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I. Úvodem 

 
     V prvních měsících roku 2014 provedla Knihovna města Plzně rozsáhlý průzkum 
spokojenosti svých uživatelů se službami, fondy, pracovníky a dispozicemi, který se 
pochopitelně ohlížel také nazpátek. V poslední otevřené otázce zde 
čtenáři dostali možnost vyjádřit ke knihovně jakékoliv připomínky. 
Někteří vypsali, co měli na srdci, mnozí se ale domnívají, že „vše je 
výborné“, „netřeba nic vylepšovat“, „lépe v dnešní době už to 
nejde“, „vyhovuje mi současný stav“…   
     Knihovna v žádném případě nechce spát na vavřínech, sama by 
ráda v každé sezóně alespoň malý kousek sebe pro čtenáře 
vylepšila, tentokrát však byla realizace dobrého předsevzetí velmi 
obtížná. Do roku 2013 totiž KMP vstupovala s výrazně sníženým 
rozpočtem, a proto byla nucena přistoupit ke změnám v řadě 
oblastí. Důsledkem úsporných opatření bylo bohužel snížení počtu 
otevíracích hodin v malých pobočkách de facto na polovinu, snížení 
částky vyčleněné na nákup nových knih a také zvýšení některých poplatků pro uživatele. 
     Ke spokojenosti návštěvníků a pracovníků pak nepřidaly ani nečekané stavební zásahy 
v objektech, v nichž knihovny sídlí, a z nich plynoucí špatné podmínky – špína, prach, hluk 
a časté výpadky elektřiny. Ty se dotkly například knihoven na Slovanech, ústřední budovy 
v ulici Bedřicha Smetany, před jejímž prahem proběhla rekonstrukce inženýrských sítí, 
Obvodní knihovny Skvrňany po čas úpravy komunikace v okolí budovy i Obvodní knihovny 
Doubravka z důvodu přestavby OD Centrum. 
     Čtenáři si rovněž museli zvykat na přemístěnou zastávku bibliobusu na Roudné z ulice 
Pod Všemi svatými na Karlovarskou ulici – Rondel nebo na přestěhovanou pobočku Litice do 
nových prostor, naštěstí jen v rámci budovy základní školy. 
     Tyto a ještě další změny vedly v KMP po létech nárůstu k poklesu téměř všech výkonových 
ukazatelů… 
     Něco se ale přece posunout podařilo. Narostl počet virtuálních návštěv a návštěv webu 
KMP. Zvýšil se počet provedených vzdělávacích akcí. Knihovna sestavila výběrovou 
bibliografii díla plzeňské spisovatelky Karly Erbové. V průběhu roku převzala a zařadila úplný 
fond odborové knihovny Magistrátu města Plzně.  
     Čtenáři, kteří vlastní chytré telefony či tablety s operačním systémem Android, si z webových 
stránek KMP teď mohou stáhnout tzv. Smartkatalog, aplikaci on-line katalogu se všemi funkcemi.  
     Nově akceptujeme jako čtenářský průkaz JIS kartu studenta a pracovníka ZČU, pokud je 
označená logem Plzeňské karty. 
     A od října 2013 také vítáme návrhy občanů na doplnění knihovního fondu i prostřednictvím 
formuláře na našich webových stránkách. Děkujeme za všechny tipy! 
     Děkujeme svým milým čtenářům za věrnost, přízeň i trpělivost. Svým obětavým 
zaměstnancům za dobrou práci a sílu vytrvat. Zřizovatelům za podporu a slušné jednání. 
Praktikantům a dobrovolníkům za nezištnou pomoc. Děkujeme všem, kteří stále věří, že 
moudrost je ukrytá v knihách a příbězích, že    
 
      „V hektickém tempu našich životů je knihovna jako pohodlné křeslo před útulným 
krbem v chladném dni, na které se bez ohledu na věk a postavení mohou lidé posadit a mít 
pocit, že přišli domů... do světa bez hranic, do světa knih.“ (C. J. Carr) 

 
 
 

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.  

 

mailto:knihovnamp@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/
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II.4 Zaměstnanci  
 
     V roce 2013 pracovalo v KMP 92 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 85 žen a 7 mužů), 
k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,1 pracovníků. Z toho bylo 76 fyzických 
odborných knihovníků (60,495 přepočtených), 16 pracovníků THP a ostatních. 28 zaměstnanců 
pracovalo na zkrácený úvazek. 
     Z důvodů nutných finančních úspor musel být počet zaměstnanců oproti předešlému roku 
snížen o 3,0 úvazky. Kromě pobočky Malesice se u všech pracovníků malých knihoven 
snížily úvazky na polovinu. KMP situaci řešila také vnitřními přesuny. V Hudební knihovně 
byl snížen stav pracovních úvazků o 0,75 a jeden z pracovníků přešel do OK Skvrňany. Také 
v Oddělení KF byly sníženy úvazky o 0,625 a jedna jeho pracovnice od 1. 2. přešla do ÚKD 
na 0,5 pracovního úvazku. Po dohodě s vedením KMP odešla k 1. 2. z funkce dlouholetá 
vedoucí ÚKD a dále pokračovala v ÚKD jako řadová knihovnice na 0,5 pracovního úvazku. 
Pracovnici ÚKDM, která odešla na mateřskou dovolenou, od 1. 7. nahradila pracovnice 
z ÚKD. Od 1. 7. Pak byla jmenována nová vedoucí ÚKD.      
     Do KMP nastoupily 2 nové pracovnice, 1 pracovnice pracovní poměr ukončila. Celkem 
4 pracovnice byly na mateřské dovolené, z nich 1 na MD nastoupila v průběhu roku 2013.   
     Největším pracovištěm KMP byla Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 9 knihovnic 
(7,75 úvazků).       
     Nemocnost v KMP činila celkem 554 dny, v průběhu roku onemocnělo 27 pracovníků. 
Z důvodu nemoci nebo OČR bylo ve službách zameškáno v součtu 343 kalendářních dnů 
(vloni 395, předloni 431 dnů). Delší nemocnost se týkala ÚKD (151 den) a Knihovny Bolevec 
(52 dnů).  
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 6 knihovníků do 30 let (6,52 %, vloni 
7,44 %), 12 knihovníků ve věku 31 – 40 let (13,04 %, vloni 12,76 %), 36 ve věku 41 – 50 let 
(39,13 %, vloni 37,23 %), 23 ve věku 51 – 60 let (25,00 %, vloni 23,40 %), 14 ve věku 61 – 70 let 
(15,21 %, vloni 15,95 %) a 2 nad 70 let (2,17 %, vloni 3,19 %). Průměrný věk se tedy opět zvýšil. 
     KMP zaměstnávala 27,87 přepočtených pracovníků s vysokoškolským vzděláním, z toho 
22,87 se vzděláním knihovnického směru. Nejsilnější skupinou byli knihovníci s dosaženým 
úplným středním odborným vzděláním – 35,34. Středoškolské vzdělání jiného směru mělo 
5,91 pracovníků, jiné dosažené vzdělání 7,98 pracovníků. 
 

     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  
 

Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
     P. Pekárková a E. Procházková pokračovaly v kurzu celoživotního vzdělávání Arts 
management, modul č. 7 (Pátrání po místě – expedice domů/ výchova ke vztahu ke kulturně 
historickému dědictví), který pořádala společnost Plzeň 2015, o. p. s. ve spolupráci s ÚUD ZČU. 
Kurz úspěšně ukončily seminářem 18. 5. 2013.  
     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. Vzdělávání ukončila v srpnu certifikátem a byla přijata 
do 2. ročníku BIBS k řádnému studiu strategického řízení.  
     Vzrostl počet pracovnic, které se zapojily do e-learningových kurzů z nabídky Moravské 
zemské knihovny v Brně. V. Kučerová absolvovala kurz Současná česká literatura po roce 
1989, L. Duchková kurz Fantastika v současné české literatuře a S. Jílková Knihovnický 
kurz. M. Skálová e-kurz Současná česká literatura po roce 1989 zahájila v měsíci listopadu.        
 

     Všichni zaměstnanci měli možnost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SIT MP. 
Tuto možnost využili 4 pracovníci: 

 MS Excel (L. Duchková) 

 Školení uživatelů v systému Maruschka (M. Karpíšková, M. Ouřada) 

 MS Office 2010 – Powerpoint - začátečník (M. Bedřichová) 

 MS Office 2010 – Powerpoint - pokročilý (M. Bedřichová)  



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 

 
 

 

 

 

 

6 

     V roce 2013 připravilo Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK relativně 
velké množství vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnil vysoký počet pracovníků KMP. Proto 
KMP v rámci poskytování regionálních funkcí uskutečnila pouze 1 vzdělávací akci na poradě 
obsluhovaných knihoven – J. Hájková zde prezentovala informace ke Koncepci rozvoje 
knihoven na léta 2011 – 2015.  
 
     V rámci nutných finančních úspor bylo záměrem KMP snížit roční náklady také snížením 
počtu mimoplzeňských služebních cest. Navzdory tomu bylo cest nakonec více – v roce 
2013 se pracovníci zúčastnili 21 vzdělávacích mimoplzeňských služebních cest, zatímco 
v roce 2012 jich bylo 16. Pro návštěvu knižního veletrhu Svět knihy v Praze byl využit 
autobusový zájezd na veletrh, pořádaný regionální organizací SKIP.  
 
     Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje dále 6 pracovnic absolvovalo kurzy ECDL: 

 MS Excel (L. Duchková) 

 MS Word (H. Větrovská, L. Výšková, J. Hlavničková, J. Janová, H. Lukáčová)  
 
     Pracovníci KMP během roku 2013 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Věcné autority z pohledu kooperace (Národní knihovna ČR Praha)  

 Současná česká literatura – PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (SVK PK Plzeň) 

 Valná hromada RV SKIP Plzeňského kraje (SVK PK Plzeň) 

 Školení aplikace Codexis (Magistrát města Plzně) 

 Česká literatura 19. století I. - PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (SVK PK Plzeň) 

 Česká literatura 19. století II. - PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (SVK PK Plzeň) 

 Přehlídka knihovnických besed pro děti OKNA - O knihovnických aktivitách (Knihovna 
J. Mahena v Brně) 

 Mezinárodní přehlídka knihovnických besed pro děti OKNA - O knihovnických 
aktivitách (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)  

 Praktický seminář databáze EBSCO (SVK PK Plzeň) 

 Praktický seminář databáze PROQUEST (SVK PK Plzeň) 

 O zámeckých knihovnách a zločincích mezi regály – PhDr. Petr Mašek – přednáška, 
pořádal SKIP (SVK PK Plzeň) 

 Vzdělávací seminář hudebních knihoven: Ženy v hudbě (Knihovna Jiřího Mahena v Brně) 

 Výjezdní zasedání zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje (Městská 
knihovna Sušice)  

 Setkání knihovníků – seniorů (Městská knihovna Šumperk) 

 Konference Knihovny pro budoucnost – budoucnost pro knihovny a valná hromada 
SKIP ČR (Mendelova univerzita v Brně) 

 Exkurze do Vědecké knihovny UJEP Ústí nad Labem  

 Konference Knihovny současnosti (Olomouc) 

 Seminář Unifikované názvy hudebních děl (Národní knihovna ČR Praha) 

 23. akviziční seminář (Havlíčkův Brod)  

 Seminář Sociální sítě – Miloš Čermák (SVK PK Plzeň) 

 Pokladnice aneb Nejen současná literatura pro děti a mládež (Knihovna J. Mahena 
v Brně) 

 Seminář k využití literárního textu a jeho zpracování pro scénické čtení (Divadelní 
fakulta AMU Praha) 

 Volně přístupné zdroje a rešeršní strategie (SVK PK Plzeň) 

 Prezentace databází českých a zahraničních deníků (SVK PK Plzeň) 

 Služby Google (SVK PK Plzeň) 

 Exkurze v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, přednáška - 
pořádal SKIP (Městská knihovna Manětín) 
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 Úprava digitální fotografie v programu GIMP (SVK PK Plzeň) 

 Konference Současnost literatury pro děti a mládež (Krajská vědecká knihovna 
v Liberci) 

 Quo vadis, knihovno - Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 – 
přednáška, Mgr. J. Štěrbová (SVK PK Plzeň) 

 Celostátní seminář Regionální funkce knihoven (Pardubice) 

 Výroční zasedání ČNS IAML (Městská knihovna Praha) 

 Seminář Uživatelé knihoven s mentálním postižením (Národní knihovna ČR Praha) 

 Centrální portál knihoven – přednáška, PhDr. Bohdana Stoklasová (SVK PK Plzeň) 

 Úprava digitální fotografie v programu GIMP (SVK PK Plzeň) 

 Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež pro pracovníky dětských oddělení veřejných 
a školních knihoven (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha) 

 Seminář Mladí v hledí knihovny (Městská knihovna Praha) 

 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Městská knihovna v Praze) 

 Šablona webu ((SVK PK Plzeň) 

 Vyhledávání ve volných zdrojích – PhDr. Richard Papík, Ph.D. (SVK PK Plzeň) 

 Setkání lokálních supervizorů (Národní knihovna ČR Praha) 

 
     11 pracovnic si prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech anglického jazyka. Knihovníci 
měli rovněž možnost navštívit 19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 
Praha, 23. podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod nebo tradiční setkání západočeských 
a jihočeských knihovníků Literární Šumava, tentokrát v Domažlicích. 

 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 759,5 hodin, tj. průměrně 23 hodin na 
jednoho pracovníka. Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny 
na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 8 pracovníků.  

     
     27 lidí si podalo do KMP žádost o práci (v roce 2012 jich bylo 50).  
 
     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 v počtu 23 docházeli do 11 knihoven vždy ve čtvrtek, v sudém a lichém 
týdnu se střídali studenti 3. ročníku oboru knihovnictví se studenty 4. ročníku oboru 
archivnictví. V novém školním roce 2013/2014 nastoupilo na průběžnou praxi 26 studentů 
3. a 4. ročníku, kteří se dle oborů nadále nedělili.  
     Ve dnech 20. – 31. 5. vykonávaly 3 studentky SOŠ prof. Švejcara v KMP souvislou praxi. 
V OK Slovany to byla Šárka Preslová, v OK Skvrňany Tereza Gareisová a v OK Lochotín 
Kristýna Škodová.  Všechny tři knihovny byly s jejich prací spokojeny.  

 
     V Oddělení KF dále vypomáhalo v roce 2013 v rámci přiděleného grantu  VISK 9 
v době od 1. 6. do 30. 11. též 6 placených brigádníků. 

V roce 2013 KMP také (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků při 
realizaci některých kulturních akcí (Čtení pro nejmenší, Noc s Andersenem, Den pro dětskou 
knihu, vernisáže výstav aj.), konkrétně při čtení z knih, přípravě a realizaci besed, 
dramatizaci literárního díla nebo hře na hudební nástroje. Na dobrovolné práci bylo založeno 
i vydávání měsíčníku PLŽ, vydávání publikací či provádění akcí Kruhu přátel knižní kultury. 
Celkem knihovně bezplatně pomáhalo 30 lidí, kteří dohromady odpracovali 392 hodiny 
(z toho bylo 14 lidí/72 hodin v knihovnách, 16 lidí/320 hodin v Polanově síni, Pro libris, 
KPKK). Další dobrovolníci pomáhali v L-klubu – ušili oponu, závěsy, kulisy, asistovali při 
dětských akcích apod. Jednalo se o studenty středních i vysokých škol, seniory i plzeňské 
osobnosti z univerzitních a uměleckých kruhů.  
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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 

 Komise pro doplňování komiksů  

 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) 

 SKIP 04 – Plzeňský kraj (J. Hájková - hospodářka regionálního výboru, H. Nováková 
– tajemnice RV, A. Sobotová – členka RV, kronikářka, L. Kotroušová – členka RV 
SKIP a správce webových stránek SKIP 04, H. Brožová – členka dozorčí komise, 
J. Maixnerová – členka RV SKIP) 

 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)  

 Rada reprezentantů Plzeňského Prazdroje, a. s. – (H. Šlesingerová – program 
Prazdroj lidem) 

 Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka široké poroty) 

 Odborná porota Umělecké ceny města Plzně (H. Šlesingerová – předsedkyně) 

 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 2013 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 (9 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 

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 

2013 28 230 4 778 345 159 1 217 482 4 280 1 757 40 290 43 054 147 138 

  
 
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. Do roku 2013 vstupovala KMP s výrazně 
sníženým rozpočtem (příspěvek na činnost od zřizovatele byl oproti předchozímu období 
zkrácen o 7,3 %) a knihovna byla nucena přistoupit ke změnám a úsporným opatřením 
v řadě oblastí. Stav pracovníků vykonávajících knihovnické služby musel být snížen o 3,0 
úvazky.      
     Omezena na polovinu musela být otevírací doba v 9 malých pobočkách. U tří poboček 
na náklady následně přispěly úřady příslušných městských obvodů, proto u nich mohla být 
otevírací doba nakonec zachována v původním rozsahu (v Křimicích od 1. 1., ve Lhotě od 
18. 2., v Božkově od 1. 3.). Celkově se otevírací doba v pobočkách snížila o 36 hodin 
týdně.  
     Také v některých dalších knihovnách KMP bylo nutné z provozních důvodů otevírací 
dobu přechodně omezit – kvůli výměně stoupaček v objektu v Táborské ul. byla uzavřena 
OK Slovany 12 dnů (11. – 26. 4.) a Hudební a internetová knihovna 9 dnů (5. – 17. 4.). 
OK Doubravka byla zavřena 23 dnů z důvodu výměny oken, topení a revize KF (29. 4. – 31. 5.). 
Po otevření až do srpna však v Doubravce ještě pokračovaly ztížené podmínky – špatný 
přístup do knihovny, hluk, špína a prach, časté výpadky elektřiny. Z důvodu revize 
knihovního fondu byla uzavřena OK Skvrňany 10 dnů (10. – 21. 6.) a ÚKD 15 dnů (15. 7. – 2. 8.). 
Z technických důvodů nejezdil 5 dnů Bibliobus. Celkem bylo v knihovnách zavřeno 74 dny. 
Knihovny byly otevřeny téměř stejně jako v roce 2012 (vloni zavřeno 72 dny), ale např. 
do OK Doubravka, OK Skvrňany a do hlavní budovy v ul. B. Smetany byl několik měsíců 
ztížen přístup z důvodu rozsáhlých úprav okolí budov. 
     V roce 2013 KMP rovněž čelila problémům s výpočetní technikou, které přetrvávaly 
3 týdny v březnu a po celý červen. Důsledkem bylo velmi pomalé načítání čtenářů a výpůjček, 
případně úplné výpadky výpůjčního systému včetně katalogu Carmen. Také v Bibliobusu 
docházelo během roku k častým výpadkům počítačové sítě. 
     KMP byla též nucena oproti předchozímu roku snížit částku na nákup nových knih 
o 1 500 000,- Kč. (Tato suma byla sice ke konci roku navýšena, navýšení však už nemohlo 
ovlivnit akvizici roku 2013.) Uživatelům tak bylo nabídnuto o 4  000 knižních dokumentů 
a o 400 AV dokumentů méně než v roce 2012. O 392 se rovněž snížil počet exemplářů titulů 
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nakoupených periodik – nejen kvůli nižšímu rozpočtu, ale i proto, že zájem o výpůjčky 
periodik už několik let klesá.    
     Tyto skutečnosti měly pravděpodobně vliv na pokles počtu návštěvníků i výpůjček. Z výše 
uvedených důvodů v roce 2013 zaznamenala KMP po několika letech nárůstu pokles téměř 
ve všech ukazatelích.  
 
