce 2012 jich 
bylo 22 (v roce 2011 to bylo 14 příspěvků).  
 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  
 
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  
 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 (306 fanoušků) 
 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 (191 fanoušků) 
 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-

knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (223 fanoušků) 
 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-

SlovanyKnihovnam%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (108 fanoušků) 
 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 
 
Slideshare (od 5/2012) 
 KMP: http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen 

 
Knihovny častěji umisťovaly fotografie z akcí na serveru rajče.net:  
 ÚKDM: http://naseknihovna.rajce.net 
 OK Bory: http://kmp.rajce.idnes.cz 
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 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 2012 zaznamenaly oficiální stránky KMP 105 239 návštěv, tj. o 5 444  návštěv 
více než v roce 2011. KMP má rovněž uzavřenou smlouvu s Národní knihovnou ČR o 
archivaci oficiálních webových stránek KMP  v NK ČR. 
 
Další propagace  
     Programy KMP byly vystavovány v kalendáři akcí na oficiálních stránkách KMP, pozvánky 
rovněž zasílány e-mailem do hromadného adresáře v síti MMP.  
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu.  

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.). 
     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. Od roku 2011 jsou základní informace nebo odkazy na 
všechny knihovny včetně poboček umístěny na stránkách jednotlivých plzeňských obvodů. 
Vydány byly i méně finančně náročné, leč osobité novoročenky 2013 (z dílny V. Juríka - 
Vhrsti). 
     K propagaci činnosti byla ve výloze ústřední budovy v ul. B. Smetany 13 využívána 
dotyková obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Od 1. března 2012 
vytvářejí P. Zemanová a P. Chládková nové spořiče obrazovky, na nichž se formou 
prezentací propaguje čtení, knihy, informace o knihovně. V roce 2012 byly vystaveny tyto 
prezentace: Citáty o knihách; 100, 200, 300 …zajímavostí ze staré Plzně; Neseďte doma!; 
Pozvánka do knihoven s otvírací dobou o prázdninách; Povinná četba trochu jinak; Týden 
knihoven; Nabídka knih na téma ruční práce; Podzim a halloween.  
     Premiérou byla březnová prezentace KMP k celorepublikové iniciativě Hledá se čtenář 
roku na tzv. hyperkostce, umístěné v Solní ul. Téma poskytlo řadu možností uplatnění 
v médiích, především v Plzeňském deníku – uveřejněná výzva v  regionálním periodiku 
přinesla KMP i řadu vyznání jejích čtenářů. KMP se ukázala veřejnosti v dobrém světle. Také 
Týden knihoven byl v říjnu (poprvé a nejspíš naposled) prezentován na hyperkostce 
prostřednictvím alegorického zobrazení Červené karkulky odkazující na „Turné vlka 
vegetariána“ – program uváděný ve čtyřech knihovních prostorách reagoval na heslo roku 
2012: Čti, žij zdravě! V důsledku razantního omezení rozpočtu byl již v prosinci snížen počet 
plakátů A 1 měsíčních  programů a zrušen veřejný výlep. 
 
     KMP přijala nabídku spolupráce se serverem www.vaseliteratura.cz a byla zařazena do 
seznamu knihoven (http://www.vaseliteratura.cz/knihovny.html) – odkaz na webu KMP. 

 
 
Vnější vztahy a 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.  
     V pondělí 15. 10. 2012 v 15:30 u pomníku Bedřicha Smetany v Kopeckého sadech 
proběhlo Slavnostní odebrání prsti plzeňské. Prsť byla primátorem předána do rukou 
předsedy sdružení Veřejnost vlasti, které organizuje opravu pomníku B. Smetany na 
Vyšehradě (hrob č. V/40). - Výběr veršů a přednes v podání herců DJKT zajišťovala KMP (J. 
Horáková). Radnice byla s výběrem velmi spokojena, rovněž společnost Gemini 99, s.r.o., 
která pořizovala filmový dokument.  
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     ÚKD poskytla prostor ve volném výběru umělci Zbyňku Baladránovi, který v rámci 
jednodenního festivalu Začátek století ve veřejném prostoru, který proběhl v Plzni 24. 5., 
vkládal v knihovně do knih svůj text Jak pracuji? a diskutoval se svými příznivci. Autor byl s 
průběhem rovněž velmi spokojen. 

 
Spolupráce v Plzni  

 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – přestupkové řízení) 
 AISEC Plzeň (M-klub) 
 Antikvariáty Václav Beneš, U soudu, Ve dvoře, NAVA, Černý pes (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) 
 Český rozhlas Plzeň (Lobzy – zprostředkování exkurze pro děti, které se 

v knihovně zúčastnily besedy Hajaja).  
 ČSAD Doubravka (Bibliobus - parkování) 
 Dětský diagnostický ústav (Vinice – lekce informační výchovy, besedy) 
 Divadlo dětí Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Divadlo J. K. Tyla (účinkování umělců na akcích KMP, obrazovka a monitor ve 

výloze hlavní budovy v ul. B. Smetany) 
 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov pro seniory Sedmikráska, 

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

fotografií) 
 Iris - Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně (Vinice – akce 

před knihovnou) 
 Klub přátel červenobílé hole (M-klub) 
 Klub seniorů Křimice (Křimice – čtení dobrovolníků v ŠD) 
 Komunitní škola, o. s.- kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a 

dospělé (Knihovna Bolevec – vzájemná propagace)  
 Konzervatoř (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Krystal – sdružení (M-klub) 
 Lorika – skupina historického šermu (ÚKDM – pasování dětí na čtenáře v Týdnu 

knihoven) 
 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – rešerše na téma Regionální 

výročí a Výročí regionálních osobností v roce 2013) 
 Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce, U Jam 23 (Bolevec – 

donáška knih, nabídka naučné literatury) 
 Muzeum loutek (ÚKDM – spolupráce při Noci s Andersenem – návštěva dětí 

v muzeu) 
 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – Klíčování prvňáčků) 
 Nexus Anime (M-klub) 
 Pešulová Miroslava (ÚKDM – nová jednotná výzdoba) 
 Plzeňská škola tance a etikety (M-klub) 
 Plzeňské panenky – mateřské centrum – H. Vernerová (ÚKDM – Čtení pro 

nejmenší) 
 Ponton, o. s. – MŠ Klubíčko pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (ÚKDM 

– lekce pro nejmenší děti) 
 Salesiánské středisko volného času mládeže (OK Bory) 
 Sdružení ručních výrobců Flér (L-Klub – jarní festival ručních prací, workshopy) 
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 Sdružení vietnamské kultury (L-klub – vystoupení tanečnic) 
 Silovští Hana a Ladislav (OK Doubravka – role krále Knihoslava a královny při 

pasování prvňáčků, Lobzy – pasování druháčků) 
 Sokol Bílá Hora (Bílá Hora) 
 Srdcové eso – skupina historického tance (OK Doubravka program na akci Vezmi 

knížku na procházku) 
 Stanice mladých techniků Plzeň (ÚKDM - s lektorkou Mgr. Terezou Šmolíkovou a 

dětmi z kroužku Animace a film – reportáž o Knihofonu) 
 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF – dohodnuta 

případná spolupráce s Mgr. A. Prchlíkovou, vedoucí akvizice, ÚKD - MVS) 
 Svaz důchodců (OK Slovany – vývěsky jejich materiálů) 
 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany – propagace jejich akcí) 
 Totem - regionální dobrovolnické centrum (Knihovna Bolevec – akce, soutěže, 

komentované čtení pro seniory, OK Lochotín – vyvěšení propagačních materiálů) 
 Tyfloservis o.p.s. a TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.  (M-klub) 
 ÚMO 1 (OK Lochotín – pravidelné články v Plzeňské jedničce, na nástěnce úřadu 

prezentovány akce L-klubu; přítomnost pana starosty M. Brabce na pasování 
prvňáčků – chvála na knihovnu) 

 ÚMO 2 (OK Slovany – spolupráce s kronikářkou, v měsíci lednu poskytnuty pro 
kroniku základní statistické údaje – číselné výkony obvodní knihovny za r. 2011) 

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu) 
 ÚMO 5 (Křimice) 
 ÚMO 8 (Černice) 
 ÚMO 9 (Malesice) 
 ÚMO 7 (Radčice) 
 ÚMO 10 (Lhota) 
 Unie výtvarných umělců (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, 

spolupráce s kurátorem sbírky architektury na volném cyklu přednášek o plzeňské 
architektuře) 

 Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta – Ateliér dramatické výchovy (OK 
Doubravka – čtení studentů dětem) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
 Zoologická zahrada (Knihovna Vinice – propagace akcí, distribuce časopisu Iris) 

 
Mateřské školy: 

 7. ZŠ a MŠ (Vinice) 
 17. MŠ (ÚKDM) 
 46. MŠ (ÚKDM) 
 49. MŠ (ÚKDM) 
 50. MŠ (OK Doubravka) 
 55. MŠ (OK Bory) 
 57. MŠ (Lobzy) 
 61. MŠ (M-klub) 
 63. MŠ (OK Skvrňany, ÚKDM) 
 64. MŠ (OK Doubravka) 
 67. MŠ (OK Skvrňany) 
 70. MŠ (OK Skvrňany) 
 81. MŠ (Břeclavská a Hodonínská ul.) (Vinice) 
 MŠ pro děti s vadami zraku a vadami řeči (ÚKDM, OK Doubravka) 
 MŠ Bílá Hora (pobočka Bílá Hora) 
 MŠ Křimice (pobočka Křimice) 
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 MŠ Montessori (ÚKDM – od r. 2012) 
 Tyršova MŠ Černice (ÚKDM)  
 MŠ Radčice (pobočka Radčice)   

      
Základní školy: 

 1. ZŠ (Knihovna Bolevec) 
 2. ZŠ (OK Bory, ÚKDM, Hudební knihovna) 
 4. ZŠ (OK Lochotín, ÚKDM) 
 7. ZŠ a MŠ (Knihovna Vinice) 
 10. ZŠ (OK Bory) 
 11. ZŠ (OK Bory) 
 14. ZŠ + ŠD (OK Doubravka) 
 15. ZŠ (OK Skvrňany) 
 16. ZŠ (ÚKDM) 
 18 ZŠ (OK Lochotín) 
 22. ZŠ + ŠD (Lobzy, OK Doubravka) 
 26. ZŠ + ŠD (OK Bory) 
 26 ZŠ + ŠD Litice (pobočka Litice) 
 28. ZŠ + ŠD (Lobzy, ÚKDM) 
 33. ZŠ (OK Skvrňany, Hudební knihovna) 
 34. ZŠ (ÚKDM) 
 ZŠ Podmostní – Tachovská 19 (Bolevec) 
 Benešova ZŠ + ŠD (ÚKDM, Bolevec) 
 Masarykova ZŠ (Hudební knihovna) 
 ZŠ Martina Luthera (OK Skvrňany) 
 ZŠ pro sluchově postižené (Lobzy) 
 ZŠ speciální, Skupova ul. (OK Bory) 
 Základní speciální a praktická škola, Macháčkova ul. (OK Skvrňany) 
 Respirační třída při FN Lochotín (OK Lochotín) 
 Speciální škola pro zrakově postižené + internát (OK Doubravka) 
 Speciální škola pro sluchově postižené (OK Doubravka) 
 ZŠ při Diagnostickém ústavu, Karlovarská ul. (OK Bory, Vinice) 
 ZŠ Křimice (pobočka Křimice) 
 ŠD při ZŠ Božkov (pobočka Božkov) 
 ZŠ Radčice (pobočka Radčice) 
 ZŠ Újezd (OK Doubravka, pobočka Újezd) 
 Elementária – soukromá ZŠ, s.r.o. (Knihovna Bolevec, ÚKDM) 

 
Základní umělecké školy: 

 1. ZUŠ B. Smetany (Lobzy, Vinice) 
 2. ZUŠ (OK Skvrňany) 
 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) 

 
Střední školy:  

 Církevní gymnázium (ÚKDM) 
 Gymnázium Fr. Křižíka (ÚKDM) 
 Gymnázium L. Pika (ÚKDM, OK Doubravka) 
 Hotelová škola (ÚKDM) 
 Obchodní akademie (ÚKDM) 
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 SPŠ stavební (ÚKDM) 
 SOU obchodní (ÚKDM) 
 SOŠ prof. Švejcara  (OK Bory + praxe studentů v KMP) 
 Odborné učiliště a Praktická škola, Vejprnická ul. (OK Skvrňany) 

 
Spolupráce mimo Plzeň 

 Abeceda, o. s., Víta Nejedlého 2877, Most (Knihovna Bolevec - Putovní výstava 
školních časopisů a literárních sborníků, Workshop) 

 Education First – mezinárodní jazyková škola, Vodičkova 26, Praha (Knihovna 
Bolevec – materiály pro jazykové školy a pobyty v zahraničí) 

 I4U, o. s., Maranatha, o. s. ve spolupráci s Hamri.cz, Českou biblickou 
společností a Slovenskou biblickou společností (výstav Bible včera, dnes a zítra) 

 Klub Terryho Pratchetta (OK Doubravka – umístěná pokladnička veřejné sbírky 
pro výzkum Alzheimerovy choroby) 

 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub) 
 Jota - nakladatelství (Bolevec, Lobzy, Lochotín, Skvrňany – propagace, výstava 

knih) 
 LANius Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius) 
 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, zaslány příspěvky do Souborného katalogu 
AV médií, oddělení je účastníkem konference hudebních knihoven; ÚKD 
spolupráce v oblasti MVS) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD – elektronický meziknihovní výpůjční systém) 
 Sbor dobrovolných hasičů Kaznějov (L-klub) 
 Sdružení SKAT (Studovna – spolupráce na souborném katalogu v oblasti 

analytického popisu článků) 
 Výtvarný archiv Praha (Studovna – spolupráce na databázi AbArt) 
 ZŠ Dýšina (OK Doubravka, ÚKDM) 
 ZŠ Chotíkov (ÚKDM) 
 ZŠ Ledce (ÚKDM) 
 ZŠ Pačejov (ÚKDM) 
 ZŠ Tlučná (M-klub) 
 ZŠ Touškov (OK Lochotín) 
 ZUŠ Kralovice – pobočka Horní Bříza (Vinice – doprovod flétna při Noci 

s Andersenem) 
 
Zahraniční spolupráce 

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

 Spolek Čeština na Islandu (spolupráce na sbírce knih pro knihovnu spolku)  
 Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (prezentace překladu knihy P. Braunové 