Registrovaní uživatelé 
     V počtu registrovaných uživatelů (i dětí do 15 let) se KMP dostala na úroveň roku 2010. 
V součtu všech provozů zaznamenala 28 230 uživatelů (19 327 fyzických osob).  Oproti roku 
2012 se jejich počet snížil o 3 % (u dětí o 5 %). V roce 2013 se v KMP zaregistrovalo 3 442 
úplně nových čtenářů. 
 
Návštěvníci 
     V roce 2013 se počet fyzických návštěvníků, kteří využili služby knihovny, snížil o 5 %, 
počet virtuálních návštěv se naopak zvýšil o 10 %. Počítáme-li fyzické i virtuální návštěvníky 
dohromady, došlo k poklesu o 1 %. Využití webových stránek knihovny stouplo z 105 239 
návštěv roku 2012 na 110 811 návštěv, tj. nárůst o 5 572 (o 5 %).  
 
Výpůjčky 
     Také v oblasti výpůjček došlo k poklesu o 5 %. Velmi výrazně se snížil počet výpůjček 
naučné literatury (pro dospělé o 10 %, pro děti o 11 %), mírně se snížil i počet výpůjček 
krásné literatury (o 3 %) a ostatních dokumentů (8 %). Pokles výpůjček naučné literatury se 
dal vzhledem k rozvoji informačních technologií očekávat. Snížení počtu výpůjček ostatní 
literatury je odrazem její menší nabídky. KMP zaznamenala zvýšený zájem o výpůjčky 
kartografických dokumentů a zvukově obrazových dokumentů, jichž bylo v roce 2013 
dosaženo nejvíce za posledních 11 let.  
 
Meziknihovní výpůjční služba 
     V KMP se využívá pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné KMP hradí. Počet 
požadavků z jiných knihoven byl téměř stejný jako v předchozím roce (297) a knihovna vyřídila 
všechny kladně. KMP žádala u jiných knihoven o 36 dokumentů méně než v roce 2012 (333).  
 
Informace 
     Třebaže počet poskytovaných informací není součástí celostátního statistického šetření, 
KMP sleduje jejich počet pro svoji potřebu a z důvodu získání podkladů pro vyhodnocení 
plnění standardu KMP. V roce 2013 se počet informací opět snížil a dosáhl nejnižší hodnoty 
za posledních 20 let. Počet informací poskytnutých elektronickou cestou se mírně zvýšil.  
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Celkový počet akcí klesl oproti roku 2012 o 6 %, počet účastníků akcí o 4 %. Snížení se 
projevilo zejména v oblasti kulturních akcí, u vzdělávacích akcí byl naopak zaznamenán 
nárůst. Na pokles počtu akcí má vliv patrně novela Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, účinná od 1. 9. 2012, která dle výkladu vedení některých škol nepovažuje 
doprovod dětí do knihovny za přímou pedagogickou činnost – učitel v takovém případě 
nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti. Tímto 
zapříčiněný pokles akcí se výrazněji projevil v OK Skvrňany, v knihovnách v Lobzích a na 
Vinicích. Kromě toho se KMP v tomto roce snažila uplatňovat při realizaci akcí stanovený 
trend - snižovat počet akcí, ale zvyšovat jejich kvalitu. Proto pokles nevnímá negativně.  
 
Internet 
     Počet využití internetu se v roce 2013 opět snížil a dostal se na úroveň roku 2006. Od 
poloviny roku KMP začala evidovat přesné počty využití Wi-Fi připojení. K 31. 12. jich bylo 1 559. 
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Počet výpůjček na:  

 2013 2012 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 43 44 -1 

1 návštěvníka celkem 3,2 3,1 +0,1 

1 návštěvníka služeb 3,5 3,5 0 

      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele o 1 poklesl, počet výpůjček na návštěvníka 

celkem vzrostl o 0,1.   

 

 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP: 

 2013 2012 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 112 116 - 4 

Zaznamenáno návštěvníků 1 530 1 612 -82 

Realizováno výpůjček 4 831 5 081 - 250 

Podáno registrovaných informací 17 19 -2 

Uskutečněno akcí 7 7 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 23 0 

Zaznamenáno uživatelů internetu 171 208 -37 

 

     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně a Příloha č. 5 

– Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2013 a 2012. 

 
 
     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 2013 nižší než v roce 2012 a pohybuje se uprostřed 

doporučeného standardu. Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele již téměř dosáhl 

standardu, počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele proti roku 2012 klesl a standard 

nesplňuje. Odráží se v tom skutečnost, že knihovnu uživatelé již nevyužívají pouze 

k výpůjčkám dokumentů, ale k různým dalším aktivitám. V roce 2013 byla zrušena 1 zastávka 

bibliobusu z důvodu jejího nevyužití čtenáři. Snížil se tím nepatrně standard dostupnosti, ale 

na výkony bibliobusu to nemělo žádný vliv. Přírůstek nově vložených dat do informačních 

databází se proti roku 2012 opět snížil, je závislý na počtu kvalitních článků vydávaných 

v médiích. Počet zodpovězených dotazů v knihovně celkem nedosahuje standardu a ani 

v dalších letech z důvodu větší samostatnosti uživatelů při vyhledávání na internetu nebude 

stoupat. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí je stejná jako v roce 2012, 

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. 
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Skladba registrovaných uživatelů (v procentech, zaokrouhleno na celá čísla):  

 2013 2012 Rozdíl  

žáci 17 17 0 

studenti a učni 18 20 -2 

důchodci 23 22 +1 

ostatní 42 41 +1 

muži 27 27 0 

ženy 73 73 0 

 
     Celková skladba uživatelů se proti roku 2012 téměř nezměnila, i když u některých 
konkrétních knihoven jsou meziroční rozdíly trochu větší.  
 
     Nejvyšší procento počtu dětí [kromě knihoven Bolevec (40 %), pobočky Litice (38 %) 
a Lobzy (31 %), které jsou umístěny přímo ve školách] evidovala pobočka v Božkově (30 %).  
Procento dětí stouplo v pobočkách Malesice (+8 %) a ve Lhotě (+7 %). Studenti jako každý 
rok nejvíce navštěvovali ústřední budovu (39 % ÚKDM a 27 % ÚKD) a OK Bory (19 %), jež 
je umístěna v budově střední školy. Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo Bibliobus (54 %), 
vyšší procento seniorů vykazovaly také pobočky, nejvíce Radobyčice (45 %) a Černice (41 %). 
Nejvyšší procento návštěvníků v produktivním věku jako vždy tvořili návštěvníci studovny 
(62 %), Hudební knihovny (62 %), ÚKD (49 %) a také Knihovny Vinice (48 %). Procento lidí 
v produktivním věku stouplo v pobočkách Černice (+10 %) a Malesice (+8 %). 
 
     Nejvyšší procento mužů navštěvovalo studovnu (60 %) a Hudební knihovnu (48 %). 
Vyšší procento jich zaznamenaly i pobočky Koterov (41 %) a Bílá Hora (35 %). Nejvíce žen 
navštěvovalo Bibliobus (83 %), knihovny Křimice (86 %) a Radobyčice (83 %).  
 
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 
1 530 lidí (v roce 2012 to bylo 1 640, tj. snížení o 110 návštěvníků za den). Průměrná 
návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 94 lidí (v r. 2012 to bylo 93, v r. 2011 pak 98, 
v r. 2010 jen 92), celkem přišlo v sobotu 3 927 návštěvníků a realizovalo 11 485 
výpůjček (v roce 2012 to bylo 3 919 návštěvníků a 10 654 výpůjček). 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (265 návštěvníků za den), OK Lochotín (226 návštěvníků za den) 
a ÚKDM (152 návštěvníků za den), nejméně pobočka Malesice (10 lidí za den). 
     Ve velkých provozech bylo celkově nejvytíženější pondělí, dále pak úterý a čtvrtek. 
Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu mezi 9:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00 hodinou.   
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III.2 Základní knihovnické služby 
 
Změny 
     Kvůli nutným úsporám byla snížena otevírací doba v 8 malých pobočkách na polovinu, 
u 3 poboček (Božkov, Křimice, Lhota) se na nákladech podílely úřady městských obvodů, 
proto u nich zůstala otevírací doba stejná jako v roce 2012. V Malesicích se provozní doba 
slila do 1 dne bez omezení počtu otevíracích hodin.  
     Z důvodu nízké návštěvnosti byla zrušena zastávka Bibliobusu v Doudlevcích. 
Ušetřená doba státní byla rozdělena mezi zastávky Bory a Valcha.  
     Od 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení poplatků pro čtenáře. Registrační poplatek se zvýšil 
ze 100,- na 120,- Kč a z 50,- na 60,- Kč, poplatek za rezervaci dokumentu ze 7,- na 10,- Kč, 
poplatek za tisk a kopírování A4 z 2,- na 3,- Kč, rešeršní poplatek z 30,- na 50,- Kč. Rovněž 
byly zvýšeny poplatky z prodlení o 100 % - u II. upomínky na 100,- Kč, u III. upomínky na 200,- Kč.  
     Z důvodu úspor byla pro uživatele zrušena nabídka barevného tisku.  
     Od roku 2012 se v knihovně využívá možnost hromadného rozesílání zpráv uživatelům, 
bohužel od roku 2013 se v rámci úspor rozesílají hromadně pouze nutná oznámení.  
 
Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno 
knihovny v ústřední budově (48), nejméně pobočky Bílá Hora, Černice, Červený Hrádek, 
Koterov, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd (4 hodiny).  
 
On-line katalog 
     V roce 2013 byl počet vstupů do obou používaných katalogů 171 931, tj. o 18 426 více 
než v roce 2012. Počet dotazů (hledání) činil 1 285 051, tj. o 83 800 víc než v roce 2012. 
Třebaže bylo i nadále vyšší využití klasického on-line katalogu, počet využití katalogu 
Carmen se proti roku 2012 zvýšil a nyní je využíván z prostoru mimo knihovnu v 28 % (v r. 2012 
to bylo 21 %).  
     Nová, vylepšená verze katalogu Carmen byla instalovaná 18. 2. I tak v tomto katalogu 
přetrvávaly nedostatky a pro běžné použití se stále více využíval klasický on-line katalog.  
     Od 24. 6. 2013 je nabízen uživatelům Smartkatalog – katalog pro chytré telefony a tablety 
s operačním systémem Android.  
 
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. V tomto roce se pracovnice soustředily na čtenáře, kteří zneužívali 
vstřícnosti knihovnic a opakovaně si nechávali vypůjčené knihy po uplynutí maximální 
výpůjční doby tzv. přesnímávat (tj. knihy vrátili a hned si je zase půjčili), takže v extrémních 
případech je měli v držení i několik let. Tyto případy bylo velmi těžké vysledovat, protože 
knihovnice se u pultu často střídají. Jednotlivé případy byly nakonec vyřešeny domluvou. 
     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.  
     Posádka Bibliobusu zhotovila informační letáčky pro podchycení většího zájmu dětských 
čtenářů a nabídla je do ZŠ na Borech. Čtenářům rozdávala informační lístky. Invalidním 
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občanům pomáhala s výběrem a dle potřeb a požadavků zajišťovala dovoz knih, periodik 
a AV medií.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec v roce 2013 knihovnice vytvořily koutek „Pravěký 
svět“ s nabídkou knih o pravěku. V obou odděleních knihovny je volně k použití manuál 
MDT, pravidla využívání výpočetní techniky, nabízeny jsou přehledy vybraných webových 
stránek, v dětském oddělení Internetové desatero pro školáky a Hrajte a učte se být on-line. 
Čtenáři mohou vybírat z tištěných přehledů knižních novinek, zvukových nosičů a kolekce 
o výtvarném umění. U periodik knihovna nabízí ediční plány, týdeníky a měsíčníky o knihách. 
Pedagogové měli možnost hodnotit akce knihovny prostřednictvím Dotazníků pro zpětnou 
vazbu.  
     V OK Bory je pravidelně umisťován na nástěnku přehled nejpůjčovanějších knih, 
k dispozici čtenářům je tištěný seznam novinek za posledních 6 měsíců. Podle aktuálních 
seznamů povinné školní četby pro střední školy se doplňuje oddíl pro maturanty, nově byla 
vyčleněna povinná četba i na AV mediích. Uživatelům knihovny jsou k dispozici na výpůjčním 
pultě vizitky s kontakty na knihovnu, výpůjční dobou, případnými změnami v období 
prázdnin, dále též letáky s informacemi, které nabízejí možnost zkontrolovat přes Internet 
vlastní čtenářské konto a výpůjčky si samostatně prodloužit, případně si samostatně 
zarezervovat tituly, které jsou momentálně půjčené.  
     Čtenáři OK Doubravka mají 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 2013 bylo vybráno celkem 72 dotazníků, všechna hodnocení byla kladná 
(průměrná známka 1). 
     Významnou pomůckou v Hudební a internetové knihovně byly tištěné seznamy AV médií, 
rozčleněné podle základních hledisek - seznam CD, seznam novinek CD, seznam DVD, 
v roce 2013 byl vytvořen nový seznam mluveného slova. 
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami.  
     Knihovna Lobzy rozšířila prostor pro nabídku novinek – nyní nabízí zvlášť aktuální rok, 
jeden regál a jeden vozík jsou vyčleněny na literaturu z roku 2012, dva vozíky na knihy roku 
2011 (výběrově). Podobně je tomu také v části pro dětské čtenáře. V regále s novinkami byly 
ponechány nejaktuálnější knihy, na vozíku se třemi policemi vystaveny knihy z předchozího 
roku. Nově byl objednán časopis Dekor, který zaznamenal slušný zájem ze strany čtenářek.  
     V OK Lochotín zejména starší čtenáři často vyžadovali pomoc knihovnic při výběru 
literatury. Děti i dospělí mají k dispozici seznamy novinek. Čtenáři mohou využívat rovněž 
2 nástěnky s aktualitami ze sociální a právní oblasti a 1 nástěnku s důležitými informacemi 
pro seniory. 
     OK Slovany usilovala o co největší individuální práci se čtenářem, nabízela adresný výběr 
literatury, krátkodobé tematické výstavky knih k okamžitému půjčení. 
     Knihovna Vinice rozšířila nabídku lekcí informační výchovy pro MŠ a ZŠ (s určitým 
zaměřením), důraz kladla na informovanost dětí ze ZŠ, práci s on-line katalogem, seznámení 
s webem KMP. Dětskému diagnostickému ústavu nabídla projekt o základních znalostech – 
o vzniku písma, řeči, knihy apod. Spolupráce fungovala dobře. Nabízela nově seřazené CD 
a knihy edice OKO, rozšířila nabídku komiksů pro dospělé a nabídku romantické literatury. 
     Studovna vyhledávala zájemcům informace, potřebným poskytovala pomoc s prací 
na počítači (nejčastěji s tiskem a použitím skeneru), prostřednictvím výstavek seznamovala 
návštěvníky s novými knižními přírůstky ve studovně i v regionálním fondu. 
     Malé pobočky (Božkov, Černice aj.) často zajišťovaly literaturu pro své čtenáře z velkých 
knihoven. Bílá Hora zajišťovala donášku knih čtenářům se špatnou pohyblivostí. Černice 
vyvěšovaly seznamy novinek z výměnného fondu. V pobočkách Lhota, Litice, a Radobyčice 
byly realizovány výstavky nových knih z výměnného fondu, na žádost čtenářů byl KF 
aktualizován nejen pomocí výměnného fondu, ale i doplňován donáškou konkrétních titulů 
z OK Bory a ostatních knihoven. Pro větší orientaci v pobočce Újezd byly v knihovně 
rozmístěny informační nápisy, rozřaďovače v naučné literatuře, tematické značení beletrie. 
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Plzeňská karta 
     V roce 2013 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. K 31. 12. používalo Plzeňskou kartu jako 
čtenářský průkaz 7 946 registrovaných uživatelů (9 921 v roce 2012). O platby prostřednictvím 
platebních terminálů byl však ze strany veřejnosti podobně jako v předchozích letech zájem 
slabý až nulový, některé z terminálů byly nefunkční i po upozornění Plzeňských městských 
dopravních podniků na jejich závadu. V roce 2013 bylo v KMP přes platební terminály 
od čtenářů vybráno 6 320,- Kč, tj. 0,3 % z celkově vybrané finanční částky.   
     Od 18. 9. 2013 akceptuje KMP jako čtenářský průkaz také JIS kartu studenta a pracovníka 
ZČU, pokud je označena logem Plzeňské karty.  
 