Ema a kouzelná kniha 24. 10. v rámci projektu Z Plzně do čtyř světových stran)  
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V roce 2012 se uskutečnilo několik větších akcí, které zkrášlily a zkvalitnily prostředí 
knihoven – rekonstrukce ÚKDM, zejména dětského oddělení, v OK Skvrňany nové regály 
v dětském oddělení a výměna vchodových dveří, úprava pobočky v Malesicích 
(výměna regálů a zlepšení jejího celkového vzhledu). V OK Doubravka v režii majitele 
objektu probíhala rekonstrukce atria OD Centrum – výtah, nová dlažba, zábradlí a schodiště. 
KMP tím získala bezbariérovost a lepší prostředí před vstupem do knihovny.  
     V pracovním prostředí ÚKD nedošlo k žádné změně. Během prázdninových měsíců byly 
vyčištěny koberce v přední části knihovny a také všechny židle. Vyčištěny byly filtry 
klimatizace a opravena podlaha v zázemí, kde se zvedl betonový podklad a zvlnil lino. Další 
drobné závady byly operativně odstraňovány. 
     V ÚKDM proběhla v červenci a srpnu celková rekonstrukce. V obou odděleních byly 
vyrovnány podlahy, položeny nové krytiny (v hale, ve vstupních místnostech a v čítárně 
dětského oddělení lino, v ostatních místnostech koberec). V celé ÚKDM bylo vymalováno, ve 
vstupní hale natřeny patery dveře. Dětské oddělení navíc dostalo nové regály s kovovými 
stojinami v červenorůžové barvě oblíbené filmové postavičky Kukyho ze snímku Jana 
Svěráka. Autorkou jednotné výzdoby dětského oddělení je výtvarnice Miroslava Pešulová. 
Jedná se hlavně o nový šatní kout, o zrestaurovaný stůl sloužící k nabídce nových knih, o 
nový koutek pro nejmenší děti a výtvarnou dekoraci na stěnách – např. zámek Šípkové 
Růženky, k němuž přibyl starožitný, avšak stále funkční kolovrátek. Také do oddělení 
mládeže přibyly 2 nové výtvarné dekorace na stěnu od M. Pešulové a drátěná síť sloužící 
jako nástěnka. ÚKDM tak získala nový, moderní vzhled a ohlasy čtenářů jsou velmi pozitivní. 
Během roku průběžné probíhaly drobné opravy. 
     Bibliobus prodělal během roku výměnu autobaterií a řadu menších oprav (výměnu 
pravého zpětného zrcátka, opravu střechy – zatékání) a několikrát byl mimo provoz  (5. 1. – 
závada na autobusu, 6. 2. – 9. 2. nefunkční topení, velký mráz, 12. 3. - závada na autobusu, 
20. – 21. 8. vysoké teploty).  Úložný prostor pro knihy se rozšířil přidáním dvou nových 
regálů. V září se podařilo vyznačit místo k povolenému parkování v Táborské 26.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec nyly zavěšeny nové záclonové tyče a záclony, 
doplněny nové koberečky a plyšové hračky. 30. 4. byla dětská knihovna částečně vytopena 
prasklými trubkami ve zdi, 2 koberce byly promočeny, avšak knihy naštěstí vodou zasaženy 
nebyly (řešeno jako pojistná událost). 
     Do kanceláře OK Bory přibyla otočná židle (náhrada za poškozenou), 4 židle ke 
čtenářským PC a 2 proutěné koše do dětského oddělení na leporela. 
     Knihovna Lobzy byla vybavena plastovým kontejnerem na hračky (převod ze 
sekretariátu), 5 staršími regály do skladu (převod z jiného provozu), 2 ks koberce z OK 
Doubravka, 2 knižní vozíky a látkovou dekorace z ÚKDM. Při větších deštích se potýkala se 
zatékáním takřka okolo všech oken.  
     OK Lochotín dovybavila L-klub notebookem, zrcadlem a stolní lampou do kabiny herců a 
dalšími 10 židlemi pro diváky. Bylo natřeno kovového zábradlí před vchodem do knihovny a 
provedena výměna dveří k chodbě do L-klubu (reklamace).   
     OK Skvrňany si v rámci rekonstrukce do dětské části pořídila nové koberce, nové vozíky, 
10 polštářků pro děti na sezení a 1 sedacího vak doplnila náplní. Kromě výměny vchodových 
dveří do budovy 7. 5. (celé čelní sklo budovy) došlo též k opravě fasády. 
     OK Slovany přesunula 2 regály ze skladu do půjčovny s cílem rozšířit volný výběr, naopak 
do skladu přesunula jmenný a názvový lístkový katalog. Byly opraveny nápisy a centrální 
vysávání, umyta okna a výlohy firmou Klouda. Pracovnice se podělily o vyprání záclon, 
hraček a polštářů. Při zářijové havárii byla vytopena část půjčovny z odpadu v 1. patře domu 
Táborská 22. Dne 22. 10. Byl v důsledku další havárie vytopen sklad knih z prasklé 
vodovodní stoupačky ze 3. patra domu Táborská 24. Do knihovny byly pořízeny 3 nástěnky a 
1 starý regál.  
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     Knihovna Vinice natřela rámy výloh a vchodových dveří, potýkala se s problémem 
s výpustí uvnitř knihovny. Byly renovovány dětský stolek a židle v hracím koutku a provedena 
výměna světel v místnosti beletrie pro dospělé.   
     Studovna realizovala výměnu záchodové mísy na služebním WC. Do pobočky Bílá Hora 
byly zakoupeny 3 nové knižní vozíky, 3 židle, 2 nové nástěnky a odpadkový koš. Pro 
nejmenší dětské čtenáře byl dále pořízen stolek, jehož desku mohou děti používat ke hře 
Člověče, nezlob se. V pobočce Božkov byl mezi regály v dětském oddělení doplněn pruh 
koberce, v Černicích na část regálů doplněny horní police, které pak byly využity k umístění 
orientačních nápisů či květin. V Koterově proběhla oprava teplometu. K pracovnímu pultu 
v pobočce Lhota bylo zakoupeno nové kancelářské křeslo. Litice byly vylepšeny novou 
úložnou skříňkou pod umyvadlo, Malesice novými dřevěnými regály (převod z ÚKDM) a 
Radčice čtyřmi novými židličkami pro děti.  
 
     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 298 studijních míst. 
 
Technické vybavení 
     Od roku 2012 byl ukončen Projekt internetizace knihoven, kterým Ministerstvo kultury 
ČR podporovalo připojení na internet. Pro pobočky, které nejsou připojeny v optické síti MMP 
(Bílá Hora, Červený Hrádek, Koterov, Radobyčice, Újezd) proto bylo zajištěno nové připojení 
k internetu u O2. Všechny pobočky konstatovaly, že připojení k internetu se výrazně zlepšilo.   
     V průběhu února a března byla pracovníky SITMP provedena instalace nového MS 
Office 2010 na všech počítačích KMP. Na internetech pro veřejnost byl nainstalován také 
nový hlídací program na omezení nebezpečných stránek – Websense.com. V srpnu byly 
prostřednictvím SITMP do počítačů nainstalovány čipy. 
     V Knihovně Bolevec se postupně vyměnily PC a monitory za přístroje s plochou 
obrazovkou. V dětském oddělení byla odepsána již opotřebovaná kopírka a nahrazena 
multifunkčním zařízením z kanceláře, do kanceláře byla pořízena nová  tiskárna. 

V OK Slovany byly provedeny opravy kopírky a výměna počítače na pultě.  
     Bibliobus se potýkal s častými výpadky a přerušením signálu v připojení PC, docházelo 
tím ke komplikacím v poskytování kvalitních služeb. Instalací nového notebooku (14. 9.) 
problémy ustaly. Rovněž v pobočce Černice došlo k výměně počítače na internet pro 
veřejnost.  
     Proběhlo čištění tiskáren na výpůjčních pultech (SIT MMP). Z důvodu úsporných opatření 
byly koncem roku téměř všechny tiskárny v KMP postupně přenastaveny na černobílý 
tisk. 
 
Přehled technických zařízení: 
 2012 2011 
Počítače  (v celé KMP) 157 152
    z toho pro veřejnost 74 72
Ostatní technické vybavení v provozech poskytujících služby:  
Tiskárny  57 58
    z toho pro veřejnost 19 15
Skener (na skenování dokumentů) 8 9
Skener (na načítání čárového kódu) 48 
Kopírky 4 6
Multifunkční zařízení 24 31
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IV. Zpráva o hospodaření 
 
IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
  
     Knihovně města Plzně byl pro rok 2012 schválen příspěvek na provoz ve výši 39 910 tis. Kč, 
z toho objem mzdových prostředků 18 564 tis. Kč.  K 31. 12. 2012 byla provedena následující 
rozpočtová opatření: 
 
• RO 3 - neinv. dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 173 542,- Kč 
• RO 132 - neinv. dotace z rozpočtu MK ČR na projekt z programu VISK („Harmonizace lokálních 

  autorit KMP“ ) - 101 000,- Kč 
  

Rozpočet po úpravách činil 40 184 542,- Kč. 
 
Náklady 
     Upravený roční rozpočet byl 42 670 tis. Kč, skutečnost  43 049 tis. Kč, tj. čerpáno na  100,9 %. 
 
Výsledek hospodaření  
     Výsledek hospodaření po zdanění k 31. 12. 2012 byl kladný – zisk 540 tis. Kč. 
 
Pol. 501, 558 – spotřeba materiálu 
     Upravený roční rozpočet byl 7 550 tis. Kč, skutečnost 6 824 tis. Kč, tj. čerpáno na 90,4 %. 
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Pol. 502, 314  – spotřeba energie a zaplacené zálohy na energie 
     Upravený roční rozpočet byl 1 950 tis. Kč, skutečnost 2 066 tis. Kč, tj. čerpáno na 106,0 %. 
Mírné překročení bylo způsobeno růstem cen energií a vyšší spotřebou el. energie v hlavní 
budově KMP, ul. B. Smetany 13 (ÚKD klimatizace). 
 
Pol. 511, 512, 513, 518 – opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ostatní služby 
     Upravený roční rozpočet byl 4 525 tis. Kč, skutečnost 4 516 tis. Kč, tj. čerpáno na 99,8 %. 
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem. 
 
Členění pol. 518:   
 opravy           725 tis. Kč
 cestovné 55 tis. Kč
 náklady na reprezentaci 3 tis. Kč
 služby2 1 961 tis. Kč
 nájemné 1 271 tis. Kč
 výkon spojů 469 tis. Kč
 přepravné 32 tis. Kč
  
Pol. 521 – mzdové náklady 
     Upravený roční rozpočet byl 18 564 tis. Kč, skutečnost 19 552 tis. Kč, tj. čerpáno na 
105,3 %. Překročení limitu mezd bylo pokryto převodem z fondu odměn ve výši 809 tis. Kč, 
dotacemi na mzdy z grantu poskytnutého MK ČR v částce 101 tis. Kč a z příspěvku KÚPK 
na regionální funkce v částce 78 tis. Kč. Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2012 byl 94, 
průměrný přepočtený stav 80,34 pracovníků. Pro přepočtený počet pracovníků byla 
průměrná měsíční mzda 19.985,- Kč. 
Pol. 524 - zákonné sociální pojištění  
                                                 
2 úklid, praní, odpady, revize, právní služby, přepravné, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení aj. 
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Upravený roční rozpočet byl  6 312 tis. Kč, skutečnost  6 542 tis. Kč, tj. čerpáno na 103,7 %. 
Z toho: sociální pojištění  4 807 tis, Kč 
 zdravotní pojištění 1 735 tis. Kč 
Čerpání odpovídá vyplaceným mzdám. 
     
Pol. 531, 532, 538, 591 - daně a poplatky  
Upravený roční rozpočet byl  0 tis. Kč, skutečnost 0 Kč, nebyly účtovány žádné poplatky. 
 
Pol. 551 - odpisy 
Upravený roční rozpočet byl 2 375 tis. Kč, skutečnost 2 343 tis. Kč, tj. čerpání na 98,7 %.  
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem a dosud realizovanými investicemi. 
 
Pol. 525, 527, 528, 549, 591 - ostatní náklady  
Upravený roční rozpočet byl 1 394 tis. Kč, skutečnost 1 206 tis. Kč, tj. čerpání na 86,5 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   67 tis. Kč 
   sociální náklady   995 tis. Kč 
   ostatní náklady   144 tis. Kč 
Čerpání bylo v souladu s rozpočtem – ostatní náklady jsou již celkové roční. 
 
Výnosy 
     Upravený roční celkový rozpočet byl 42 670 tis. Kč. Z toho upravený roční rozpočet 
vlastních výnosů byl 2 485 tis. Kč, skutečnost za sledované období 2 596 tis. Kč, tj. plnění na 
104,5 %.  
 
Členění výnosů:   
 čten. poplatky 1 820 tis. Kč
 kopírování a tisk z PC 56 tis. Kč 
 za pořady 367 tis. Kč 
 za pronájmy 183 tis. Kč 
 za prodané a ztracené knihy 61 tis. Kč 
 úroky 48 tis. Kč 
 ostatní výnosy  61 tis. Kč
 
Stav fondů k 31.12.2012 
Rezervní fond    1.413 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku  2.863 tis. Kč 
Fond odměn       439 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb     138 tis. Kč 
 
Výnosy z pronájmu městského majetku 
     KMP za období roku 2012 vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 182.557 Kč. 
 

Pohledávky  
     KMP k datu 31.12.2012 neměla žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 
Čerpání finančních prostředků z Fondu investic 
K 31.12.2012 bylo z fondu investic čerpáno: 
 rekonstrukce ÚKDM  (podlahy, regály, nábytek) 

regály OK Skvrňany – dětské oddělení  
celkem  

618 tis. Kč 
387 tis. Kč

1 005 tis Kč
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IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet  013 – software 
     Počáteční stav 1 218 400,72 Kč, konečný stav 830 352,42 Kč. Vyřazení nepotřebného a 
nefunkčního SW. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 807 510,97 Kč, konečný stav 722 901,97 Kč. Vyřazení nepotřebného a 
nefunkčního SW. 
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 46 870 595,23 Kč, konečný stav 45 368 287,23. Vyřazení části zařízení z 
budov do samostatných věcí movitých. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 17 325 446,89 Kč,  konečný stav 19 157 914,69 Kč. V průběhu roku byly 
zakoupeny soubory regálů do OK Skvrňany a ÚKDM a převedeny části zařízení z budov. 
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 9 851 031,55 Kč konečný stav 9 089 889,40 Kč. V průběhu roku byl 
vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek.  
      
Účet 031 – pozemky 
    Počáteční stav 9 809 913,40 Kč, konečný stav 9 809 913,40 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 032 – umělecká díla a předměty 
    Počáteční stav 109 270,- Kč, konečný stav 109 270,- Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Účet 411 – fond odměn 
     Počáteční stav 847 792 Kč, konečný stav  439 041 Kč. Zaúčtován byl příspěvek z 
rozdělení výsledku hospodaření r. 2011 a použití k vyrovnání limitu mezd r. 2012. 
 
Účet 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 183 304,48 Kč, konečný stav 137 743,39 Kč. Čerpání odpovídá zásadám 
dle zákona. 
 
Účet 413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
     Počáteční stav 1 302 838,92 Kč, konečný stav 1 412 696,07 Kč. Zaúčtován příděl 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2011 a převod do investičního fondu KMP. 
 
Účet 414 – fond rezervní tvořený z ostatních titulů 
     Počáteční stav 0 Kč, konečný stav 0 Kč. Nebyly žádné zdroje ani čerpání. 
 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 1 525 177,68 Kč, konečný stav 2 862 997,88 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 
431 600,- Kč do fondu odměn a 107 939,22 Kč do rezervního fondu.  
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V. Závěrem  
 