Výpůjčky 
     V roce 2013 nadále klesal zájem o naučnou literaturu, dospělí, děti i mládež si půjčovali 
zejména beletrii. U dospělých převažoval zájem o romány pro ženy, thrillery, špionážní 
romány, detektivky a sci-fi, u dětí zájem o knihy s napínavým dějem, romány pro dívky, 
fantasy a komiksy. Z naučné literatury přetrvával i nadále zájem o cestopisné knihy, 
průvodce, psychologii, knihy zaměřené na astrologii a okultní vědy, kuchařky a knihy o kutilství 
a zahradě, zájem o životopisnou literaturu a také o literaturu s plzeňskou tematikou.  
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se kromě klasiky [Gogol: Revizor 
(půjčeno 266 x); Moliere: Lakomec (196 x)] umístily knihy: E. L. James: Fifty shades of grey  
(277 x), S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy (199 x), G. Orwell: Farma zvířat (190 x), 
J. Nesbo: Sněhulák (188 x), E. Hemingway: Stařec a moře (183 x), E. M. Remarque: Na západní 
frontě klid (180 x) a J. Nesbo: Netopýr (179 x).   
     Děti byly ve výběru četby zaměřeny hlavně na Deníky malého poseroutky, jejichž 
autorem je J. Kinney  [1. díl půjčen 154 x, 2 díl 136 x, 3. díl 139 x, 4. díl 133 x, 5 díl 143 x 
a 6 díl 130 x]. Na sedmém místě byly Bělohlávkovy Plzeňské pověsti a legendy (125 x), dále 
pak J. Davis: Garfieldova show (120 x), R. Rolland: Petr a Lucie (104 x) a Harry Potter a princ 
dvojí krve od J. K. Rowlingové (103 x).   
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy Zpovědník vrahů od S. Hubálka 
(95 x), Děti Marie Terezie od H. Egghardta (90 x), 100 zajímavostí ze staré Šumavy – 3 (80 x), 
Plzeň. Průvodce architekturou (80 x) a Až se mě dcera zeptá od H. Pawlovské (78 x). 
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly F. Simon: Darebák David a dinosauři 
(66 x), Darebák David a tělo (64 x), E. Trujillo: Vlaky a železnice (60 x), knihu Dědečku, 
vyprávěj od L. Špačka (60 x) a Mami, tati, chceme morčátko od L. Cardové (57 x).  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla Muži, kteří nenávidí ženy (72 x) 
a Dívka, která si hrála s ohněm (65 x) od S. Larssona, Nové povídky od Z. Svěráka (67 x), 
Quo vadis od H. Sienkiewitze (66 x) a Jménem krále od V. Vondrušky (64 x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Modrý tygr 
(18 x), Nebezpečná metoda (18 x), Diary of a Wimpy Kid (17 x), Lidiec, vendeta, Vrásky 

z lásky a Železná lady (17 x) , nejžádanějším hudebním nosičem zde byla CD Cohen, L.: 
Old Ideas, Electric Light Orchestra, Metallica: Beyond Magnetic a Nohavica, J.: Tady mě 
máš (14 x). 
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 
Novým periodikem v první desítce bylo Dům & bydlení. Periodika se nejvíce půjčovala 
v tomto pořadí: Týdeník Květy, Vlasta, Reflex, Čtyřlístek, Instinkt, Dům & bydlení, Týden, 
Stalo se!, Plzeňský deník, Jedním dechem. 
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 79 % krásné literatury a 21 % naučné literatury, děti 84 % 
krásné literatury a 16 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin).  
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Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Celkový počet odeslaných upomínek v roce 2013 klesl na 8 953 (o 993 méně než v roce 
2012). Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (6 049), nejvíce upomínek vygenerovaly 
ÚKD (1 809), ÚKDM (1 522) a OK Lochotín (1 344). Poštou bylo v celé KMP odesláno 1 572 
upomínek (1 907 v r. 2012), e-mailem nebo SMS zprávou 7 381 upomínek (8 039 v r. 2012). 
Knihovní systém odeslal automaticky 91 612 předupomínek (87 405 v r. 2012). Počet poštou 
odeslaných upomínek se oproti roku 2012 snížil o 335, počet upomínek odeslaných e-mailem 
nebo SMS zprávou se snížil o 658. Agendou předžalobních upomínek je pověřena ÚKD, která 
spolupracuje s Advokátní kanceláří JUDr. Havla. Podáno bylo celkem 492 předžalobních 
upomínek (vloni 591), v průběhu roku jich bylo 496 vyřízeno. Počet předžalobních upomínek 
celkově poměrně výrazně poklesl – největší pokles se odehrál v největších provozech KMP: 
v ÚKD a v OK Lochotín. K největšímu nárůstu došlo v ÚKDM. 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. 74 pohledávek bylo vymáháno soudně, 
v 18 případech bohužel došlo k zahájení exekucí. Celkem 39 soudních podání bylo vyřízeno 
a uzavřeno, z toho bylo 11 podání z roku 2013, ostatní z předchozích let. 45 podání je dosud 
v procesu soudního vymáhání. Splátkový kalendář od roku 2007 uzavírají dlužníci převážně 
s advokátní kanceláří, u níž má KMP právní zastoupení. 
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2013 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 8 977 požadavků (v r. 2012 jen 8 460), nejvíce v ÚKD (2 512), v OK Lochotín 
(2 020), v ÚKDM (995) a v OK Bory (848), 489 objednaných knih si uživatelé nevyzvedli. 
Převážnou většinu rezervací si čtenáři objednali elektronicky z prostředí svého uživatelského 
konta v on-line katalogu. Oznámení o rezervaci bylo poštou zasláno v 231 případech, tj. o 62 
méně než v roce 2012 (293). Z celkového počtu oznámení to bylo jen 2,6 %. Ostatní byla 
vyřízena automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Mezi nejčastěji 
rezervované dokumenty patřily knihy: E. L. James: Fifty shades of grey/ Padesát odstínů 
šedi (71 x), Fifty shades darker/ Padesát odstínů temnoty (62 x) a Fifty shades freed/ 
Padesát odstínů svobody (34 x), dále Martin, G. R. R.: Píseň ledu a ohně. Hra o trůny (19 x), 
Tučková, K.: Žítkovské bohyně (18 x), Brown, D.: Inferno (17 x) aj. Nejčastěji rezervovaným 
periodikem byl francouzský časopis Point de Vue (38 x). 
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III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP. V roce 2013 počet 
vyřízených dotazů za celou knihovnu klesl o 440, mírně se snížil i počet dotazů prostřednictvím 
e-mailu. Pokles zaznamenala také Studovna jako hlavní pracoviště informačních služeb. 
Nejčastějším zdrojem informací byl podobně jako v loňském roce Internet (31 %), následně 
fond studovny (30 %), Clavius (18 %), databáze (11 %) a informační pomůcky (10 %). Celkem 
bylo v knihovně zodpovězeno 4 280 dotazů, z toho 204 e-mailem (vloni 4 720 dotazů, z toho 
212 e-mailem). Studovna sama zodpověděla 1 019 dotazů, z toho 168 elektronickou cestou, 
tj. 24 % (elektronicky až 82 %) z počtu dotazů za celou KMP. Ve Studovně bylo též 
vypracováno 20 rešerší (vloni 30) na nejrůznější témata (zejména z oblasti dějin, sociální 
práce, zdravotnictví, státní správy a literatury) a zodpovězen 21 dotaz v rámci virtuální 
referenční služby Ptejte se knihovny (nejčastější dotazy byly z literatury, knihovnictví, původu 
a významu jmen a příjmení, přísloví a práva). Podle statistiky Národní knihovny ČR v roce 
2013 studovna KMP zodpověděla podobný počet dotazů jako např. Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně nebo Knihovna města Ostravy. Osmi plzeňským organizacím (Archivu města Plzně, 
Divadlu Alfa, Galerii města Plzně, Galerii Ladislava Sutnara, Konzervatoři, Unii výtvarných 
umělců, Západočeskému muzeu, Západočeské galerii) byl dodáván Informační servis 
kultury, v tomto roce celkem 1 792 záznamů.  
 
Informační zdroje 
     KMP pokračovala ve vytváření vlastních informačních zdrojů. Jednotlivé knihovny na základě 
poptávky a lokálních podmínek v menší míře doplňovaly kartotéky BIS v lístkové i elektronické 
podobě (Knihovna Bolevec, OK Slovany, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, ÚKDM, OK Doubravka 
a Studovna), zpracovávaly materiály k problematice významných osobností a výročí.  
     V dětském oddělení ÚKDM pokračovaly pracovnice ve zpracování bibliografických 
pomůcek pro dětské čtenáře – přehledů dětské beletrie podle témat k rychlému vyhledávání 
(např. knihy s handicapovaným hrdinou, na téma anorexie, drogová závislost, šikana, 
rasismus aj., pohádky o vodnících, čertech atd., knihy s tematikou dopravní výchovy apod.). 
Doplňovaly také seznam klasických pohádek (např. Červená karkulka, Sůl nad zlato) – 
zaznamenávaly, v kterých knihách jsou pohádky k nalezení, tj. různá vydání a zpracování. 
     Knihovna Bolevec v dospělém oddělení nabízela u PC složku Zajímavé webové stránky.  
     V OK Lochotín byly doplňovány seznamy dílových knih pro dospělé a pro děti.  
     V OK Skvrňany vytvářena databáze zfilmovaných knih, ve které bylo ke konci roku 
zpracováno již 1 109 zahraničních a 228 českých filmů, 96 zfilmovaných komiksů a 15 PC her.  
     OK Slovany shromažďovala materiály o plzeňském regionu.      
     OK Doubravka nabízela databázi Zákon, která však bohužel nebyla využita. Na webových 
stránkách Knihomol byl umístěn seznam zajímavých odkazů (Stránky o čtení a knížkách, 
Elektronické knihy, Pomoc v nouzi, Bezpečí na internetu, Vzdělávání, škola a učení, Jazyky 
on-line, Pro maminky a tatínky), přehled výslovnosti jmen cizích autorů, přehled výročí 
významných osobností s odkazem na životopis a dokumenty v knihovně a přehled třídníků 
MDT užívaných v KMP. 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). 
     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 
259 a nově uloženo 279 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 3 585), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
bylo vloženo 2 578 záznamů. Záznamy článků byly přebírány Souborným katalogem SKAT. 
Na konci roku došlo k přechodu katalogizačního systému KMP na mezinárodní katalogizační 
formát MARC21, který se kvůli ukládání osobností a článků do regionálních databází 
zásadně dotkl také Studovny. Od října v době zkušebního provozu pracovnice Studovny 
zjišťovaly změny a nedostatky, které byly v součinnosti s Oddělením KF a pracovníků firmy 
LANius průběžně odstraňovány. Díky této přípravě byly problémy v ukládání vyřešeny 
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a samotný převod v prosinci proběhl bez závažnějších problémů a s minimální časovou 
ztrátou. Studovna se přihlásila ke zkušebnímu měsíčnímu přístupu do databáze 
zahraničního tisku Library Press Display, který jí umožnila Národní knihovna ČR v rámci 
Týdne knihoven. Pokračovala spolupráce s Oddělením knihovních fondů na vytváření 
nových autoritních záznamů pro Národní knihovnu i na průběžných opravách slovníku 
autorit. V rámci úsporných opatření KMP ukončila přístup do placené databáze 
právnických informací LexGalaxy (tyto informace jsou dostupné jinou cestou). 
Pracovnicím a uživatelům Studovny byla nadále k dispozici hojně využívaná plnotextová 
databáze novinových a časopiseckých článků Anopress. O její oblibě v Plzni svědčí 
pravidelné statistiky vydávané Národní knihovnou ČR, ve kterých se KMP stále umísťuje na 
předních příčkách. 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. 
Průběžně byly doplňovány i články do bibliografie Adolf Loos a Plzeň, jejíž doplněné knižní 
vydání je plánováno na rok 2014. Hlavním úkolem Studovny v roce 2013 bylo sestavení 
výběrové bibliografie díla plzeňské rodačky Karly Erbové. Brožura byla vydána v dubnu při 
příležitosti osmdesátých narozenin autorky. Soupis obsahuje vlastní tvorbu básnickou, 
prozaickou i publicistickou a výběr článků, odborných publikací, elektronických zdrojů 
a rozhlasových pořadů o autorce a jejím díle. Vyhledávání a ověřování záznamů probíhalo 
ve fondech Knihovny města Plzně, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, knihovny 
Západočeského muzea, v českých i zahraničních knihovnických databázích, byla využita též 
Meziknihovní výpůjční služba. Řada údajů byla získána z osobního archivu paní Erbové (tyto 
údaje byly většinou neúplné a jejich dohledání bylo mnohdy velmi náročné). Brožuru obdrželi 
návštěvníci pořadu Laudatio pro Karlu Erbovou v Polanově síni dne 24. dubna, byla 
rozeslána plzeňským kulturním osobnostem a vybraným českým knihovnám, elektronická 
verze byla vystavena na webových stránkách KMP.  
 
Internet, výpočetní technika, kopírování 
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP kromě Bibliobusu. Počet 
uživatelů internetu oproti roku 2012 zaznamenal podle předpokladu velký pokles. 
V některých případech pokles souvisí s přechodným uzavřením knihovny v průběhu roku 
(OK Doubravka, Hudební knihovna, OK Slovany, ÚKD). Výrazný pokles se projevil 
v Knihovně Bolevec – v 1. ZŠ, kde knihovna sídlí, vzniklo Multifunkční informační centrum, 
které převzalo část dětských uživatelů internetu. Snížení zaznamenala také ÚKDM, přestože 
v roce 2012 byla na rozdíl od roku 2013 dva měsíce uzavřená. Nárůst využití veřejného 
internetu oproti loňskému roku zaznamenala pouze OK Skvrňany, a to i přesto, že v roce 
2013 měla 2 týdny zavřeno.  
     U většiny malých poboček k poklesu počtu využití internetu přispělo snížení počtu 
otevíracích hodin na polovinu. Jedinou pobočkou, kde využití naopak stouplo, byly Malesice. 
     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 Knihovně Lobzy a v Hudební knihovně. Do května 2013 se 
statistika využívání Wi-Fi připojení nesledovala jednotně. Od června 2013 poskytuje SIT MP 
knihovně statistiku využití Wi-Fi připojení v jednotlivých provozech.         
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly tiskárny a skenery. 

 
 2013 2012 Rozdíl 

Počet internetových stanic 53 53 0 

Počet využití internetu přes počítač  43 054 52 428 -9 374 

Počet využití internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení *1 559 ? - 
 

*sledováno od června 2013 
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Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
     Agendou MVS je trvale pověřena ÚKD. Knihovny z celé ČR se na ni obracely nejvíce 
s žádostmi o zaslání naučné literatury (celkem 219 požadavků), především z oblasti 
společenských věd, psychologie a umění. O beletrii žádaly ve 115 případech. 
     Plzeňští uživatelé KMP přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjček naučné 
literatury (celkem 194 požadavků), zejména literatury cizojazyčné, literatury zabývající 
se společenskými vědami, výchovou, přírodními vědami a dějinami. Požadavků na beletrii bylo 
celkem 103.  
     V roce 2013 vydala KMP za poštovné MVS 20 634,- Kč. 

 
 2013 2012 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 297 295 + 2 

Kladně vyřízených požadavků 296 295 + 1 

 -  z toho výpůjčkou originálu 296 295 + 1 

 -  z toho vyřízeno kopií 0    0 0 

    

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám 333    350 - 36 

Kladně vyřízené požadavky *334 347 - 13 

 -  z toho výpůjčkou originálu 331 344 - 13 

 -  z toho vyřízeno kopií 3     3 0 
 

* Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben jedním požadavkem,  
který byl zaslán na konci roku 2012, ale vyřízen byl až v roce 2013. 

 
Práce s handicapovanými uživateli 

     V roce 2013 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 9 knihoven KMP.  

     Dětské oddělení ÚKDM také letos pravidelně navštěvovaly děti z o. s. Ponton (z Klubíčka). 

Jednalo se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna (L. Výšková) 

pro ně připravila 7 vzdělávacích akcí na předem domluvená témata (např. příroda v zimě, 

světadíly, dopravní prostředky aj.). ÚKDM rovněž spolupracovala s MŠ pro děti s vadami 

zraku a vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3.   