     Rok 2012 byl pro KMP úspěšným a vcelku stabilním rokem. Výsledky nelze stoprocentně 
porovnávat, neboť se v KMP opět uskutečnilo několik akcí, které zasáhly do pracovní 
činnosti knihoven. Všechny tyto akce však směřovaly ke zlepšení prostředí knihoven.  
     Byla provedena rekonstrukce ÚKDM, zejména dětského oddělení, pro OK Skvrňany byly 
zakoupeny nové regály do dětského oddělení a vyměněny vchodové dveří. Upravena byla i 
pobočka v Malesicích (vyměněny regály a zlepšen celkový vzhled). Majitel OD Centrum 
uskutečnil rekonstrukci atria obchodního domu, v němž sídlí OK Doubravka. Instalován byl 
výtah, nová dlažba, zábradlí a schodiště, čímž knihovna získala bezbariérový přístup. 
Celkem bylo ve velkých provozech pro veřejnost zavřeno 73 dny.  
     Z hlediska statistických výkonů knihovny jako celku lze konstatovat, že stouply výkony 
v počtu registrovaných uživatelů, mírně v počtu uživatelů do 15 let, v počtu návštěvníků, 
výpůjček, akcí a účastníků akcí. Neustále stoupá počet virtuálních návštěv a návštěv webu 
knihovny. Na druhé straně je již několik let patrná sestupná tendence v počtu půjčených 
periodik, poskytnutých informací a využití internetu. Na tyto položky již nemá KMP vliv – jsou 
důsledkem existence internetového připojení a jeho široké dostupnosti. Výsledky roku 2012 
trvalý pokles využití internetu pravděpodobně definitivně potvrdily.  
     Ve statistických výkonech KMP zaznamenala několik prvenství: počet akcí i jejich 
návštěvníků opět vzrostl a dosáhl nejvyššího množství v historii knihovny. Knihovna dosáhla 
také nejvyššího počtu výpůjček krásné literatury dospělým uživatelům za posledních 20 let. 
Nejvyšších čísel v historii knihovny bylo též dosaženo v kategoriích počet návštěvníků a 
počet výpůjček.  
     Bibliobus změnil stanoviště na Valše z důvodu špatného přístupu do vozidla a 
nekvalitního signálu pro wi-fi připojení. Nově nabízí své služby v ulici U Hájovny. K 31. 12. 
byla zrušena zastávka Doudlevce z důvodu malého zájmu obyvatel o tyto služby. 
     Rok 2012 byl prvním uceleným rokem činnosti nového L-klubu. Využíván byl velmi dobře 
a stal se kulturním střediskem pro obyvatele Lochotína.  Do svých prostor převzal z Polanovy 
síně část dopoledních pořadů pro školy.   
     V roce 2012 bylo cílem co nejvíce sjednotit vzhled adres registrovaných uživatelů 
v databázi čtenářů. Na úpravách se podílely všechny knihovny včetně poboček.  
     V souvislosti se změnou v textu předžalobní upomínky byla provedena úprava směrnice 
k postupu při vymáhání nevrácených výpůjček (Směrnice č. 4/2012 nyní obsahuje změny 
vyplývající ze změn v KŘ a odstranění kapitoly o přestupkovém řízení).  
     Od tohoto roku se v knihovně využívá také možnost hromadného rozesílání zpráv 
uživatelům. 
     Oddělení KF zaslalo první příspěvky do Souborného katalogu AV médií ČR. 
     Při revizi KF byla poprvé nastavena podmínka „dokument nepoužívaný 10 let“, která 
ulehčuje práci při vyřazování KF. Revizi takto poprvé provedla OK Lochotín, podmínka se 
začala používat i u dalších revizí.   
     Prostřednictvím studovny se KMP podílela na virtuální celorepublikové referenční službě 
Ptejte se knihovny. Touto cestou bylo zodpovězeno 33 dotazů (stejný počet dotazů v tomto 
roce poskytla např. i Knihovna J. Mahena  v Brně či Knihovna města Ostravy). 
     Návštěvníci webových stránek knihovny využívali možnost napsat připomínky a dotazy do 
Fóra čtenářů. V roce 2012 bylo těchto příspěvků 23. 
     KMP připravila velké množství kulturních aktivit, opět více než v minulých letech. 
Knihovna nebo jednotlivé její provozy se účastnily téměř každé celostátní knihovnické akce. 
Do knihovny se podařilo pozvat více zajímavých plzeňských i mimoplzeňských osobností. 
     Knihovna však bohužel zaznamenala pokles zájmu škol o akce v dopoledních hodinách, 
více se musela začít zaměřovat na mateřské školy a družiny. 
     Mediálně přitažlivou akcí se stalo vyhlášení Čtenáře roku 2012 za přítomnosti primátora 
Martina Baxy. Akce měla pozitivní ohlas i v řadách našich uživatelů.  
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     KMP si připomněla 80. výročí narození svého bývalého ředitele, básníka Josefa Hrubého. 
Na jeho počest vydala bibliografii jeho básnického díla a uspořádala benefiční večer, na 
němž byl Josef Hrubý milým hostem. 
     Hranice České republiky se KMP podařilo překročit dvěma akcemi – projektem Z Plzně 
do čtyř světových stran 2012 – S knížkou po Evropě – Německo a sbírkou dětských knih 
určených pro dětskou knihovnu v Reykjavíku. 
     OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ v září zahájila realizaci Projektu informační 
výchovy ve spolupráci knihovny a školy. Jedná se o ucelený cyklus lekcí pro všechny ročníky 
ZŠ, který doplňuje rámcové vzdělávací programy školy. 
     Zviditelnila se činnost bibliobusu, který byl vystaven na akci Dětský den s projektem 
Rozhlédni se! v areálu ČSAD a navštívilo ho tam více než 350 dětí z celého Plzeňského 
kraje.  
     KMP byla také úspěšná co do množství článků v novinách i příspěvků na internetových 
serverech, v rozhlase a v televizi. Celkem se jednalo o 236 příspěvků, tj. o 48 více než v roce 
2011.  
     K propagaci činnosti KMP je ve výloze ústřední budovy v B. Smetany instalována 
dotyková obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Od března 2012 jsou pro 
ni vytvářeny nové spořiče obrazovky, na kterých se formou prezentací propaguje čtení, knihy 
a informace o knihovně.  
     Zcela premiérová byla v Březnu – měsíci čtenářů a v Týdnu knihoven 2012 prezentace 
knihovny  na tzv. hyperkostce, umístěné v Solní ul.  
     KMP pomáhalo 46 dobrovolníků, kteří odpracovali 593 hodin. 
     Lze předpokládat, že návštěvníci byli se službami knihovny převážně spokojeni. V roce 
2012 KMP obdržela 4 písemné stížnosti, z toho jen jednu oprávněnou. Větších písemných 
pochval přišlo 17, dalších 95 písemných pochval bylo vyjádřeno prostřednictvím dotazníků 
pro zpětnou vazbou na akce knihovny. 
     Začátkem listopadu stál před vedením KMP nelehký úkol. Vzhledem k výraznému snížení 
rozpočtu knihovny pro rok 2013 bylo nutné promýšlet opatření, vedoucí k úsporám 
finančních prostředků. Proto byl závěr roku i pro většinu pracovníků složitý a citlivý.  
     Rok 2012 proběhl v KMP bez větších problémů. Kolektiv pracovníků byl stabilní a 
všechny provozy dobře fungovaly.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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. 2012 
 
 
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 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná - Pod Všemi svatými (u tenisových kurtů) 
Valcha – U Hájovny 
Zátiší - Línská                                                                        
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Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
 
 

Knihovna města Plzně 
 

   

  

 
  

Úsek náměstka pro hlavní 
činnost 

 Úsek náměstka pro ostatní 
činnost 

 

 
     
      
 

Oddělení nákupu  
a zpracování knihovního 

fondu 

 
 

Ekonomický úsek 
 

  
   
   
 

Oddělení informačních 
služeb  

a studovna 

Správní úsek 
  
  
 
  

 Ústřední knihovna 
pro děti a mládež  

   

 Ústřední knihovna  
pro dospělé  

   
 

OK Bory 
 
   
 

OK Doubravka  
 
   
 

OK Lochotín 
 
   
 

OK Slovany 
 
   
 

OK Skvrňany 
 
   
 

Knihovna Bolevec 
 
   
 

Knihovna Vinice 
 
   

 Hudební a internetová 
knihovna  

   
 

Bibliobus 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2012 
 
 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  
     
 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. (do 31. 8. 2012) 
    Kasková Jana 
    Skálová Markéta, Mgr. (od 1. 9. 2012) 
     
 8. Ústřední knihovna pro dospělé  Maixnerová Jana, Bc. 
    Bernášková Jitka, Bc. 
    Čadová Veronika, Bc. (od 1. 9. 2012) 
    Hyláková Ladislava 
    Kašparová Veronika Mgr. (do 14. 5. 2012) 
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    Nováková Hana, Bc. 
    Nussbauerová Hana 
    Pechová Kateřina 
    Urbanová Lenka (od 1. 5. 2012 – 31. 8. 2012) 
    Valentová Jana, Bc. 
     
 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. 
    Glaserová Mirka (od 3. 9. 2012) 
    Hejnalová Ilona 
    Marianová Eva 
    Prchlíková Anděla (do 9. 9. 2012) 
    Secká Lucie (od 15. 10. 2012) 
    Štádlerová Jaroslava 
     
 11. Obvodní knihovna Bory  Karpíšková Markéta  
    Bedřichová Marcela 
    Jedličková Hana 
    Kočandrlová Kateřina (do 11. 9. 2012) 
    Ouřada Martin (od 3. 9. 2012) 
     
  pobočka Lhota  Jedličková Hana 
  pobočka Litice  Krejčí Helena 
  pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 
     
 12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 
    Brožová Hana 
    Ťoupalová Lenka Bc. 
    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  
    Brychová Dana, BBus (Hons) 
    Hoffmannová Ilona 
    Janová Jitka 
    Lukáčová Hana  
    Menčíková Jarmila 
    Wočadlová Zdeňka 
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  Pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
     
     
 15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 
  M-klub  Albrecht Jan, Bc. 
    Beránková Magdalena, Mgr. 
    Neubergerová Alena 
    Žílová Markéta 
  správa M-klubu  Toupalová Věra 
     
  pobočka Křimice  Kučerová Václava 
  pobočka Malesice  Kuneš Miloslav 
  pobočka Radčice  Mildorfová Iva 
     
 16. Obvodní knihovna Slovany  Zahradníková Eva 
    Mašková Dagmar 
    Posoldová Ingrid 
    Špiclová Adéla, Bc. 
    Zahoříková Irena, Dis. 
     
  pobočka Božkov  Zahoříková Irena st. 
  Pobočka Černice  Štípková Eva 
  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. 
    Krystlová Dita 
    Přibyl Marian  
     
  Mateřská dovolená  Bicanová Marie, Mgr.  
    Kašparová Veronika, Mgr. (od 15. 5. 2012) 
    Kroftová Jana  
    Smílková Kateřina, Mgr.  
    Skálová Markéta, Mgr. (do 31. 8. 2012) 
     