     Knihovna Bolevec se věnovala donáškové službě do Bezbariérového domu, Kaznějovská 43, 

během níž pracovnice knihovny prováděla i nabídku naučné literatury. Rovněž systematicky 

pracovala 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 tři skupiny od 1. do 6. třídy, pro které 

knihovnice podobně jako v předešlých letech připravily v úhrnu 24 akcí o účasti 204 dětí 

(např. dětské divadelní představení Budulínek – děti ze ZVŠ hrají pro děti z MŠ pro zrakově 

postižené, tvůrčí dílna, Týden čtení, Hodiny čtení, besedy, Den dětí pro ZVŠ, výstava 

dětských prací, Malý knihovník aj.). Čtenářka, která se pohybuje za pomoci dvou berlí, 

využívala bezbariérové plošiny ovládané knihovnicí pomocí klíče.   
     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 6 x navštívily děti ze ZŠ pro sluchově postižené (Mohylová 90), která 

vzdělává nejen neslyšící, ale i děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění, 2 x ji 

navštívily děti z internátu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Plzeň, Nad Týncem 38. Zúčastnily se 

besedy V knihovně jako doma, Kaligrafie, Halloween, informační lekce Příchod Cyrila a Metoděje, 

artedílny. Pro děti s poruchami učení je na jednom z veřejných PC k dispozici biofeedback 

výuková sada Journey To Wild Divine – Passage. Knihovnu navštěvoval čtenář se zrakovým 

postižením a za pomoci knihovnic, které mu četly všechny názvy CD, si vybíral a půjčoval 
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mluvené slovo. Pracovnice L. Ťoupalová připravila a 6 x realizovala pro 2. stupeň ZŠ besedu 

na téma handicapu „Létat se dá i bez křídel“.  S programem v dubnu získala hlavní cenu 

a cenu diváků na 2. ročníku celostátní přehlídky OKNA (O KNihovnických Aktivitách) v Brně 

a KMP s ním reprezentovala rovněž v říjnu na mezinárodní přehlídce ve Vsetíně. Dětská 

beletrie na volném výběru je pro sluchově postižené v knihovně označována na hřbetě 

piktogramem (ouško).  

     Knihovna Lobzy realizovala 2 besedy pro ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90, o více 

pedagogové zájem neprojevili. Knihovnu navštěvoval dospělý čtenář s Downovým 

syndromem, který byl zcela soběstačný.  

     OK Lochotín pravidelně navštěvovalo několik vozíčkářů, kteří však kromě občasné pomoci 

při vyhledávání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby.  

     OK Skvrňany spolupracovala s občanským sdružením Svět pro všechny, v prostorách 

knihovny proběhlo fotografování pro jeho webové stránky (www.svetprovsechny.cz). V rámci 

spolupráce s Tyflocentrem Plzeň zajišťovala donáškovou službu a uskutečnila besedu o Karlu 

Klostermannovi. Čtenáře s handicapem prováděla po knihovně a asistovala jim při vyhledávání 

literatury.   

     M-klub nadále pravidelně spolupracoval s organizacemi Tyfloservis, o. p. s. a TyfloCentrum 

Plzeň, o. p. s., jež pomáhají zrakově postiženým. Klienti obou organizací navštěvovali 

některé z akcí (např. pořady R. Pachmana nebo divadla TRUS), spolupráce fungovala též na 

bázi vzájemné propagace (např. spolupráce na sbírce Bílá pastelka). Pro klienty TyfloCentra 

bylo připravováno cvičení Čchi-kung, sestava Osm kusů Brokátu. Rovněž klienti o. s. Krystal 

Plzeň (sociální služby pro lidi s duševním onemocněním) navštěvovali některé pořady 

v M-klubu, především setkání s psychoterapeutem panem Jirmanem a jeho hosty, pořady 

Richarda Pachmana a další.  

     OK Slovany zajišťovala donáškovou službu a donášku měsíčníku PLŽ dvěma čtenářkám.  

     Díky bezbariérovému přístupu a blízkosti domů s imobilními občany navštěvovali 

Knihovnu Vinice občané, kteří vyžadovali individuální přístup a zvýšenou pozornost. 

Knihovnice se jim maximálně věnovaly, pomáhaly s výběrem knih, seznamovaly je 

s internetem, on-line katalogem, novinkami a zajímavými tituly. 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 besedy a lekce 

informační výchovy. Knihovnice zaměřily pozornost především na výběr knih.  

 

     KMP nabízí ve třech knihovnách ZoomText – zařízení na zvětšování písma na počítači 

a odečítání obrazovky hlasem (Studovna – s programem byla seznámena 1 uživatelka 

s handicapem, OK Lochotín, OK Doubravka – zařízení využíval 1 chlapec se zrakovým 

postižením). 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). 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 (OK Bory, 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.      

 

http://www.svetprovsechny.cz/
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Práce se seniory  
     ÚKD měla automaticky na zřeteli věk uživatele, kterého obsluhuje. Při podávání informací 
knihovnice hlasitě artikulovaly, zapomětlivým nabízely brýle na čtení, uživatelům s omezenou 
pohyblivostí pomáhaly s vyhledáváním knih v on-line  katalogu a s následným výběrem 
požadovaných titulů z volného výběru. Nejen starším uživatelům rovněž pomáhaly při 
problémech s obsluhováním PC a multifunkčního zařízení.  
     Posádka Bibliobusu spolupracovala se seniory v penzionu na Nové Hospodě, 
přihlašovala nové čtenáře, pomáhala s výběrem a donáškou knih.  
     Knihovna Bolevec během donáškové služby do Městského ústavu sociálních služeb, 
penzionu pro důchodce aktivně nabízela zajímavé tituly naučné literatury. Ve spolupráci 
s koordinátorkou regionálního dobrovolnického centra Totem, paní Kudrnovou, knihovna 
uskutečnila 3 akce, kterých se zúčastnil 31 senior. Jednalo se o Komentované čtení pro 
seniory – Kristianova legenda (Mgr. Špirk v Totemu), Plzeň – město, ve kterém žiji (literární 
soutěž pro veřejnost a seniory, kteří navštěvují Totem) a Slavnostní vyhodnocení soutěže 
Plzeň - město, ve kterém žiji (v Totemu). 
     OK Bory seniorům nabízela základní školení v práci s PC a často pomáhala při základní 
obsluze PC. 
     V OK Lochotín v roce 2013 požádali 4 senioři o proškolení v práci s PC. Pro 4 seniory 
byla pravidelně 1x měsíčně nebo dle domluvy zajišťována donáška knih domů. Starším 
čtenářům knihovnice často pomáhaly při výběru literatury. 
     OK Skvrňany seniorům poskytovala pomoc při práci s PC a internetem, doporučovala 
a vybírala knihy, vyhledávala a připravovala knihy k vyzvednutí. Také spolupracovala se 
Svazem důchodců (beseda o Klostermannovi, donášková služba).  
     OK Slovany se zaměřovala na adresný výběr literatury, zajišťovala donáškovou službu 
domů, případně donášku knih z jiných knihoven KMP. Senioři si rovněž mohli vypůjčit kopie 
článků z výstav, jež v knihovně proběhly. 
     Studovna byla staršími návštěvníky nejčastěji žádána o pomoc při práci s počítačem. 
     Pobočka Bílá Hora kromě donáškové služby pomáhala zejména s výběrem literatury.  
     Pobočka Újezd rovněž pomáhala při výběru knih a seznamovala starší čtenáře s katalogem.  
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2013 ji poskytovalo celkem 15 knihoven (Bolevec, Bory, Doubravka, Lobzy, Lochotín, 
Skvrňany, Slovany, Vinice, Bílá Hora, Černice, Červený Hrádek, Koterov, Křimice, Lhota, 
Radčice), 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 95 lidí (100 
v r. 2012), uskutečněno 464 návštěv (456 v r. 2012).  
 
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 využívalo několik Ukrajinců a Slováků.  
     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. Počet dětí cizinců vzrůstá a většina pochází ze 
sociálně slabších poměrů.  
     OK Lobzy navštěvovali 2 čtenáři vietnamské národnosti, 2 čtenáři slovenské národnosti 
a několik čtenářů národnosti ukrajinské, vesměs děti a studenti. Všichni ovládají český jazyk 
a nevyžadují nadstandardní péči.   
     Mezi čtenáři OK Skvrňany bylo několik romských uživatelů a také děti vietnamské 
národnosti. Knihovnu navštěvují pravidelně, výborně se orientují a nevyžadují speciální služby. 
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Ostatní nabízené služby 
     OK Doubravka nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback 
výuková sada, dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním stavem, pocity a myšlenkami.  
     V nabídce OK Doubravka a OK Skvrňany figurovaly rovněž stolní deskové hry, v OK 
Skvrňany (17 her) byly k dispozici prezenčně v rámci tzv. Herního klubu (4 hry), na obou místech 
pak i absenčně a byly neustále rozpůjčované.   
     V Knihovně Vinice byl nejmenším návštěvníkům k dispozici hrací koutek s leporely a hračkami 
a nabídka tematicky zaměřených knih pro MŠ.   
     V pobočce Radčice zase hrací stolek pro děti a mládež s možností prohlížení nových 
knih, časopisů a s možností zúčastnit se připravených soutěží. 
     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.  
     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.  
     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny jako vánoční dárek). V roce 
2013 byly na přání čtenářů OK Lochotín vystaveny 2 poukazy a v OK Bory rovněž 2 poukazy.  
     V Hudební knihovně mohli uživatelé využít nabídky 6 čteček elektronických knih. O službu 
byl mezi uživateli o něco nižší zájem než vloni. V roce 2013 byly nejpůjčovanějšími čtečkami 
Jinke Hanlin eReader V60 (14 x), SonyPRS-30 (13 x) a Amazon Kindle3 (13 x).  
     Základní seznámení s počítačem, internetem, skenerem, textovým editorem poskytovaly 
na objednávku OK Skvrňany, OK Doubravka, OK Bory a OK Lochotín. 
     Na webové stránky KMP byl umístěn tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré telefony 
a tablety s operačním systémem Android. Uživatelům je k dispozici od 24. 6. 2013.  
     V říjnu 2013 byl na webu KMP zřízen pro veřejnost také formulář pro možnost návrhu na 
doplnění knihovního fondu. Návrhy jsou směřovány do Oddělení KF. Do konce roku tak 
KMP reagovala na 11 návrhů. Většina dotazujících byla s odpovědí spokojena. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ohlasy uživatelů  
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svou činnost.  
 
Pozitivní ohlasy  

     Velmi pozitivní reakce od čtenářů zaznamenala ÚKD v souvislosti s instalací nového 

multifunkčního zařízení k uživatelským PC s možností kopírování a rychlým skenováním, kde 

se výrazně zlepšila rychlost a kvalita tisku. Čtenáři kvitovali také kreativitu při vytváření 

tematických výstavek knih. Za ochotu a vstřícnost pracovnic (K. Pechové aj.) někteří 

poděkovali květinou.  

     V ÚKDM dětští čtenáři a zejména jejich rodiče, učitelé či vychovatelé pozitivně hodnotili 

akce knihovny na podporu čtenářství, ba dokonce se do nich sami zapojovali. Jedna 

z maminek se inspirovala Čtením pro nejmenší k předčítání dětem ve své obci, jiná se 

nabídla, že bude číst ostatním dětem, a 8. 3. skutečně četla. Žák 6. třídy 34. ZŠ v Plzni po 
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přechodu do jiné školy sám zorganizoval účast své nové třídy na dopoledním programu 

Netradiční knihy 11. 4. - pořad již předtím navštívil a velmi se mu líbil. Návštěvníci knihovny 

rovněž vyjádřili svou spokojnost, pochvalu nebo poděkování dobrým slovem (za připravený 

program Noci s Andersenem od 3 rodičů; za výstavu dětských obrázků ve vstupní hale 

ÚKDM i podél schodiště do 3. patra od rodičů, prarodičů i ostatních návštěvníků; od knihovnice 

Německé knihovny SVK v Plzni za spolupráci na projektu Evropský den jazyků 26. 9.; 

od kancléřky primátora města za ochotu a vstřícný přístup 27. 11.), poděkování květinou 

(7. 3. pro L. Výškovou za LIV od 17. MŠ Malická; 9. 4. pro P. Pekárkovou od Církevního 

gymnázia za program Netradiční knihy; 13. 6. pro H. Větrovskou za celoroční spolupráci 

od vychovatelky 2. třídy ŠD Benešovy ZŠ), poděkování velikonočními a vánočními perníčky, 

beránky, jmelím, vánočním přáníčkem, věnečkem apod.  

     Bibliobus zaznamenal kladné ohlasy na zasílání připomínek k vrácení výpůjček a zasílání 

hromadných zpráv. 

     Knihovna Bolevec byla dětmi, rodiči, pedagogy i čtenáři chválena za aktivity pro děti, 

hezké a útulné prostředí, ochotné a vlídné knihovnice a za donášku knih vozíčkářce 

(pravidelně 1 x týdně telefonuje, aby popřála knihovnicím hezký víkend).  

     V OK Bory návštěvníci oceňovali nové vybavení knihovny, příjemnou atmosféru, prostředí 

a posezení u čtenářského stolku v křeslech, ochotu a vstřícnost personálu, osobní přístup ke 

čtenářům, spolehlivé připojení na Wi-Fi, výběr čtenářsky atraktivních knih ve fondu, čistotu 

obalů půjčovaných knih i jejich řazení (samostatně stavěnou povinnou četbu k rychlému 

vyhledávání titulů pro studenty). 

     OK Doubravka sklidila pozitivní ohlasy na ochotu a pomoc knihovnic, na aktivity pro děti 

a na provedení lekcí pro školy. 

     Knihovna Lobzy bodovala klidným prostředím a osobním přístupem k většině čtenářů. 

     Rovněž v OK Lochotín si čtenáři chválili příjemné prostředí a ochotu knihovnic.  

     OK Skvrňany průběžně dostávala pochvaly a poděkování za akce pro děti od učitelek 

a vychovatelek ŠD. Čtenáři chválili příjemné prostředí knihovny.  

     Ústní vyjádření spokojenosti zaznamenala OK Slovany. Matky dětí děkovaly za akci 

Nejlepší dětský čtenář roku, za akci Den čtení 7. 3. (na Facebooku), čtenáři pak za ochotu 

knihovnic, za výstavky k historicko-politickým tématům nebo za anketu Kde nejraději čtete? 

     Uživatelé Studovny často poděkovali za zodpovězené dotazy nebo za pomoc při práci 

s počítačem. 

     Knihovnu Vinice potěšily často vyslovované pochvaly ze strany uživatelů, převážně 

seniorů. 

     Pobočka Bílá Hora byla chválena za ochotu knihovnice a donáškovou službu.  

     Pobočka Božkov sklidila díky za velmi pěkný výběr novinek. Její čtenáři se osobně 

angažovali v záležitosti otevírací doby a po úspěšném opětovném rozšíření otevíracích hodin 

za finanční podpory ÚMO 2 reagovali velmi příznivě.  

     Pobočka Černice byla oceněna za velkou ochotu knihovnice, pobočka Červený Hrádek za 

donáškovou službu, Lhota za ochotu a vstřícnost knihovnice, velmi příjemné prostředí a nové 

knihy v KF. Čtenáři projevovali spokojenost i s opětovným navrácením k původní provozní 

době. Kladného hodnocení se dostalo také pobočce Křimice. 

     V Liticích čtenáři vděčně reagovali na zachování knihovny v budově školy (i když na jiném 

místě), kde jsou již několik let zvyklí. Líbilo se jim příjemné prostředí, široká a pestrá nabídka 

nových knih (pravidelné obměňování KF z výměnného fondu, na požádání dodání knih 

z jiného provozu), možný přístup dětí do knihovny přímo ze školy bez nutnosti opustit budovu aj.  