  Odchod do důchodu  Prchlíková Anděla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

 
 

 
 
 

62

Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2012 a 2011 
 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2012 1 642 684 24 690 67 992 12 066 406 7 333 3 255
Bolevec       
2011 1 832 722 27 481 71 169 12 915 458 9 246 4 774

  0,90 0,95 0,90 0,96 0,93 0,89 0,80 0,68
Bory            
2012 2 126 356 26 604 104 759 16 414 95 1 624 2 721
Bory  
2011 1 964 308 22 457 92 923 14 519 91 1 084 2 160

  1,08 1,16 1,18 1,13 1,13 1,04 1,50 1,26
Doubravka  
2012 2 426 469 31 037 118 130 18 685 158 2 799 3 973
Doubravka  
2011 2 439 419 31 461 117 602 18 794 145 2 569 4 350

  0,99 1,12 0,99 1,00 0,99 1,09 1,09 0,91
Lobzy          
2012 558 184 7 318 23 010 2 742 129 2 911 1 556
Lobzy          
2011 571 198 7 130 20 911 2 890 135 2 785 1 818

  0,98 0,93 1,03 1,10 0,95 0,96 1,05 0,86
Lochotín      
2012 3 755 605 53 437 242 159 49 754 63 2 235 8 719
Lochotín       
2011 3 780 624 43 306 199 156 40 613 62 1 617 6 814

  0,99 0,97 1,23 1,22 1,23 1,02 1,38 1,28
Skvrňany     
2012 1 852 385 28 692 106 291 21 628 114 2 088 3 870
Skvrňany      
2011 1 909 427 29 417 110 026 23 850 123 2 340 4 241

  0,97 0,90 0,98 0,97 0,91 0,93 0,89 0,91
Slovany       
2012 2 759 459 31 207 130 050 20 286 45 1 494 1 382
Slovany        
2011 2 860 446 31 958 133 240 20 026 43 896 1 557

  0,96 1,03 0,98 0,98 1,01 1,05 1,68 0,89
Vinice          
2012 985 234 13 579 62 405 9 011 61 773 771
Vinice          
2011 1 080 273 14 732 63 574 9 788 75 1 046 1 148

  0,91 0,86 0,92 0,98 0,92 0,81 0,74 0,67
ÚKD            
2012 6 186 239 70 791 217 207 35 271 1 7 5 234
ÚKD            
2011 6 089 222 62 757 189 667 30 386 1 3 4 834

  1,02 1,08 1,13 1,15 1,16 1,00 2,33 1,08
ÚKDM          
2012 4 574 1 014 36 498 85 063 9 333 101 2 165 6 114
ÚKDM          
2011 5 399 1 065 45 569 104 550 12 703 110 2 365 8 585

  0,85 0,95 0,80 0,81 0,73 0,92 0,92 0,71
Hudební      
2012 936 140 13 249 27 008 1 927 8 118 9 272
Hudební       
2011 1 022 165 14 246 28 544 1 879 21 241 9 991

  0,92 0,85 0,93 0,95 1,03 0,38 0,49 0,93
Bibliobus    
2012 377 46 4 940 24 802 3 705 4 365 0
Bibliobus      
2011 395 38 4 424 23 513 3 723 0 0 0

  0,95 1,21 1,12 1,05 1,00   
Studovna    
2012   6 571 2 594 1 945 9 189 3 725
Studovna      
2011 0 0 7 115 1 873 1 076 11 236 4 651

      0,92 1,38 1,81 0,82 0,80 0,80
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora      
2012 71 12 1 393 4 042 1 851 20 65 231
Bílá Hora      
2011 74 13 1 410 4 120 1 926 12 44 142

  0,96 0,92 0,99 0,98 0,96 1,67 1,48 1,63
Božkov         
2012 166 51 2 466 8 591 2 653 14 271 242
Božkov         
2011 137 37 1 745 7 590 2 866 11 169 174

  1,21 1,38 1,41 1,13 0,93 1,27 1,60 1,39
Černice        
2012 132 23 2 120 10 581 2 669 7 21 18
Černice        
2011 125 24 1 726 9 339 2 542 6 17 26

  1,06 0,96 1,23 1,13 1,05 1,17 1,24 0,69
Č. Hrádek     
2012 65 10 816 5 415 1 969 21 79 48
Č. Hrádek     
2011 68 11 814 5 533 1 813 13 45 22

  0,96 0,91 1,00 0,98 1,09 1,62 1,76 2,18
Koterov        
2012 65 12 802 3 397 1 082 1 10 100
Koterov        
2011 60 7 805 2 908 874 0 0 108

  1,08 1,71 1,00 1,17 1,24  0,93
Křimice        
2012 108 21 1 501 7 985 2 172 31 197 56
Křimice  
2011 94 20 1 457 7 329 2 126 30 139 81

 1,15 1,05 1,03 1,09 1,02 1,11 1,42 0,69
Lhota            
2012 74 12 1 182 3 700 1 270 5 45 121
Lhota  
2011 81 14 1 169 3 562 1 029 6 42 192

  0,91 0,86 1,01 1,04 1,23 0,83 1,07 0,63
Litice           
2012 97 34 1 284 4 977 1 000 50 358 262
Litice           
2011 80 18 776 4 365 1 087 10 128 9

  1,21 1,89 1,65 1,14 0,92 5,00 2,80 29,11
Malesice      
2012 24 4 495 1 739 600 0 0 29
Malesice      
2011 25 4 550 1 890 749 1 16 141

  0,96 1,00 0,90 0,92 0,80   0,21
Radčice       
2012 83 21 1 614 6 911 2 104 45 199 581
Radčice       
2011 90 16 1 637 7 566 2 182 24 90 546

  0,92 1,31 0,99 0,91 0,96 1,88 2,21 1,06
Radobyčice  
2012 46 5 758 5 454 2 799 0 0 15
Radobyčice  
2011 39 3 698 4 541 2 184 0 0 4

  1,18 1,67 1,09 1,20 1,28  3,75
Újezd 
2012  83 24 1 076 6 266 2 500 45 572 133
Újezd  
2011 80 13 824 3 636 1 044 33 314 139

 1,04 1,85 1,31 1,72 2,39 1,36 1,82 0,96
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Příloha č. 6 - Standardy veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2012 
 
Ukazatele výkonnosti 

 
Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2012 
Skutečnost 

2011 
Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,8 2,7 
Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 17,3 %   17,7 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 272 %   265 % 
Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 7,6 7,14 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 44 40 

 
 

Informační služby 
 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2012 

Skutečnost 
2011 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 4 697 4 594 
                                 - z toho studovna 1 000 1 156 1 237 

Počet rešerší  (pouze studovna) 10 - 15 30 38 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 989 1 087 

 
 

Ostatní služby 
 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2012 

Skutečnost 
2011 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 860 1 837 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 42 168 40 882 
Počet vydaných publikací 32 26 26 
 

 
Speciální služby 

 
a) Výkon regionálních funkcí 

 
Název ukazatele Standard Skutečnost 

2012 
Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele Standard Skutečnost 
2012 

Skutečnost 
2011 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 010 3 142 
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Ukazatele kvality 
 

Knihovnické služby 
 

Standard VKIS Provozní doba knihovny 
Indikátor Počet provozních hodin pro veřejnost týdně 
Doporučený trend 50 a více 
Standard KMP 45  
Skutečnost 2012 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 2012 

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 2012 
Skutečnost 2011 

30 - 45 Kč   
34 Kč 
34 Kč 

 
Informační služby 

 
Standard VKIS Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 

Indikátor Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
Doporučená hodnota 20 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2012 
Skutečnost 2011 

27  
53 
52 

 
Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2012 
Skutečnost 2011 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
298 (z toho 48 v ústřední budově) 
297 (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 2012 
Skutečnost 2011 

31 
23 
22 

 
Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2012 

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

 
dtto 

 
 
 



         

V rámci projektu Z Plzně do čtyř světových stran Knihovna města Plzně          
ve spolupráci s Katedrou německého jazyka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni 

představila v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee  
knihu Petry Braunové Ema a kouzelná kniha 

 
 

      
 
          Publicisté.cs – Aktuálně I.                              Oslava 80. narozenin   
host pořadu - socioložka a publicistka         básníka a bývalého ředitele KMP 
              paní Jiřina Šiklová    pana Josefa Hrubého 
     
 

                
 

Slavnostní vyhlášení ankety Čtenář roku 2012 Knihovny města Plzně 
za přítomnosti pana primátora Mgr. Martina Baxy   



       
 
Dny poezie - soutěžní hru pro II. třídu                      Zážitkové vyprávění 
          Není žáček jako Žáček                 

Knihovna Bolevec 
 
 

     
 
       Běžný den v borské knihovně                   Dětský den se Simpsonovými 

OK Bory 
 
 

     
 
  Literární výlet na Chlum s názvem                   Beseda s Lucií Lomovou 
         Vezmi knížku na procházku 

OK Doubravka 



        
 

           Beseda Haló, Jácíčku!                  Týden čtení dětem z knihy L. Vaculíka 
           Petr má medvěda nebo co 

Knihovna Lobzy 
 
 

                                           

        
                                        

První lekce po rekonstrukci knihovny – červen 2012 
OK Skvrňany 

 
      
 

                             
 
Pořad ke knize L. Chvojky a J. Kavaleho                 Noc s Andersenem 
             Střela, řeka našich životů                        

OK Lochotín 



       

Výstava Bible večera, dnes a zítra  
OK Slovany 

 

 

       

    Májový koncetr přes knihovnou                Zábavné odpoledne se ZOO 
         V Týdnu knihoven 

Knihovna Vinice 
        
 
     

 

         

    Čtení pro nejmenší      Beseda s Renatou Fučíkovou 
Ústřední knihovna pro děti a mládež 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2012 
 
 
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 
 
Fencl, Ivo: Dvě tváře doktora Jekylla / Ivo Fencl ; [doslov Vladimír Novotný]. -- Plzeň : Pro 
libris, 2012. -- 43 s. ; 21 cm. -- (Ulita ; sv. 26). -- 200 výt 
ISBN 978-80-86446-58-5 (brož.) 
 
Gertrud Fusseneggerová (1912 – 2009). Sborník. sborník / [editor Michal Špička]. -- Vyd. 1. 
-- Plzeň : Knihovna města Plzně ; Pro libris, 2012. -- 19 s. : il. ; 21 cm. -- 300 výt 
ISBN 978-80-86446-59-2 (Pro libris : brož.) : neprodejné 
 
Zemančíková, Alena: Značkování. / Alena Zemančíková ; [ilustrace Vladivoj Kotyza]. -- 
Plzeň: Pro libris, 2012. -- 49 s. : il. ; 21 cm. -- (Ulita ; sv. 27). -- 200 výt 
ISBN 978-80-86446-62-2 (brož.) 
 
Valeš, Jan: Kalendář plzeňský 2013 – Za plotem. za plotem : kratochvílné čtení na každý 
měsíc. -- Plzeň : Knihovna města Plzně, 2012. -- 47 s. : il. ; 21 cm 
ISBN 978-80-86446-60-8 
 
Vávrová, Alena: Žena nesmí maso tygra / Alena Vávrová ; [ilustrace Jaroslav Cheben]. -- 
Plzeň : Pro libris, 2012. -- 49 s. : il. ; 21 cm. -- (Ulita ; sv. 28). -- 200 výt 
ISBN 978-80-86446-63-9 (brož.) 
 
Pořady pro mateřské, základní a střední školy 2012/2013. -- Plzeň 2012; 
Knihovna města Plzně 2012. – Nestr. -- Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení 
 
Josef Hrubý. Básnické dílo - bibliografie. Josef Hrubý : básnické dílo : bibliografie / 
[sestavily Veronika Čadová, Květoslava Franková a Jana Kasková] ; editor Veronika Čadová, 
Květoslava Franková, Jana Kasková. -- Vyd. 1. -- Plzeň : Knihovna města Plzně ve 
spolupráci s Pro libris, 2012. -- 70 s. ; 21 cm. -- 200 výt 
ISBN 978-80-86446-61-5 (brož.) : neprodejné 
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2012 
 
(MV) 
Kalendář plzeňský patří hlavně mladým / (mv). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 1 (02. 01. 2012), s. 8 
 
(D) 
Zajímá vás Peru, Nepál, Kolumbie / (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 2 (03. 01. 2012), s. 8 
 
FRANKOVÁ, Květoslava 
Jaká je teplota uvnitř hejna tučňáků? Jak dlouho šli Josef s Marií z Nazaretu do Betléma? / 
Franková, Květoslava. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 3 (04. 01. 
2012), s. 8 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943- 
Pomněnky přispěly k oslavám knihovny / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 4 (05. 01. 2012), s. 8 
 
(DAV) 
Čtenáři chtěli nejvíc Romea a Julii / (dav). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 6 (07. 01. 2012), s. 3 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943- 
Kalendář vznikl ve znamení Ason-klubu mladých tvůrců / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský 
kulturní přehled Kultura. --(02. 01. 2012), s. 7 
 
VEJVODOVÁ, Miroslava 
Půjčila si knihy a nevrátila je. Dnes čtenářka dluží přes 17 tisíc /                                                                      
Miroslava Vejvodová. -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 23, č. 4 (05. 01. 2012), s. B/5 
 
ŠMEJDĚNÍ 
Šmejdění I. : Polanova síň. -- In: Žurnál. -- Roč. 6, č. 1 (02. 01. 2012), s. 36 
 
(PD) 
Básnířka křtí knihu na počest svatého Lazara / (pd). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 14 (17. 01. 2012), s. 10 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Cestovatelka prozradila, co to je Ugali / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 19 (23. 01. 2012), s. 10 
 
(LOV) 
Do studovny přišlo sedm tisíc lidí / (lov). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 21 (25. 01 2012), s. 2 
 
(ČTK) 
Plzeňská knihovna loni opět zvýšila počet čtenářů / (ČTK). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 22, č. 23 (27. 01. 2012), s. 11 
 
(RED) 
Do studovny míří víc lidí / (red). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-
1168. -- Roč. 23, č. 22 (26. 01. 2012), s. B/5 
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(DAV) 
Hitparádu mluvených příběhů vede Hurvínek / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 28 (02. 02. 2012), s. 2 
 
VĚTROVSKÁ, Hana 
Víte, kolik váží brnění a že rytíři museli umět tančit i plavat? /  
Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 31(06. 02. 2012), s. 10 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Šli na to od lesa a odnesli si nejen znalosti / Libuše Výšková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 45 (22. 02 2012), s. 10 
 
(D) 
Policie, jak ji neznáte / (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 46 (23. 02. 
2012), s. 10 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Děti ochutnaly jablíčko z pohádky / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 50 (28. 02. 2012), s. 8 
 
DVOŘÁK, Petr (publicista) 
Klobouk dolů dnes nahlédne mezi Kelty: čím jsou irské mýty aktuální? 
/ Petr Dvořák. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 51 (29. 02. 2012), s. 10 
 
(DAV) 
Otázka pro: Helenu Šlesingerovou, ředitelku Knihovny města Plzně / (dav). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 56 (06. 03. 2012), s. 2 
 
(VIP) 
Knihovna v Plzni internet od státu nemá / (vip). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 55 (05. 03. 2012), s. 2 
 
(RED) 
V knihovně vládne Hurvínek / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 17, č. 1 (01. 03. 2012), s. 5 
 
DVOŘÁK, Petr (publicista) 
Ceny Plže mají čtyři autoři / Petr Dvořák. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (03. 03. 2012), s. 7 
 
VETENGLOVÁ, Renáta 
Prvňáčci a knížky / Vetenglová, Renáta. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 75 (28. 03. 2012), s. 9 
 
(D) 
Co je psáno ve hvězdách/ (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 75 (28. 03. 
2012), s. 8 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Do knihovny se svojí oblíbenou knížkou / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 74 (27. 03. 2012), s. 8 
 
KVASNIČKOVÁ, Kateřina 
Dětský maraton aneb čtení o syncích madame Halabáby / Kateřina Kvasničková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 71 (23. 03. 2012), s. 2 
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POLÁČEK, Vít, 1985- 
Kam v Plzni na internet: do kavárny i do muzea / Vít Poláček. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 71 (23. 03. 2012), s. 3 
 
BEDŘICHOVÁ, Marcela, 1963- 
Poláčkoviny v knihovně na Borech / Marcela Bedřichová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 67 (19. 03. 2012), s. 10 
 