     Malesice zabodovaly nejen rozšířením výběru knih, ale i výrazným zlepšením prostředí 

po přestavbě regálů. Rozšířenou nabídku knihovního fondu kvitovali také čtenáři pobočky 

Radčice. Nová přístupová cesta ke knihovně, donáška knih z jiných provozů, vstřícnost 

a ochota knihovnice vyhovět čtenářům v jejich přání se líbily uživatelům knihovny 

v Radobyčicích.  
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Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP, případně přímo knihovny obdržely od uživatelů 60 kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě (17 v r. 2012).  
     Na Facebooku ÚKD se objevila pochvala pro celou KMP za soustavnou snahu o modernizaci 
služeb a vybavení, na Facebooku KMP pochvala pro vedoucí ÚKD P. Zemanovou za ochotu 
při registraci nové čtenářky a seznámení s prostory a službami. Následně potom pochvalná 
reakce na projekt Knihy jsou jako tažní ptáci.   
     Do ÚKDM e-mailem poděkovala doc. Dana Picková, přednášející o Cyrilu a Metoději 
(„…na rozdíl od prvního zasněženého pokusu se ten včerejší den moc vydařil. Děkuji Vám za 
úžasnou péči a bezchybnou organizaci celé akce.“). Knihovnice L. Výšková byla čtenářkou 
pochválena za vstřícný přístup k dětským čtenářům a koordinátorkou programu včasné péče 
Klubíčko, Ponton, o. s. za „skvěle připravené vzdělávací akce“.   
     Knihovna Bolevec obdržela písemné poděkování od čtenářky za pomoc při zajištění knihy 
prostřednictvím MVS. Navíc dostala vánoční přání s poděkováním za krásné programy 
od žáků a učitelů ZŠ Tachovská, dalších 11 papírových vánočních přání k ocenění práce 
s dětmi i dospělými od z 1. ZŠ, ZVŠ, z Cedru, Totemu a také od čtenářky, která využívá 
donáškovou službu. Dotazníky pro zpětnou vazbu provedených akcí pro školy vynesly knihovně 
48 hodnocení se samými jedničkami a ve 30 případech též kladné slovní hodnocení.  
     V OK Doubravka maminka dětských účastníků poděkovala za Noc s Andersenem („bylo 
to úžasné, obě holky byly moooc spokojené, díky Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě, 
stálo to za to“). Z vyplněných Dotazníků pro zpětnou vazbu akcí pro školy vyšla 72 x známka 1.  
Na Facebook OK Doubravka bylo vloženo poděkování za akci Halloween („bylo to super, 
dětičky byly nadšené, díky“), na web KMP poděkování za akci Den pro dětskou knihu 
(„Dobrý den, dnes jsem se zúčastnila s dětmi akce v Obvodní knihovně Doubravka - Den pro 
dětskou knihu. Úžasné. Chci touto cestou moc a moc poděkovat pracovnicím knihovny, které 
svou obětavostí a milým přístupem vykouzlily vánoční atmosféru a připravily zajímavý a pestrý 
program - malování ozdob, vánoční přáníčka, perníková chaloupka, papíroví andílci... Velice 
se nám líbila Paní Zima a její pohádka, dojemné bylo vystoupení dětí z MŠ - Plzeňské 
bublinky. A navíc nechybělo ani občerstvení. Ještě jednou díky za krásné dopoledne.“). 
     Pracovnice Knihovny Lobzy Z. Mišterová dostala poděkování od učitelky za čtení z knížky 
Chrochtík a Kvikalka a rovněž poděkování od kolegyň z jiných knihoven za užitečné rady 
v konferenci Andersen.   
     Písemná pochvala přišla OK Lochotín od rodičů čtenářky, výherkyně krajského kola 
soutěže čtenář roku 2013, za příjemné prostředí, vstřícnost a ochotu knihovnic a pestrý 
výběr knih. Za výbornou spolupráci se ZŠ a MŠ při FN v Plzni byla vychovatelkou chválena 
pracovnice D. Brychová, pořadatelka akcí v L-klubu.   
     OK Skvrňany u příležitosti 10. výročí dostala „Přání pro knihovnu“, která obsahovala 
poděkování a pochvaly od 26 čtenářů. Pochvala a poděkování přišlo i od jedné z letošních 
praktikantek. M-klub v únoru přijal pochvalný a děkovný e-mail od přednášejícího L. Synka 
„za výbornou atmosféru a nejlepší publikum“. 
     V anketě OK Slovany „Kde nejraději čtete?“ se objevila jedna veršovaná odpověď 
s poděkováním.  
     Pedagožka Diagnostického ústavu pochválila Knihovnu Vinice za kvalitní provedení lekce 
informační výchovy pro starší děti.   
     Studovna byla pochválena paní Valentovou za objasnění výskytu příjmení Valenta na 
jižním Plzeňsku a vysvětlení původu tohoto příjmení. Zahraniční studentka poděkovala za 
vypracování rešerše na téma Kyrgyzstán a nevládní organizace a za veškerou pomoc 
v průběhu studia, jiná čtenářka za vyčerpávající informaci o fungování MVS, správce webu 
MMP poděkoval za upozornění na chybné údaje na webových stránkách města.  
     Práce knihovnice a knihovny Křimice byla v Křimickém zpravodaji kladně hodnocena 
starostou ÚMO 5 Petrem Otáskem (Knihovna zůstává v Křimicích beze změn, 1/2013).  
     Stranou nezůstalo ani Oddělení KF, které dostalo poděkování od čtenáře za ochotu, 
vstřícné jednání a velice rychlou komunikaci při zodpovězení jeho dotazu na nákup knihy. 
V rámci návrhů na doplnění knihovního fondu prostřednictvím nového formuláře na 
webových stránkách KMP naprostá většina dotazujících na odpověď reagovala pozitivně.   
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Negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy. V ÚKD si návštěvníci v letních 
měsících opět ústně stěžovali na přílišné teplo a nedostatek vzduchu ve volném výběru, 
poukazovali na to, že instalace klimatizace a vzduchotechniky nepřinesla očekáváné 
zlepšení. Čtenáři rovněž postrádali toalety pro veřejnost v prostorách ÚKD. 
     ÚKDM opakovaně řešila neshody s dospělým čtenářem, vyvolávané dlouhodobě jeho 
nevhodným chováním. 
     V OK Bory čtenáři poukazovali na malé prostory knihovny a málo soukromí u internetových 
míst. 
     OK Doubravka zaznamenala stížnosti na prach, hluk a špatný přistup do knihovny v době 
stavebních úprav OD Centrum. V horkých dnech pak na horko a špatný vzduch (nová okna 
jdou pouze vyklopit, téměř není možné vyvětrat). 
     Pracovníci OK Skvrňany se dohadovali se čtenáři kvůli placení 5,- Kč z prodlení nebo 
nutnosti knihy po 84 dnech vracet. Čtenáři rovněž požadovali půjčování rodinným 
příslušníkům na jednu průkazku, stěžovali si, že „už mají všechno přečteno“ (tzn. všechnu 
Javořickou nebo Steelovou nebo všechny Harlequiny či sešitky Večerů pod lampou) a odmítali 
jiné knihy.  
     U pobočky Bílá Hora vadilo umístění knihovny ve 2. patře budovy. Božkov zaznamenal 
v prvních měsících roku velkou nespokojenost se zúžením otevírací doby na 1 den. Reakce 
čtenářů podnítila ÚMO 2 k finanční podpoře KMP, proto mohla být provozní doba opět 
změněna na původní 2 dny v týdnu. Negativní ohlasy přišly též na nutné zkrácení otevírací 
doby v pobočkách Černice, Litice a Radobyčice. V Újezdu se nelíbilo umístění knihovny 
v patře, nepořádek na chodbě a schodišti (původci nepořádku byli návštěvníci hasičského 
klubu) a v zimním období špatné osvětlení před vchodem (světlo je na fotobuňku).  
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2013 obdrželo ředitelství KMP též 12 písemných stížnosti, zpravidla elektronickou 
poštou (v roce 2012 byly 4).  
     Jeden z dospělých uživatelů si v urážlivém e-mailu stěžoval na kvalitu knižních novinek 
v KMP, požadoval dokoupení několika knižních titulů a vznesl dotaz na upomínky.  
     Starší čtenář ÚKD napsal stížnost na neposkytnutí výpůjčky manželce z důvodu 
zablokování čtenářského účtu. - Knihovnice při vracení knih přehlédla, že paní má jednu 
výpůjčku dlouho doma, a její účet je proto zablokován. Přišlo se na to ale až poté, co si paní 
vybrala další knížky k půjčení. KMP se za přehlédnutí omluvila. 
     Další stížnost se týkala nadměrného větrání v ÚKD v zimních měsících. V období mrazů 
byla na doporučení pracovníka servisní firmy klimatizace vypnuta. Drží-li se totiž denní 
teploty kolem 5 °C a noční teploty trvale pod bodem mrazu, funguje systém jako elektrické 
vytápění a ohřívá vstupní vzduch na nastavenou teplotu 15 °C, což je finančně náročné. 
Výhodnější je proto jednorázově vyvětrat vstupními dveřmi. KMP čtenáři situaci vysvětlila. 
     ÚKD se týkala také stížnost na chování a odborné neznalosti knihovnic. Přímá příčina 
incidentu nebyla odhalena. KMP se čtenářce omluvila a požádala, aby případné stížnosti na 
pracovníky v budoucnu byly adresné (pracovníci u pultu mají jmenovky).    
     Jiný čtenář písemně nesouhlasil s poplatkem z prodlení. V poslední den výpůjční lhůty do 
ÚKD e-mailem poslal žádost o prodloužení výpůjček, odeslána však byla až po skončení 
provozní doby a odchodu knihovnic domů (ve 21:29 hod.). Druhý den ráno pracovnice 
knihovny čtenáře e-mailem informovala o tom, že knihy má prodloužené, ale na jeho 
čtenářské konto z důvodu nedodržení výpůjční lhůty naskočil 5,- Kč poplatek z prodlení. 
Čtenář oponoval tím, že v informativní SMS, kterou dostal jako upozornění na brzké 
skončení výpůjční lhůty, byl uveden pouze den, nikoliv hodina, do kdy musí být výpůjčka 
vrácena, popř. prodloužena. Vedoucí knihovny čtenáři osobně odepsala a vysvětlila 
konkrétní důvody pro uložení poplatku, včetně citace příslušného odstavce Knihovního řádu. 
     Čtenáře OK Lochotín, který přinesl náhradu za ztracenou knihu, rozzlobilo, že má zaplatit  
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navíc manipulační poplatek 50,-Kč za práci spojenou s technickým zpracováním nové knihy. 
KMP mu postup s odvoláním na Knihovní řád vysvětlila, čtenář však bohužel přestal do 
knihovny docházet.  
     Čtenářka Knihovny Vinice, jež dlouhodobě dlužila knihy i poplatky z prodlení, podala 
stížnost na knihovnici, která po vyčerpání všech možností před odevzdáním případu 
právnímu zástupci přišla požádat o vrácení knih osobně ke čtenářce domů. Osobní návštěva 
knihovnice při vymáhání knih není povinností, ale projevem dobré vůle. Názor čtenářky bude 
knihovna v budoucnu respektovat a bude s ní již komunikovat pouze písemně. 
     OK Skvrňany řešila případ čtenářky, která donekonečna požadovala prodlužování 
vypůjčených knih a odmítala je vracet. Na toto téma několikrát proběhla korespondence 
s ředitelkou KMP, avšak ani po opakovaných vysvětleních čtenářka nepochopila a neuznala, 
že knihy musí být k dispozici i ostatním zájemcům.  
     Na Oddělení KF si stěžoval vydavatel a cestovatel, který nebyl spokojen s objednávkou 
pouhých 3 exemplářů jeho nejnovějšího titulu. Byl přesvědčen, že jeho tituly si ze strany 
KMP zaslouží větší pozornost, a tudíž i vyšší objednávku. Své přesvědčení doložil 
kontrolou v on-line katalogu, kde zjistil, že např. tituly jiného cestovatele nabízí KMP ve 
větším počtu exemplářů.  
     Příznivci Pobočky Božkov reagovali dopisem ředitelce a stěžovali si na omezení otevírací 
doby v této knihovně od 1. 1. 2013 z důvodu rozpočtových škrtů. Zároveň formulovali 
poděkování a pochvalu knihovnici I. Zahoříkové st. za spolupráci a aktivity pro děti. Odpověď 
dopisem obsahovala ujištění, že knihovna bude mít díky finanční podpoře ÚMO 2 od 1. 3. 2013 
provoz opět v původním rozsahu.  
     Stížnost od řidiče osobního auta, který nemohl se zaparkovaným vozem vyjet, přišla také 
na parkování Bibliobusu v ul. Pod Všemi svatými na Roudné. KMP stěžovateli odpověděla 
a následně zastávku na Roudné přemístila.  
     Čtenářka ÚKDM poslala stížnost na knihovnici, která od ní odmítla přijmout zpět zcela 
zničenou knihu a požadovala plnou náhradu.  
     Studovna se stala předmětem neopodstatněné pomluvy čtenáře s psychickými problémy.  
 
Čtenářské ankety a průzkumy 
     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 počátek roku 2014. 
     Knihovna Bolevec v roce 2013 provedla 2 čtenářské Ankety o čtení a knížkách. Ankety, 
která probíhala v oddělení pro dospělé od 5. do 30. 9., se zúčastnil celkem 21 respondent, 
z toho bylo 13 žen a 8 mužů ve věku od 19 do 82 let. Zúčastnění čtenáři preferují papírové 
knihy. Před naučnou literaturou dávají přednost beletrii, z níž nejčastěji volí historické 
romány, detektivky, romány pro ženy a válečnou literaturu (v tomto pořadí). Z naučné 
literatury je zajímají především dějiny, lékařství a technika (opět v tomto pořadí).  
     Anketa v dětském oddělení se uskutečnila od 16. do 30. 9.  Dotazník o 6 otázkách 
vyplnily 44 děti. Výsledky ankety představují děti navštěvující knihovnu Bolevec jako 
opravdové čtenáře, kteří nejraději čtou doma v klidu svého pokoje a zůstávají věrní tradiční 
papírové knize.   
     Uživatelé využívali možnosti napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů na webových 
stránkách knihovny. V roce 2013 KMP obdržela 39 takových příspěvků (vloni 23). 
  

                                                 
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. 2014-04-30]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-
knihovny/Metodicky_pokyn_MK_k_vymezeni_standardu_VKIS_poskytovanych_knihovnami_1.doc. 

 

http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Metodicky_pokyn_MK_k_vymezeni_standardu_VKIS_poskytovanych_knihovnami_1.doc
http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Metodicky_pokyn_MK_k_vymezeni_standardu_VKIS_poskytovanych_knihovnami_1.doc
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III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
     V roce 2013 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 757 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 43 054 návštěvníků (v roce 2012 to bylo 1 860, 42 168 
návštěvníků). Počet akcí tedy poklesl o 103, avšak počet jejich účastníků vzrost o 886 
lidí. Na akcích se kromě knihoven podílela Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet 
návštěvníků na jednu akci byl 25 lidí (o 2 více než v r. 2012).  
 
Vzdělávací akce 
     Celkem 334 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 295 lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.       
     V roce 2013 byl zaznamenán velký nárůst lekcí informační výchovy, např. v ÚKDM se 
počet lekcí i účastníků téměř zdvojnásobil. Naopak v pobočkách se počet lekcí z důvodu 
omezení otevíracích hodin snížil – pro provádění lekcí již není časový prostor. V některých 
případech uskutečňují pracovnice poboček tyto aktivity ve svém volném čase.  
     Největší počet lekcí informační výchovy provedla OK Doubravka (56), OK Lochotín (50), 
ÚKDM (43), OK Skvrňany (42) a Knihovna Bolevec (24). Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, 
SŠ (Obchodní akademie, SPŠ dopravní, SOŠ obchodu, užitého umění a designu, SSUPŠ 
Zámeček, Hotelová škola, Gymnázium L. Pika aj.), školní družiny, ZVŠ, MŠ a ZŠ pro 
sluchově postižené a Ponton, o. s. – Klubíčko. Na lekcích se podílelo 25 pracovníků KMP.  
     V ústřední  budově  se dále uskutečnila exkurze pro studenty oboru knihovnictví FF ZČU 
v Plzni.  

 
 2013 2012 Rozdíl 

Počet lekcí 295 212 +83 

Počet účastníků 6 652 3 977 +2 675 

 
     Od školního roku 2012/2013 realizuje OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ Projekt 

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. Od září 2013 projekt pokračoval 2. ročníkem, hodnocení 

pedagogů bylo pozitivní. Některá z projektových témat knihovna využila i v rámci lekcí pro 

jiné školy (22. ZŠ, ZŠ Újezd, 54. MŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, 28. ZŠ a Gymnázium 

L. Pika). Prezentace je umístěna na http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-

spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly).  

   

Vzdělávací akce z oblasti informačních a komunikačních technologií 

     Knihovny poskytovaly uživatelům instrukce k práci s výpočetní technikou a on-line katalogem. 

Na požádání prováděly školení základů práce s PC, internetem, skenerem a textovým 

editorem (OK Skvrňany, OK Doubravka, OK Lochotín).  

     ÚKDM a OK Doubravka podpořily kampaň ke Dni bezpečnějšího internetu formou 

vědomostní soutěže o pravidlech bezpečnějšího internetu.  

     Z. Topinka (Hudební knihovna) provedl 1 přednášku pro žáky Masarykovy ZŠ na téma 

(Ne)bezpečný internet II. Přednášku si vyslechlo 15 dětí. V OK Doubravka proběhlo celkem 

6 lekcí informační výchovy na téma Informační zdroje a Učte se být on-line z projektu 

spolupráce knihovny a školy a 1 zaškolení ve vyhledávání na internetu a Wikipedii. OK Lochotín 

proškolila 4 seniory v práci s PC. V pobočce Újezd proběhlo pro 4 účastníky 2 x seznámení 

s vyhledáváním v on-line katalogu a prací se čtenářským kontem.  

http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
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Kulturní akce 
     KMP připravila pro své návštěvníky množství aktivit, především besedy, soutěže, čtení 
a přednášky. Jednalo se zejména o akce pro školy a akce pro dětskou veřejnost.  
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 2013 uskutečnilo 1 423 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí (1 602 v r. 2012), 
kterých se zúčastnilo 32 návštěvníků (37 649 v r. 2012). 
 
Přehled počtu akcí podle cílových skupin 

Cílová skupina Počet akcí Počet účastníků 

Děti, žáci a studenti školních zařízení 809         16 584 

Dětská veřejnost do 15 let 438         6 766 

Mladí lidé 15 – 25 let 14 209 

Dospělá veřejnost             130 4 496 

Rodiny s dětmi             21 853 

Lidé s handicapem 45 477 

Senioři             15 122 

Národnostní menšiny             0             0 

  
 
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 13 x pro 
319 žáků a studentů, v L-klubu 10 x pro 512 účastníků)  

 Co dali Cyril a Metoděj českým zemím a Evropě – přednáška doc. Dany Pickové 
z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – pro studenty SŠ.  

 Knihoušova dílna, Artedílna, tvůrčí dílny – umělecká tvorba a výroba rukodělných 
předmětů v Knihovně Bolevec (keramika, malování na sklo, ilustrace pohádek, tvůrčí 
psaní), v OK Doubravka (tvoření s pohádkou pro ZŠ a MŠ pro zrakově postižené děti 
a dětské čtenáře), v OK Slovany (výroba tužky s dinosaurem, přání pro maminku ke 
Dnu matek, přání pro tatínka ke Dnu otců, strašidelné záložky, jmenovky s vánočním 
stromkem) 

 Workshopy s ukázkami a předváděním staročeských řemesel a české tradiční ruční 
práce – v L-klubu pro děti a veřejnost, ve spolupráci se sdružením podnikatelů 
v oblasti staročeských řemesel Flér: 12. 2. – Setkání s módou a barvami textilií 
(V. Hesová); 18. 2. – Výrobky z plsti a fleecu (J. Tenglerová); 25. 3. Velikonoční 
kraslice (I. Václavíková);  15. 4. Šperkaření (J. Tuková); 13. 5. Módní doplňky z peří 
(M. Jeřábková); 18. 11. Skleněné šperky (J. Tuková);  2. 12. Paličkovaná krajka 
(I. Nováková); 16. 12. Výrobky z peří exotických ptáků (M. Jeřábková). Tyto akce se 
staly velmi vyhledávanými a přilákaly mnoho lidí, kteří by jinak do knihovny nepřišli. 
Mnozí z nich se stávají čtenáři knihovny. Každého workshopu se zúčastnilo téměř 
200 lidí. 

 Den dětí s KOŠem – v Knihovně Bolevec 

 Plzeň – město, ve kterém žiji - literární soutěž pro seniory a její slavnostní vyhodnocení 
v Knihovně Bolevec 

 Prezentace čtenářských deníků - v Knihovně Bolevec 

 Komiksový den pro děti – v OK Bory 

 Čtení sluší každému - série besed v OK Bory 

 Kniha je můj kamarád - příprava a spoluúčast OK Bory na projektovém dni Den 
s knihou v 10. ZŠ na Náměstí Míru 
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 Besedy s pohádkovými tématy – Knihovna Lobzy pro ŠD (Skřítci, Princezny, 
Kašpárek, Víly, Čarodějnice) 

 Besedy s tématem různých povolání a řemesel Knihovna Lobzy pro ŠD (Komedianti, 
Mudrcové), náročné na přípravu i provedení (v prostorách ŠD, za účasti více než 100 
dětí najednou)   

 Dokážu najít, co mne zajímá – lekce informační výchovy pro 3. třídu s orientačním 
závodem v OK Skvrňany 

 Knihovna slaví 10. výročí otevření – OK Skvrňany připomněla výročí otevření 
knihovny v nynějších prostorách, v tento den mohli návštěvníci sfouknout svíčky na 
dortu a napsat knihovně přání 

 Malování na chodníku - děti malovaly motivy z pohádek před Knihovnou Vinice 

 Flétnový koncert dětí – dětské hudební vystoupení na ulici před Knihovnou Vinice  

 Den otevřených dveří – v Knihovně Vinice 

 Halloween – původně anglosaský lidový svátek přenesený do prostředí OK Doubravka, 
se strašidelnými úkoly, ve strašidelných kostýmech čarodějnic, upírů a dalších 
děsivých bytostí (126 dětí).  

 Na chvilku knihovníkem – soutěžní hra s cílem přiblížit dětem knihovnickou práci  

 Cesta za knižním pokladem – soutěžní hra pro děti v pobočce Božkov 

 Roční období a lidové zvyky - v pobočce Božkov (Velikonoce v knihovně, Mikulášské 
Vánoce), v pobočce Koterov (Valentinské malování) 

 Den dětí v knihovně – v pobočce Koterov (14 účastníků) 

 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.  

 Knižní bazar – v L-klubu výprodej knih vyřazený z KF KMP (velký zájem, 120 plných 
krabic od banánů, prodaly se 2/3) 

 Vernisáže výstav v Galerii Barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM. 

 Vyznáš se ve své knihovně? - setkání k Týdnu knihoven se soutěží v pobočce 
Božkov  

 Hodinka poezie Vratislava Bartůňka – pro seniory v pobočce Křimice (20 účastníků) 

 Testování IQ pro veřejnost – v M-klubu ve spolupráci s menzou ČR 
 

 
Čtení 
     V roce 2013 se jednotlivé knihovny KMP vč. malých poboček (Božkov, Křimice, Litice, 
Újezd) zaměřily na čtení nejen pro pozvané, ale i pro širší veřejnost. Některá čtení byla 
směrována na Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven apod.  Úspěšně 
proběhly např.:  

 

 Knihofon – veřejné čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti v čítárně dětského odd. 
ÚKDM (celkem 5 x). Únorový Knihofon patřil zamilovaným příběhům, březnový byl 
zpestřen kytarovým vystoupením Terezy Hálové a nechyběl ani komiks – Obrázky 
z českých dějin a pověstí. Prosincový Knihofon představil vánoční příběhy. Na 
Knihofonech nechybělo drobné občerstvení a všechny čtoucí děti získaly vždy 
odměnu. Fotodokumentací se již tradičně zabývala H. Větrovská, fotografie byly 
pravidelně vystavovány ve vstupní hale ÚKDM a na serveru Rajče.net.  

 Čtení pro nejmenší - pokračování cyklu pravidelných pořadů pro maminky 
s předškolními dětmi v dětském oddělení ÚKDM. V roce 2013 proběhlo 13 x. Dětem 
četla a společně s nimi zpívala a tancovala paní Helena Vernerová (7 x), maminka 
Pavla Dvořáková (1 x) a knihovnice P. Pekárková (5 x). Čtení pro nejmenší 
pravidelně navštěvovala také sousední MŠ Montessori.  
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 Komentované čtení pro seniory – ve spolupráci se sdružením Totem připravila 
Knihovna Bolevec pro klienty Domova pro seniory (Kristianova legenda). 

 Velké říjnové společné čtení – v rámci Týdne knihoven pro děti připravily Knihovna 
Bolevec a Knihovna Lobzy (z knih D. Mrázkové, 114 posluchačů). 

 Celé Česko čte dětem – v rámci celostátní kampaně na podporu čtení v rodině četla 
Knihovna Lobzy 11 x v průběhu března dětem ve třídách 28. ZŠ. 

 3. Mezinárodní týden čtení dětem – čtení v OK Slovany, v Knihovně Bolevec (pro ŠD) 
v Knihovně Lobzy (8 x scénické čtení) 

 Vysokoškoláci čtou prvňáčkům – čtení studentů dětem z MŠ v OK Doubravka (5 x) 

 Čtení skřítka Knihovníčka – v OK Skvrňany pro 1. a 2. třídy ZŠ (7 x) 

 Čteme a hrajeme si v knihovně - v OK Skvrňany pro ŠD 

 Den čtení – Nejkrásnější pohádky v OK Slovany 

 Cesta učitele časem – veřejné čtení v OK Doubravka 

 Čtení s babičkou - veřejné čtení v OK Doubravka 

 Čtení v barvách duhy – čtení pro prvňáčky v Knihovně Bolevec 

 Hodiny čtení - čtení pro prvňáčky v Knihovně Bolevec 

 Cesta za knižním pokladem - čtení prvňáčků v pobočce Božkov 
 
 

Besedy se spisovateli, ilustrátory, publicisty a zajímavými osobnostmi 
     V roce 2013 KMP připravila pro školy a veřejnost řadu besed, přednášek a setkání 
s osobnostmi nejen literárního světa. Vystoupili zde: 
 

 Magda Radostová (L-klub, 24. 1.) – beseda a autorské čtení Aljaška divoká a krásná 

 Martin Komárek – publicista (Polanova síň, 29. 1.) - Publicisté.cs - Aktuálně 

 Kateřina Tučková – spisovatelka (Polanova síň, 19. 2.) – autorské čtení a prezentace 
knihy Žítkovské bohyně 

 Alexandr Mitrofanov – publicista (Polanova síň, 26. 2.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Ivo Fencl, Alena Zemančíková, Alena Vávrová, Vladimír Novotný, Vladimír Gardavský, 
Vladimír Babnič (Polanova síň, 20. 3.) – křest tří titulů edice Ulita 

 Jiří Pehe - publicista (Polanova síň, 26. 3.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Jan Kavale – fotograf a spisovatel (L-klub, 28. 3., 25. 4., 21. 11.) - Šumava 
romantická, Vltava, Otava – autorský pořad a autogramiáda 

 Dita Pecháčková (L-klub, 11. 4.) – beseda a prezentace knihy deník Dity P. 

 Jan Fixl (OK Doubravka) – beseda, workshop 

 Karla Erbová – básnířka a spisovatelka (Polanova síň, 24. 4.) – Laudatio pro Karlu 
Erbovou – večer k jubileu autorky 

 Lubomír Smatana - publicista (Polanova síň, 30. 4.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Hana Gerzanicová – básnířka, Miloslav Krist -  grafik, vydavatel (Polanova síň, 14. 5.) 
– Laudatio pro Hanu Gerzanicovou a představení její nové knihy Stát zas mezi vrátky…  

 František Kalenda (L-klub, 23. 5.) - Transylvánie tajemná – autorský pořad s autogramiádou 

 Tomáš Lindner - publicista (Polanova síň, 28. 5.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Ota Ulč - publicista (L-klub 3. 6., Polanova síň, 4. 6.) - Ota Ulč jako cestovatel; 
Publicisté.cs – Aktuálně 

 Jan Opatřil (ÚKDM, 13. 6.) - beseda 

 Erazim Kohák - publicista (Polanova síň, 24. 9.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Tereza Boučková – spisovatelka (Polanova síň, 30. 9.) – beseda a autorské čtení 

 Alena Ježková – spisovatelka (OK Doubravka, L-klub, 8. 10.) – beseda s autorkou 

 Richard Pachman - hudebník a spisovatel, Kamila Moučková – hlasatelka a moderátorka 
(M-klub, 23. 10.) – koncert Samota není osamění 

 Iva Pekárková (Polanova síň, 24. 10.) – beseda a autogramiáda – ve spolupráci 
s nakl. Mladá fronta 
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 Otakar Černý - publicista (Polanova síň, 29. 10.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Lenka Horňáková Civade (Polanova síň, 5. 11.) - V rámci festivalu Bon jour, Plzeň – 
ve spolupráci s Aliance Francaise 

 J. H. Krchovský (Polanova síň, 14. 11.) – autorské čtení 

 Libor Dvořák - publicista (Polanova síň, 26. 11.) - Publicisté.cs – Aktuálně 

 Tereza Maixnerová – TV publicistka (ÚKDM, 30. 11.) – beseda v rámci Dne pro dětskou 
knihu 

 Ivo Fencl – spisovatel (L-klub, 4. 12.) – beseda a křest knih 
     V L-klubu a M-klubu se dále uskutečnilo množství dalších, převážně cestopisných 
přednášek.  
 
Pasování dětí na čtenáře: 
     K oblíbeným rituálům patřilo také v roce 2013 pasování dětí, zejména prvňáčků, na čtenáře. 
V ÚKDM, OK Doubravka, v Knihovně Bolevec, Knihovně Lobzy, v OK Lochotín a OK Skvrňany 
bylo celkem pasováno 731 dítě (618 v roce 2012).  
     V ÚKDM proběhlo slavnostní přijímání dětí do řádu čtenářského opět 2 x. V Polanově síni 
byli 21. 6. pasováni prvňáčci ze ZŠ Chotíkov. „Z moci mu svěřené“ je pasoval šlechetný rytíř 
Vítek (celkem 29 dětí). Děti se pod vedením učitelky aktivně zapojily do projektu Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Na pasování byly vzorně připravené, samy přečetly čtenářský 
slib. Za odměnu dostaly krásnou knížku Radka Malého s ilustracemi Alžběty Skálové 
Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Další pasování proběhlo v Týdnu knihoven - 3. 10. 
v Polanově síni, pasováni byli nejmladší čtenáři dětského oddělení.  
     Každoročně velmi úspěšná akce proběhla také v Knihovna Bolevec. Ze čtyř tříd 1. ZŠ, 
kde knihovna sídlí, bylo pasováno a odměněno omalovánkami necelých 100 dětí. Součástí 
bylo oblíbené fotografování s rytířem a středověkou paní, článek s fotografií byl otištěn 3. 10. 
v Plzeňském deníku.  
     OK Doubravka pasovala 8 x a celkem vyznamenala 157 dětí. 
     V Knihovně Lobzy v rámci akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a ve spolupráci 
s nakladatelstvím Fraus ve dvou termínech proběhlo tzv. klíčování. 60 dětí při něm slavnostně 
převzalo symbolický klíč ke knize a čtení. Pasování 47 druháků na čtenáře se uskutečnilo 2. 10. 
     OK Lochotín pasovala v L-klubu 3 x, pasovány byly děti z 60. MŠ, ZŠ při Fakultní 
nemocnici a z 18. ZŠ (celkem 143). 
     Nejvíce pasovaných dětí však měla OK Skvrňany – rituál provedla 10 x pro dohromady 200 
dětí. 
 
Výstavy 
     Kromě desítek menších nástěnek a výstavek knih, materiálů a obrázků se v KMP 
uskutečnily rovněž větší výstavy. Celkem bylo v knihovnách připraveno cca 600 výstavek 
a nástěnek, např. v Knihovně Bolevec to bylo celkem 72 výstav knih, v OK Doubravka 130 
výstavek na bočnicích regálů s krátkým textem o literární osobnosti, vždy k výročí narození, 
v ÚKD výstavka knih nominovaných a oceněných v soutěži Magnesia Litera apod.  
     Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, 
např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 
a ve druhém patře, vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  
 
V roce 2013 KMP realizovala výstavy:       
 
V Polanově síni proběhla výstava fotografií Zdeňka Březiny. 
Ve foyer Polanovy síně pravidelné miniexpozice propojující literární a výtvarné aspekty, 
které připravoval Stanislav Bukovský:  

 Stanislav Bukovský – kresby (9. 1. – 12. 3.) 

 Ilustrace Marie Lacigové (13. 3. – 21. 5.) 

 Vhrsti (Vojtěch Jurík) – Šneci (22. 5. – 30. 9.) 

 Jaroslav Hašek (2. 10. – 31. 10.) 

 Bronislav Losenický (od 6. 11.) 
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V Galerii barevný koníček ve vstupní hale ÚKDM pokračovaly výstavy dětských prací ve 
spolupráci se ZUŠ Plzeň, Jagellonská ul. (M. Němejcovou, J. Vackovou a A. Kopečkovou). 
Obrázky dětí jsou vystavovány i podél schodiště od přízemí do 3. patra ústřední budovy. 

 Baroko očima dětí (listopad 2012 – březen 2013) 

 Výstava obrazů Marie Lacigové (březen/duben – 3 týdny) 

 Živá voda (10. 4. – 19. 11., vernisáž 10. 4.) 

 Svět kolem nás – svět rostlin, brouků, hub i lidí (vernisáž 20. 11.) 
     Na vernisážích již tradičně vystoupil taneční kroužek ze ZUŠ Lochotín, vedený Radkou 
Mrázovou. O vernisážích informoval Plzeňský deník 29. 4. a 29. 11.  
 
V Knihovně Bolevec: 

 Výstava kreseb vytvořených v arteterapii s dětmi - pořádala Jihočeská univerzita 
Č. Budějovice – Teologická fakulta (11. – 18. 3.) 

 Hrozby z kosmu – výstava Hvězdárny a planetária města Plzně (12. 4. – 19. 9.) 

 První lidé na Měsíci - výstava Hvězdárny a planetária města Plzně (od 20. 9.) 
V OK Bory:  

 Výstava keramických masek v prostorách knihovny (práce dětí ze Salesiánského 
střediska volného času mládeže, Plzeň, vedení Pavla Mykisková) 

 Výstava fotografických prací autorky B. Lišky v prostorách knihovny.  

 Velká koláž z nahodilých fotografií čtenářů i fotodokumentace z různých akcí 
(připravila M. Bedřichová) 

V Knihovně Lobzy:  

 Kde končí svět - výstava prací z předchozího ročníku (listopad) 

 Člověk na Měsíci – výstava informativních panelů Hvězdárny a planetária města Plzně  

 Mezinárodní vesmírná stanice ISS - výstava Hvězdárny a planetária města Plzně 

 Mikoláš Aleš – o životě a díle (výstava převzatá z foyer Polanovy síně) 

 Jaroslav Hašek – o životě a díle (výstava převzatá z foyer Polanovy síně) 
V OK Lochotín:  

 Stromoví – výstava fotografií Jana Picky (12. 3. – 30. 4.). Autor si přivezl výstavní 
panely a s pomocí knihovnic fotografie nainstaloval. Výstava byla velice hezká, 
čtenářům se líbila a mnozí z nich to vyjádřili i písemně do pamětní knihy pana Picka.  

V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

 Brontosauři v Himalájích - připravila T. Šrámková a Hnutí Brontosaurus (7. 1. – 14. 2.) 

 Evropská města – fotografie – připravil Jan Albrecht (11. 3. - 30. 6.) 

 Zadáno múzám – připravili Marek Velebný a Václav Engler (16. 9. – 31. 10) 

 Izrael – Svatá země zaslíbená, milovaná i proklínaná – připravila Alena Oudová 
(4. 11. – 31. 12.) 

 Výstava obrázků skřítka Knihovníčka žáků 1. B 15. ZŠ (od března do srpna) 

 Výstava ilustrací ke knížkám dětí ze 70. MŠ  
V Knihovně Vinice: 

 Zatmění slunce – výstava Hvězdárny a planetária města Plzně 

V pobočce Lhota:   

 Výstava keramických betlémů Výtvarného kroužku seniorů Muška pod vedením 
výtvarnice Báry Šindelářové 

 Výstava fotografií A. Járové 
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Účast KMP na celostátních akcích 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí: 
 

 Anketa SUK 2012 

 Den bezpečnějšího internetu 2013 - Safer Internet Day (5. 2.) 

 Magnesia Litera 

 Kamarádka knihovna 

 Kde končí svět 

 Březen – měsíc čtenářů 

 Čtenář roku 2013 

 Noc s Andersenem (5. 4.)  

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 OKNA – O KNihovnických Aktivitách  

 Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)  

 Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)   

 Rozkvetlá knihovna 

 Městská knihovna roku 2013 

 Týden knihoven 2013 (30. 9. – 4. 10.) 

 Den/Týden poezie (11. – 25. 11.) 