(VZ) 
Děti hltají příběhy o upírech, studenti Moliéra a dospělí mafii / (vz). -- In: 5+2 dny. -- Roč. 1 
(22. 03. 2012), s. 5 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Mohla se potkat Božena Němcová s Josefem Čapkem? / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 64 (15. 03. 2012), s. 8 
 
VAINDL, Ladislav 
Čtenářka roku si knížky půjčuje už přes osmdesát let / Ladislav Vaindl. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 63 (14. 03. 2012), s. [1] a 6 
 
PIPTA, Michal 
Anetka má nejraději čtení o kocourovi Modroočkovi / Michal Pipta. -- In:Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 60 (10. 03. 2012), s. 24 
 
KORELUS, Pavel 
Na malé i větší čtenáře dnes čeká pohádková Noc s Andersenem / Pavel Korelus. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 77 (30. 03. 2012), s. 2 
 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Knihovna hledala Čtenáře roku 2012 / Jana Horáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 59 (09. 03. 2012), s. 10 
 
ŘÍSKÝ, Milan 
Čtečky? Knihovny mají na výběr: plzeňské knihovny půjčují čtecí zařízení na 14 dní, v tabletech 
lze najít stovky literárních děl / Říský, Milan. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
21, č. 59 (09. 03. 2012), s. 2 
 
(ČTK) 
Plzeňská knihovna představí nepůjčené knihy / (ČTK). -- In: Právo. – ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 22, č. 57 (07. 03. 2012), s. 17 
 
(BAN) 
Do knihovny chodí už osmdesát čtyři let / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský 
Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, č. 63 (14. 03. 2012), s. B/2 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Ceny Plže za rok 2011 / Marek Velebný. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. --Roč. 11, č. 3 (09. 03. 
2012), s. 2 
 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Trocha plží statistiky / Jana Horáková. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, č. 3 
(09. 03. 2012), s. 27 
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(D) 
Noc s Andersenem na Lochotíně / (d). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 82 (05. 04. 2012), s. 10 
 
(RED) 
Knihovna vyhlásila čtenáře roku 2012 / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 17, č. 2 (16. 04. 
2012), s. 8 
 
(LAD) 
Studenti přeloží knihu do němčiny / (lad). -- In: 5+2 dny. -- Roč. 1(19. 04. 2012), s. 4 
 
(DAV) 
Otázka pro: Helenu Šlesingerovou, ředitelku Knihovny města Plzně / (dav). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 91 (17. 04. 2012)s. 2                                                                 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Jak se malují dějiny / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 94 (20. 04. 2012), s. 10 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
V knihovně na vás dýchne teplo domova / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 85 (10. 04. 2012), s. 10 
 
(KAV) 
Otázka pro: Helenu Šlesingerovou z Knihovny města Plzně / (kav). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 86 (11. 04. 2012), s. 2 
 
(ČTK) 
Knihovna má nové katalogy beletrie / (čtk). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
21, č. 81 (04. 04. 2012), s. 3 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Děti nocovaly v knihovnách. Největší zájem byl o místa mezi regály / Hana Pražáková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 79 (02. 04.2012), s. 4 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Knížka pro prvňáčka / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 97 (24. 04. 2012), s. 8 
 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Knihovna města Plzně uctí Josefa Hrubého: zazní jubilantovy verše, přání spisovatelů a na 
čtenáře čeká nová básníkova bibliografie / Jana Horáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 112 (14. 05. 2012), s. 8 
 
(ČTK) 
Čtenář nechal v knize návod na falza dokladů / (čtk). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 113 (15. 05. 2012), s. 2 
 
ČTENÁŘ 
Čtenář roku 2012. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 21, č. 4(06. 04. 2012), s. 1-3 
 
(D) 
Když tančíš ve světle svící aneb nová tradice / (d). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 21, č. 115 (17. 05. 2012), s. 10 
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PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Výstava sborníků a školních časopisů / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 21, č. 116 (18. 05. 2012), s. 10 
 
VAINDL, Ladislav 
Kvůli knize musela zasahovat policie: plzeňští čtenáři ve vrácených publikacích zanechávají doklady, 
fotografie, vstupenky i vulgární nápisy / Ladislav Vaindl. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 1 (10. 05. 2012), s. 4 
 
(D) 
Večer s Andersen Open Air / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 20, č. 2 (19. 04. 2012), s. 15 
 
(D) 
Co je psáno ve hvězdách... / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 20, č. 2 (19. 04. 2012), s. 15 
 
(D) 
Policie, jak ji neznáte / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 20, č. 2 (19. 04. 2012), s. 15 
 
JEŘÁBKOVÁ, Dagmar 
Kluci a holky v knihovně / Jeřábková, Dagmar. -- In: IZ. -- Roč. 20, č. 2 (12. 04. 2012), s. 18 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Březen - měsíc čtenářů / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 20, č. 2 (12. 04. 2012), s. 9 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Knihovna je místo pohody a úsměvů / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 21, č. 124 (28. 05. 2012), s. 10 
 
TOLAROVÁ, Miroslava 
U dětských čtenářů vedou upíři a zvířata. Klasika netáhne / Miroslava Tolarová. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 131(05. 06. 2012), s. [1] 
 
(KAV) 
Darujte knihu českým dětem na Islandu / (kav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 132 (06. 06. 2012), s. 4 
 
(KAV) 
Exkurze do země vycházejícího slunce / (kav). -- In: Plzeňský deník. --ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 132 (06. 06. 2012), s. 4 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Dopoledne s pohádkou / Ingrid Posoldová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 136 (11. 06. 2012), s. 10 
 
DO 
Do řádu čtenářského vstoupili další prvňáci. -- In: Plzeňský deník. – ISSN  1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 137 (12. 06. 2012), s. 4 
 
ZAHOŘÍKOVÁ, Irena 
Jaro v božkovské knihovně / Irena Zahoříková. -- In: IZ. -- Roč. 20, č. 3 (11. 06. 2012), s. 9 
 
STANĚK, Jiří, 1948- 
Ason-klub. Kalendář plzeňský 2012 / Jiří Staněk. -- In: PLŽ. -- ISSN1213-9890. -- Roč. 11, č. 6 
(14. 06. 2012), s. 26 
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PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Literární soutěž pro seniory "Knihovna a já" / Eva Procházková. -- In: PLŽ ; Listy Ason-klubu. 
-- Roč. 21, č. 6 (14. 06. 2012), s. 2-4 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Školníci zaplnili knihovnu / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, 
č. 142 (18. 06. 2012), s. 10 
 
(D) 
Když tančíš ve světle svící... / (d). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 20, č. 3 (25.06.2012), s. 11 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Těšíme se z nových čtenářů / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. --ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 148 (25. 06.2 012), s. 10 
 
ULRYCHOVÁ, Marta, 1952- 
Večer připomněl plzeňskou rodačku / Marta Ulrychová. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (03. 07. 2012), s. 7 
 
KNIHY 
Knihy dětem na Island. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 12, č. 7(02. 07. 2012), s. 10 
 
(RED) 
Knihovna chystá nové služby pro lidi s postižením / (red). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, č. 165(17. 07. 2012), s. B/3 
 
(ČTK) 
Knihy donesou až domů / (čtk). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 170 
(23. 07. 2012), s. [1] 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Z knihoven v létě mizí beletrie / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 21, č. 170 (23. 07. 2012), s. 3 
 
(HAJ) 
Vyšlo prázdninové číslo Plže / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN1210-5139. -- Roč. 21, č. 
182 (06. 08. 2012), s. 12 
 
(BAN) 
U čtenářů v létě vyhrává Stařec a moře / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, č. 178 (01. 08. 2012), s. B/3 
 
U 
U plzeňských čtenářů vítězí Stařec a moře. -- In: Plzeňák. -- Roč. 4, č. 15 (01. 08. 2012), s. [12] 
 
(GAR) 
K výročí básníka vznikla publikace i nová sbírka / (gar). -- In: Plzeňský kulturní přehled 
Kultura. -- (06. 08. 2012), s. 7 
 
(ČTK) 
Knihovna nabízí služby postiženým / (ČTK). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, č. 
189 (14. 08. 2012), s. 11 
 
VÝSTAVA 
Výstava Bible včera, dnes a zítra. -- In: IZ. -- Roč. 20, č. 4 (30. 08. 2012), s. 6 
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PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Knihovna pro děti a mládež otevřela v novém. Přišly stovky čtenářů / Hana Pražáková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 21, č. 207 (04. 09. 2012), s. 2 
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