 Den pro dětskou knihu (30. 11.)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
KMP k výročím 
 
80. výročí narození plzeňské spisovatelky Karly Erbové (*30. 4. 1933 v Plzni) 
     V Polanově síni KMP se 24. 4. 2013 v 18:00 hodin uskutečnil slavnostní večer k  jubileu 
s názvem „Laudatio pro Karlu Erbovou“ (53 úč.). Studovna, OK Skvrňany, OK Slovany 
a Knihovna Bolevec (dospělé odd.) v průběhu měsíce dubna připravily ve svých prostorách 
výstavky knih Karly Erbové, doplněné o články a životopisné materiály. Knihovna města 
Plzně K. Erbovou rovněž navrhla na udělení Umělecké ceny města Plzně za celoživotní dílo. 
     K jubileu Karly Erbové KMP zpracovala bibliografii s názvem „Karla Erbová, výběrová 
bibliografie z let 1947 – 2013“. Práce na bibliografii trvaly několik měsíců, Studovna 
vycházela z fondu řady knihoven, z českých i zahraničních databází a souborných katalogů. 
Publikace obsahuje 68 stran bibliografických záznamů z uvedených let, je přehledně 
rozdělena do dvou kapitol (Básnická a prozaická tvorba Karly Erbové a O Karle Erbové a její 
tvorbě) a řady subkapitol. Předmluvu napsal severočeský bohemista a příznivec plzeňské 
literatury PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. Bibliografie vyšla v nákladu 150 výtisků za finanční 
podpory Nadace 700 let města Plzně (dotace 5.000,- Kč). Rovněž je k dispozici 
v elektronické podobě na stránkách http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/erbova.pdf 
a http://www.flipsnack.com/9A6966CF8D6/ft32cgwq ve formátu PDF a FLIPBOOK. Odkaz 
na bibliografii byl dále umístěn na Wikipedii (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karla_Erbov%C3%A1). 
Veřejnosti byla publikace poprvé představena 24. 4. 2013 v Polanově síni v rámci 
slavnostního večera Laudatio pro Karlu Erbovou u příležitosti básnířčiných narozenin (foto viz 
http://www.knihovna.plzen.eu/fotky/polan/polanakce.php#erbova). KMP bibliografii poskytla 
vybraným knihovnám ČR a Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně (Kanceláři primátora) 
a vybraným osobnostem regionálního literárního a kulturního života.  

http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/erbova.pdf
http://www.flipsnack.com/9A6966CF8D6/ft32cgwq
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karla_Erbov%C3%A1
http://www.knihovna.plzen.eu/fotky/polan/polanakce.php#erbova
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85. výročí narození plzeňské malířky a ilustrátorky Marie Lacigové (*7. 3. 1928) 
     Ve foyer Polanovy síně a Ústřední knihovny pro děti a mládež (1. a 2. patro ústřední 
budovy KMP) v březnu až květnu 2013 proběhla výstava knižních ilustrací s názvem „Marie 
Lacigová“ (vernisáž 13. 3., realizace Stanislav Bukovský). Studovna, OK Skvrňany, OK Slovany, 
Knihovna Bolevec (dospělé odd.), ÚKDM a Knihovna Lobzy na březen připravily výstavku 
publikací ilustrovaných malířkou z fondu KMP, doplněnou o články z tisku a životopisné 
údaje. Zastoupeny byly též autorské originály z osobního vlastnictví.  
 
130. výročí narození a 90. výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška  
(*30. 4. 1883 - †3. 1. 1923) 
     Součástí nabídky katalogu programů pro školy byl tematický pořad „Uctivá poklona, pane 
Hašku!“ v podání Jitky a Přemysla Kubištových a Milana B. Karpíška. Ústřední postavou je 
Josef Švejk. Jeho prostřednictvím se posluchači dozví mnohá fakta o Jaroslavu Haškovi 
a zároveň uslyší písničky, pořekadla a parodie z doby Františka Josefa I. a z první světové 
války. Pořad si do Polanovy síně objednaly dvě školy (14. 1. a 18. 4., 58 úč.), do L-klubu 
jedna škola (14. 10., 43 úč.).  
     OK Slovany realizovala velkou tematickou výstavu „Hašek stále aktuální“, zaměřenou 
zejména na Haškovu žurnalistickou tvorbu, doplněnou o monografie a nástěnky s články. 
Nástěnky a menší výstavky Haškových knih se uskutečnily v OK Bory (leden), OK Skvrňany 
(leden) a v Knihovně Lobzy (leden, listopad), v Knihovně Bolevec - dospělém odd. a v Knihovně 
Vinice (duben). ÚKDM (odd. mládeže) nabídla čtenářům tematickou křížovku s úvodním 
medailonkem o Haškovi a jeho díle (říjen). 
     Kruh přátel knižní kultury, který při KMP působí, připravil na 11. 7. pro zájemce z řad 
členů a veřejnosti tradiční letní literární výlet, tentokrát „Na Žďár, Švejku? Nažďár!“ 
Odbornými průvodci byli prof. Viktor Viktora a Ing. Karel Drhovský. Trasa: Plzeň – Žďár nad 
Sázavou (Muzeum knihy, J. B. Santini-Aichl: Zelená hora) – Lipnice nad Sázavou (Památník 
Jaroslava Haška, Haškův hrob, hostinec U České Koruny) – Plzeň. Zájezdu se zúčastnilo 45 lidí.    
     Ve foyer Polanovy síně byla v termínu 2. 10. – 5. 11. instalována výstava k Jaroslavu 
Haškovi (realizátorem Stanislav Bukovský). 
 
160. výročí narození básníka Jaroslava Vrchlického (*17. 2. 1853) 
     OK Slovany připravila pro dětské čtenáře soutěž s názvem „J. Vrchlický - doplň báseň“. 
OK Skvrňany nabídla návštěvníkům čtenářskou soutěž „Jarní romance“. V OK Bory, OK 
Skvrňany, OK Slovany (dětském odd.), v Knihovně Bolevec (dospělém odd.) a Knihovně Lobzy 
proběhly v únoru výstavky knih a životopisných materiálů o J. Vrchlickém. Knihovna Vinice 
v 2. pololetí připravila pro děti zábavnou spojovačku děl a autorů (J. Vrchlický, J. Hašek aj., 
15 úč.). 
 
90. výročí narození malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (*19. 11. 1923) 
     Známé ilustrátorce dětských knih byla tematicky věnována Noc s Andersenem (5. 4., 30 úč.), 
na níž se v místní ZŠ podílela Knihovna Újezd. Při rozhovoru s fiktivní H. Zmatlíkovou 
(převlečenou knihovnicí H. Brožovou) se děti dozvěděly zajímavosti z autorčina života, 
seznámily se s knihami a knižními ilustracemi. Poté se vydaly na stezku plnou 
nástrah v podobě různých úkolů (bludiště Jakuba a Jáchyma, kvíz o knihách H. Zmatlíkové 
apod.). Večer byl zakončen čtením knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu s ilustracemi 
H. Zmatlíkové. V rámci Noci s Andersenem Zmatlíkovou podobně připomněla též Ústřední 
knihovna pro děti a mládež – děti si prohlížely ilustrace a samy si vyzkoušely roli ilustrátorů 
(27 úč.).  
     OK Doubravka zařadila do svého programu nástěnku s výstavkou knih, soutěž pro děti 
(„H. Zmatlíková“; bludiště „Najde Jakub a Jáchym cestu domů?“) a umístila upoutávku na 
facebook. 
     OK Slovany uskutečnila kromě výstavky ilustrovaných knih soutěž pro děti „Helena 
Zmatlíková“ (29 úč.). OK Skvrňany výtvarnou soutěž „Čteme a malujeme“ (září – říjen, 
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vyhodnocení 29. 11., 95 úč., v lednu a únoru 2014 nejlepší práce vystaveny na schodišti) 
a soutěže pro děti („Ilustrátorka“; „Helena Zmatlíková“, listopad, 14 a 29 úč.).  
     Knihovna Bolevec H. Zmatlíkové věnovala sérii programů počátkem dubna. V dětském 
oddělení proběhla beseda s dětmi ze školní družiny 1. ZŠ „Helena Zmatlíková – ilustrátorka 
knih pro děti“ (2. 4., 22 úč.), výstava knih s ilustracemi Zmatlíkové (od 3. 4.), kvíz pro dětské 
čtenáře „Ilustrátorka Helena Zmatlíková“ (4. 4., 20 úč.), výstava dětských prací „Malujeme 
písmena podle Heleny Zmatlíkové“ (od 5. 4.) a soutěž ve vyhledávání autorů a ilustrátorů 
knih „Napiš, kdo knihu napsal a kdo ji ilustroval!“ – knihy různých spisovatelů, které výtvarně 
doprovodila H. Zmatlíková (5. 4.). V druhém pololetí pak zařadila výstavu knih „Ilustrátorka 
H. Zmatlíková“ (od 25. 11.), soutěžní hru pro žáky 3. tříd „Seznamte se s ilustrátorkou 
Helenou Zmatlíkovou“ (26. a 29. 11., 73 úč.) a soutěže převzaté z OK Doubravka (44 úč.). 
     Ústřední knihovna pro děti a mládež zaměřila na Zmatlíkovou besedu pro ŠD Benešovy 
ZŠ v rámci Týdnu čtení (6. 3., 23 úč.), výstavku knih s medailonkem autorky a soutěž pro 
čtenáře dětského oddělení (listopad). 
     Knihovna Lobzy připravila výstavku knih o životě a díle autorky a provedla 2 besedy pro 
žáky 2. tříd ZŠ (10. a 12. 12., 40 úč.). Knihovna Vinice výstavku (14. 11.) a besedu pro žáky 
81. MŠ (19. 11., 12 úč.) a OK Bory kromě výstavky knih nástěnku s životopisnými údaji 
a přehledem tvorby (listopad). V OK Lochotín se uskutečnila beseda pro žáky 31. ZŠ o životě 
a díle známé malířky (13. 11., 27 úč.). 
 
85. výročí narození plzeňské básnířky Hany Gerzanic-Hons (*11.  5. 1928) 
     V Polanově síni KMP se 14. 5. konalo Laudatio pro Hanu Gerzanicovou. Novou knihu 
Hany Gerzanicové Stát zas mezi vrátky… představil její spoluautor a vydavatel Miloslav 
Krist. OK Lochotín a Studovna připravily k výročí výstavku autorčiných knih, pobočka Bílá 
Hora nástěnku. 
 
90. výročí narození významného plzeňského archiváře Miloslava Bělohlávka (*8. 10. 1923) 
     ÚKDM v dětském oddělení a pobočka Újezd nabídly dětem soutěž Plzeň v pověstech, 
Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé výstavu knih a materiálů, Studovna výstavku 
autorových knih z regionálního fondu, OK Slovany větší výstavku knih s důrazem na založení 
sborníku Minulostí Plzně a Plzeňska a Bělohlávkovo redakční vedení sborníku Minulostí 
západočeského kraje. Expozice zahrnovala též knihy z jiných knihoven a byla doplněna 
kopiemi článků z regionálního tisku. Pobočky Bílá Hora a Újezd připravily tematické 
nástěnky.  V OK Lochotín se uskutečnila beseda pro družinu 4. ZŠ za účasti 24 dětí. 
 
Miroslav Holub – 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí básníka Miroslava Holuba 
(*13. 9. 1923 - †14. 7. 1998) 
     K výročí významného plzeňského rodáka připravila Knihovna Bolevec v oddělení pro 
dospělé výstavu knih a materiálů. OK Slovany potom větší výstavku knih doplněnou o články 
- vzpomínky na Holuba jiných západočeských osobností.  
 
80. výročí úmrtí významného architekta Adolfa Loose (†23. 8. 1933) 
     OK Doubravka umístila odkaz ve Wikipedii na bibliografii Adolf Loos a Plzeň, kterou vydala 
KMP v roce 2011. OK Lochotín vypracovala vědomostní soutěž pro děti na téma Stavební slohy 
(účast 28 dětí). OK Slovany vyvěsila na panel články z regionálního tisku na téma A. Loos 
a Plzeň.  
 
100. výročí narození zakladatelů plzeňské vysokoškolské bohemistiky - Jaromíra 
Spala a Miloslava Švába 
     Vědecká konference „Dva z prvních - Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované 
osobnosti vysokoškolské bohemistiky“ se uskutečnila podle plánu ve dnech 20. – 21. 11. 2013 
ve vzájemné spolupráci Katedry českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni a Knihovny 
města Plzně. Místem konání byla Polanova síň, jako zázemí účastníci rovněž využívali 
zasedací síň KMP a přísálí. KČJ zajišťovala a organizovala odborný program, KMP zajišťovala 
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doprovodný program. Ředitelka KMP H. Šlesingerová spolu s prof. Viktorem Viktorou úvodním 
slovem konferenci zahájila. Celkem zaznělo 14 lingvistických a 5 literárněvědných či 
literárněhistorických referátů, s nimiž vystoupili vysokoškolští pedagogové Katedry českého 
jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni (PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.; PhDr. Eva Pasáčková, 
CSc.; Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.; prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.; Mgr. Jiří Novotný), 
Ústavu českého jazyka FF MU v Brně, vědečtí pracovníci Ústavu pro český jazyk Akademie 
věd v Praze (6) a další. První den konference byl zakončen společenským večerem 
v Polanově síni s programem Vzpomínka na Karla Hausenblase. Večer v režii KMP byl 
koncipován jako vzpomínka na třetí osobnost české lingvistiky, Karla Hausenblase, od jehož 
narození 16. 11. uplynulo 90 let. Mezi účinkujícími vystoupil rovněž syn Ondřej Hausenblas 
a osobní přítel Jindřich Krátký. Večer i konference byly otevřeny též zájemcům z řad 
studentů, knihovníků a veřejnosti. 
     OK Slovany připravila k 100. výročí narození významných plzeňských bohemistů 
Miloslava Švába a Jaromíra Spala větší výstavku jejich knižních děl, která zahrnovala i kopie 
studií ze sborníků či knihy zapůjčené z jiných knihoven.  

 
     Výstavkami knih, tematickými nástěnkami, případně čtenářskými soutěžemi či přednáškami 
knihovny v průběhu roku dále připomněly 165. výročí narození a 90. výročí úmrtí spisovatele 
Karla Klostermanna (*13. 2. 1848 - †16. 7. 1923), 130. výročí narození spisovatele Franze 
Kafky (*3. 7. 1883), 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, 125. výročí vydání 
prvního sešitu Ottova slovníku naučného aj. 
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Pořady v M-klubu 
 
     Také v roce 2013 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.  
 
Pro školy 
       Pro školy různého typu a řadu dalších dětských a školských zařízení probíhala po celý 
rok 2013 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Pro MŠ a ZŠ odehráli svá představení tradiční účinkující – Milan Karpíšek, Divadlo 
Orfeus, Studio Poetik, Divadlo Věž nebo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Velký ohlas 
měly pořady zpěváka a skladatele Jiřího Bílého, který pro MŠ a první třídy ZŠ připravil 
povídání o zvířátkách, propojené s živou hudbou v pořadu Písničky papouška Bubáka. Pro 
druhý stupeň ZŠ připravila Plzeňská škola tance a etikety pořad „Nácvik společenské 
interakce“. Posluchači si vyzkoušeli týmovou práci, dozvěděli se základní pravidla 
společenského chování a získali informace o předních osobnostech, které se zabývají 
etiketou.  Součástí semináře byla ukázka standardních a latinskoamerických tanců. Zájem 
o představení pro školy však proti dřívějším letům klesá. Zatímco v prvním pololetí se 
uskutečnilo 14 akcí (702 diváci), ve druhém jich bylo pouze 8 (520 diváků).  

 
Cestopisné pořady 
      V roce 2013 proběhlo v M-klubu 25 cestopisných pořadů, kterých se zúčastnil 1 141 
divák. Přestože na první pohled číslo vypadá slušně, i zde byl zaznamenán pokles 
návštěvnosti, zvláště ve druhém pololetí. Jedním z důvodů bylo patrně zrušení výlepu 
plakátů. Propagace prostřednictvím internetu, FB a médií není zcela dostačující.  
     Nejvyšší návštěvnosti dosáhla přednáška Martina Pávka „Awajun - Indiánský kmen 
Amazonie“ (9. 1.) - 95 návštěvníků. Nejvíce času bylo věnováno Havaji - Jiří Dvorský 
cestopis rozdělil do tří dílů po 90 minutách. Také další cestovatelé se do M-klubu v průběhu 
roku podívali vícekrát (Tomáš Kubeš, Martin Pávek, Lukáš Synek, Jana Dvorská a Miloš 
Kašpar, Andrea Kaucká a René Bauer). 
     M-klub se dočkal i premiér - poprvé byly na veřejnosti uvedeny pořady Awajun (Martin 
Pávek - 9. 1.), Indonésie (Milena Písačková - 3. 4.), Švédsko (František Šesták a bývalý 
velvyslanec ČR ve Švédsku RNDr. Jan Kára, CSc. - 9. 10.), Zimbabwe (Andrea Kaucká, 
René Bauer - 9. 12.).  
     V závěru roku byla na webu zpřístupněna anketa „Který cestopis vás v roce 2013 nejvíce 
zaujal?“  U návštěvníků www stránek nejvíce bodovalo Švédsko (František Šesták a bývalý 
velvyslanec ČR ve Švédsku RNDr. Jan Kára, CSc. - 9. 10.), dále pak Awajun (Martin Pávek - 
9. 1.), Havajské ostrovy (Jiří Dvorský) a Súdán (Andrea Kaucká, René Bauer). 
 
Pořady léčitelské, ezoterické, pro zdraví 
     Vedle cestopisů návštěvníky nejvíce zajímaly přednášky s léčitelskou, zdravotní nebo 
ezoterickou tematikou. O tom svědčí např. stálý úspěch léčitele Václava Víta, který v M-klubu 
přednáší již více než 10 let.  
     Mnohem komornější akce pravidelně připravuje psychoterapeut Miroslav Jirman. Na svá 
setkání si zve zajímavé hosty, kteří mají vždy divákům co předat. Velmi příjemné pro 
všechny zúčastněné bylo prosincové setkání, kdy jako host přijala pozvání lektorka 
kruhových tanců Dana Jirkalová. Za doprovodu akordeonu a kytary si návštěvníci mohli 
vyzkoušet kruhové tance z různých koutů světa. 
     K dalším přednášejícími patřil např. známý zlínský léčitel Miroslav Hrabica, Mgr. Hana 
Stejskalová (komunikace) nebo Ludmila Strnadová (vegetariánství). 
     Několikrát byly v M-klubu zpívány mantry pod vedením Jany Viktorie Pelnářové. Zatím 
poslední zpívání se uskutečnilo 22. 10., po té byla spolupráce přerušena. Stejnou akci totiž 
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lektorka pořádá v centru města a M-klubu tím konkuruje (skupina lidí, kteří zpívají mantry, 
není v Plzni tak veliká, aby zajistila návštěvnost na dvou stejných akcích brzy po sobě). 
     V prvním pololetí probíhalo cvičení  čchi-kung, sestava Osm kusů brokátu (Jan Albrecht).  
Toto cvičení bylo připravováno (nejen) pro pracovníky KMP a klienty TyfloCentra. 

Ostatní akce 
     V roce 2013 se uskutečnil koncert Richarda Pachmana a Kamily Moučkové „Samota není 
osamění“ (23. 10.). Richard Pachman v M-klubu vystupuje pravidelně každý rok a již si našel 
své obecenstvo. Pachmanovy písně byly doplněny o fejetony a vzpomínky Kamily 
Moučkové. Svoji tradici mají i představení Trnovské umělecké společnosti (TRUS). Toto 
divadélko hraje hry Divadla Járy Cimrmana, s laskavým svolením autorů Ladislava Smoljaka 
a Zdeňka Svěráka. V listopadu zde odehráli představení LIJAVEC (4. 11.). 
     Pravidelně každé první úterý v měsíci se konala degustace čajů, kterou připravoval Ing. 
Zdeněk Nepustil. Utvořila se skupina pravidelných návštěvníků, která se stále rozrůstá.  
     Ve spolupráci s Menzou ČR v M-klubu probíhalo testování IQ pro veřejnost. 
     Plzeňská škola tance a etikety připravila jarní i podzimní taneční kurzy. V pořadu 
„Kulturák nebo díra?“ (30. 9.) seznámili veřejnost se zajímavostmi ohledně zbořeného Domu 
kultury autoři vítězného návrhu (1973) a následné realizace (1980-86), architekt Miloslav 
Hrubec a ing. Zdeněk Lukeš. 

 
Akce pro lidi se zdravotním postižením 
     Nadále pokračovala spolupráce s organizacemi pro zrakově postižené TyfloCentrum 
Plzeň a Tyfloservis Plzeň. Spolupráce fungovala formou vzájemné pomoci s  propagací. 
(M-klub například spolupracoval na sbírce Bílá pastelka.) Klienti obou organizací pro zrakově 
postižené navštěvují pořady M-klubu (např. pořady R. Pachmana nebo divadla TRUS). Pro 
klienty TyfloCentra bylo připravováno cvičení Čchi-kung, sestava Osm kusů Brokátu. Rovněž 
pokračovala spolupráce s o. s. Krystal. Klienti tohoto sdružení navštěvují např. povídání 
psychoterapeuta Mirka Jirmana, pořady Richarda Pachmana a další. 

 
Pronájmy  
     Prostory M-klubu si některé organizace pronajímaly pro své akce. Oproti roku 2012 počet 
pronájmů vzrostl o 16. Zvýšení nastalo díky lekcím Zdravotního kompenzačního cvičení, 
které po delší pauze opět pokračují. Sál a klubovnu dále využívali vlastníci bytových jednotek 
(Triumfa), Svaz tělesně postižených, ČSSD a Svaz zahrádkářů. K tréninkům a seminářům M-klub 
využívala také Plzeňská škola tance a etikety.  
     Svoji domovskou scénu má v M-klubu loutkové divadlo V Boudě, které pravidelně každou 
sobotu hraje představení pro děti.  

 
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 
2013 121 3 758 95 

 
     Ze 121 akce, které v roce 2013 v M-klub proběhly, bylo 22 akcí/ 1 222 účastníků pro 
žáky a studenty školských zařízení, 98 akcí / 2 536 pro dospělou veřejnost. 
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Pořady v L-klubu 
 
     Rok 2013 znamenal pro L-klub další výrazné zvýšení počtu dopoledních pořadů pro žáky 
a třídní a zájmové kolektivy z mateřských a základních škol. Vedle lochotínských zařízení 
z okolí začínají pořady postupně navštěvovat také školy a zařízení mimo území města Plzně 
(např. ZŠ Město Touškov, ZŠ Chotíkov, ZUŠ Kralovice, ZUŠ Horní Bříza, dětské zájmové 
kroužky z Kaznějova, aj.).  
     Kromě dopoledních pořadů pro dětské diváky proběhla v L-klubu podobě jako 
v předešlém roce řada kulturních a společenských akcí pro veřejnost různorodého 
charakteru a věkového určení. Povědomí o existenci L-klubu a jeho programové nabídce 
díky využití sdělovacích prostředků se postupně rozšiřuje, veřejnost však stále není 
informována v dostatečné míře.  
     Kvalita nabízených programů má stoupající úroveň. Knihovnice se také již lépe orientují 
v nabídkách pořadů od různých lektorů a umělců, pořady, které se neosvědčily po stránce 
návštěvnosti a profesionality účinkujících, již nejsou opakovány, vedení L-klubu již nedělá 
problém nabízené pořady striktně odmítat, neopakovat či zcela vyřazovat.  
     Kolem L-klubu se již vytvořila také skupina příznivců tohoto kulturního zařízení, kteří 
navštěvují všechny pořady. Jedná se jak o registrované čtenáře OK Lochotín, tak o obyvatele 
z Plzně i širokého okolí, kteří do knihovny jinak nechodí. Dvě seniorky sem za pořady 
dokonce dojíždějí vlakem až ze Stoda.  
     Nejvíce vyhledávány jsou atraktivní přednášky s cestovatelskou tematikou a pořady 
z oblasti klasické, historické i moderní hudby. Zájem o hudební programy stoupá, zvýšenou 
návštěvnost zaznamenaly také pořady s dětskými hudebníky a menšími hudebními 
skupinami.  
      
Pro školy a veřejnost 
     Pro školy různého typu a řadu dalších dětských a školských zařízení probíhala po celý rok 
2013 celá škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Tyto pořady se ale začínají stále objednávat i na odpolední hodiny. Takový zájem 
projevily zejména školní družiny a dětské zájmové kroužky. V roce 2013 bylo v OK Lochotín 
přijato 138 objednávek pořadů. O většinu programů se postarali umělci z Plzně a blízkého 
okolí (Milan Benedikt Karpíšek, divadelní soubor Orfea Plzeň, herci divadla Pluto Plzeň), ale 
také ze vzdálenějších míst (Studio Poetik Praha, divadlo Kejklíř Praha, hudebník a herec Jiří 
Bílý Praha). 
     Ve spolupráci se sdružením podnikatelů v oblasti staročeských řemesel s názvem Flér, 
bylo uskutečněno několik zajímavých workshopů s ukázkami a předváděním staročeských 
řemesel a české tradiční ruční práce. O tyto workshopy neustále vzrůstá zájem nejen ze strany 
škol a dětských zařízení, ale i široké čtenářské veřejnosti. Velký důraz je kladen na kvalitu 
předváděného řemesla a jeho tradici v české lidové tvorbě. 
 
Cestopisné pořady 
     Největší zájem veřejnosti zaznamenaly stejně jako v minulých obdobích cestopisně 
zaměřené pořady, zejména vystoupení autorů a spisovatelů cestopisných a fotografických 
publikací, spojené s autogramiádami a autorským čtením. V roce 2013 se jich uskutečnila 
celá řada. O svých zážitcích z atraktivních míst domova i světa zde přednášeli:  
 

 Magda Radostová z Prahy – Aljaška 

 Jan Kavale ze Sušice – Šumava, Vltava 

 Dita Pecháčková z Prahy – USA a Anglie 

 František Kalenda z Prahy – Transylvánie 

 Ota Ulč z USA – ostrovy v Pacifiku 

 Miloš Kašpar a Jana Dvorská z Klatov – Tibet 

 František Šesták z Blatné – Blatensko a český jih 
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 Petr Nosek z Plzně – Kuba 

 Jan Kavale ze Sušice – po řece Otavě 

 Magda Radostová z Prahy – Vietnam 
 

Cestopisné pořady s dobrodružným přídechem a mnohdy ryze soukromými zážitky 
cestovatelů se setkávají tradičně s velkým ohlasem veřejnosti a vysokou návštěvností. 
Největší úspěch mají prezentace fotografií a cestopisné pořady Jana Kavaleho, autora řady 
fotografických knih o Šumavě a krásách České republiky. Kvalita těchto pořadů je velmi 
vysoká. Dýchají opravdovým nadšením a zaujetím pro Šumavu a její nekonečnou krásu. 
Také profesionální cestovatelka Magda Radostová je velmi poutavou vypravěčkou.   

 
Ostatní akce 
     Oboustranně přínosnou se stala spolupráce s Odborem dopravy ÚMO Plzeň 1, který sál 
L-klubu začal využívat k zajímavým naučným audiovizuálním pořadům a besedám pro 
mládež, seniory i širokou veřejnost. Jedná se o pořady s velmi aktuální tématikou jako např. 
jak se co nejbezpečněji pohybovat městem jako chodec nebo řidič, co má znát a vědět každý 
účastník silničního provozu, jak předejít okradení, přepadení, jak zajistit byt či rekreační 
objekt před vloupáním, jak připravit své vozidlo na letní vedra, sníh či vysoké mrazy atd. 
Odbor dopravy úzce spolupracuje s Policií ČR, která má na těchto akcích vždy své zástupce, 
je možno s nimi pohovořit a na cokoliv se zeptat.  

 
Pronájmy  
      Prostory L-klubu byly také využívány k pronájmům. Sál si pronajalo Sdružení garážníků 
Plzeň Lochotín a dvakrát divadelní soubor mladých Extroma ke svým divadelním premiérám. 
V závěru roku byl L-klub pronajat akustické hudební skupině Českého rozhlasu k vánoční 
hudební vzpomínkové akci na šedesátá léta.  
 
Návštěvnost na akcích v L-klubu 
 

 Počet pořadů Počet účastníků 

2011 36 1 281 

2012 97 4 034 

2013 120 4 995 

 
 
 
 
Pořady v Polanově síni 
 
Pro školy 
     V  roce 2013 bylo uvedeno pro školy celkem 116 pořadů. Ve stejném období 
předcházejícího roku jich bylo o 43 více (v roce 2009 dokonce téměř dvojnásobek), to 
představuje pokles o více než třetinu. Jednou z příčin poklesu četnosti pořadů v Polanově 
síni byl jistě odliv lochotínských škol do L-klubu, roli však mohou hrát i jiné faktory, např. 
novela Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, účinná od 1. 9. 2012, která 
(dle výkladu vedení některých škol) nepovažuje doprovod dětí do knihovny za přímou 
pedagogickou činnost – učitel v takovém případě nesplnil ředitelem stanovený týdenní 
rozsah hodin přímé pedagogické činnosti. Dále nárůst cen MHD pro školy z okruhu vnější 
zóny, zhoršující se sociální situace některých rodin, malá kapacita mateřských škol, nabídka 
převyšující v Plzni poptávku apod. Nicméně KMP zůstává v relacích vstupného sociálně 
nejdostupnější, zvláště pro školy speciální, s malými počty žáků ve třídách a v ročnících, 
jejichž skupiny je nutno slučovat. Díky komornímu prostředí jsou pořady nenahraditelné 
zvláště pro školy specializované (DDÚ, Škola pro sluchově postižené, Elementária, tzv. 
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praktické školy aj.), ač právě u těchto škol je náročné při slučování vyhovět jejich termínové 
preferenci pro velké odlišnosti jejich požadavků dané i nestandardními učebními plány. 
     Programů se zúčastnilo celkem 4 585 diváků (6 051 v roce 2012). Průměrná účast na 
pořadu 39,5 byla jen o 0,5 nižší než v roce předcházejícím. 
     Pro školní rok 2013/2014 byl sestaven a vydán nový nabídkový katalog se zcela odlišným 
systémem doporučení pro jednotlivé ročníky (byl konzultován se zástupci ZŠ), rozšířený o zvláštní 
nabídku pro školní družiny, zájmové kroužky a školská zařízení. Z oddílu zvláštní nabídky byl 
objednán pouze jeden (mikulášský) pořad pro ŠD. 
 
Pro veřejnost 
     Dospělou veřejnost zaujal nový cyklus Publicisté.cs - Aktuálně. Jeho cílem je koncepčně 
seznamovat s různými formami, žánry a aspekty české publicistiky. V první polovině roku 
2013 přijali pozvání do Polanovy síně Martin Komárek, Alexandr Mitrofanov, Jiří Pehe, 
Lubomír Smatana, Tomáš Lindner a Ota Ulč, ve druhé polovině roku Erazim Kohák, Otakar 
Černý a Libor Dvořák. Největší přitažlivost pro diváky měl Alexandr Mitrofanov (54). 
Průměrná návštěvnost pořadu - 32 diváci - je v době, kdy se v Plzni každý den nabízí jen 
v žánru přednášek a besed 2 - 6 pořadů, velmi dobrá. 
     Nejvíce Plzeňanů přitáhla beseda s autorkou Žítkovských bohyní Kateřinou Tučkovou – 
více než 80 posluchačů už se do Polanovy síně či za její dveře nevešlo. Nicméně ani beseda 
s Terezou Boučkovou uvedená v Týdnu knihoven nezůstala pozadu – přišlo 67 diváků, 
respektive (v obou případech) divaček. 
     Trojici spisovatelek uzavřela česko-francouzská publicistka Lenka Horňáková-Civade, 
uvedená ve spolupráci s AF v rámci festivalu Bon jour, Plzeň. Zavítalo 27 diváků. 
     Programem Laudatio pro Hanu Gerzanicovou vzdala KMP hold jubilující básnířce. Také 
v tomto případě byla Polanova síň téměř zaplněna (48). 
     Celková průměrná návštěvnost programů KMP pro veřejnost je velmi dobrá – 31 lidí. 
 
     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 

2013 161 5 934 

 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
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III.5 Ostatní činnost  

Regionální funkce  
     Na základě smluv o poskytování regionálních služeb vykonávala KMP regionální funkce 
pro 14 knihoven (z toho je 12 poboček KMP, 1 profesionální knihovna ve Starém Plzenci 
a 1 obecní neprofesionální knihovna v Letkově). 13 knihoven pracuje v knihovním systému 
Clavius, knihovna v Letkově automatizovaná není, pro evidenci výpůjček a knihovního fondu 
používá databázi v tabulkovém editoru Excel. Všechny knihovny jsou propagovány na webových 
stránkách, 12 knihoven na stránkách KMP, případně obecních úřadů, 2 na stránkách obcí.  
     Výrazná změna se v roce 2013 týkala provozní doby knihoven, kdy z důvodu snížení 
příspěvku města Plzeň byla omezena otevírací doba u 9 knihoven (Bílá Hora, Černice, 
Červený Hrádek, Koterov, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice, Újezd) na polovinu, tj. na 
jeden den v týdnu.  
     Obec Letkov zrušila v knihovně veřejný internet z důvodu nulového zájmu ze strany 
uživatelů. Zájem o internet dále klesl i v ostatních knihovnách, u dvou knihoven byl v roce 
2013 téměř nulový (Černice 2 využití, Radobyčice 8 využití).  
     Do stálého fondu obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno a zpracováno 70 knihovních 
jednotek z prostředků obce, další velkou část nákupu do stálého fondu tvořila periodika. Do 
výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno celkem 1 575 KJ (o 143 méně než v roce 
2012), z toho z finančních prostředků kraje 293 KJ. Z výměnného fondu bylo knihovnám 
poskytnuto 123 souborů, které obsahovaly 4 829 knihovních jednotek. Průměrně tak bylo 
každé knihovně poskytnuto 8 - 9 souborů s 345 knihovními jednotkami. Nejméně využívala 
výměnné soubory profesionální knihovna ve Starém Plzenci, celkem si zapůjčila 20 knihovních 
jednotek.  
     Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na pomoc při statistice, při práci 
s výpůjčním protokolem, na vyřazování přihlášek dětských čtenářů, předžalobní upomínky 
a správnou evidenci prolongací, registrovaných čtenářů, kulturních akcí atd.  
     Rovněž byl v obsluhovaných knihovnách prováděn servis výpočetní techniky, tato pomoc 
však nebyla písemně evidována.  
     Byly uspořádány 2 porady pracovníků obsluhovaných knihoven a 1 vzdělávací akce – 
přednáška J. Hájkové o Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015.  
     V knihovně Malesice byla provedena revize knihovního fondu pracovníky pověřené knihovny, 
metodickou pomoc při revizi poskytli pracovníci knihovně ve Starém Plzenci.  
     Za rok 2013 je vykazována část pracovního úvazku 1 pracovnice (0,25), která je 
placena z finančních prostředků Plzeňského kraje. Na výkonu regionálních funkcí se kromě 
této pracovnice podíleli i další pracovníci pověřené knihovny podle pracovního zaměření 
(vedoucí knihoven, pracovnice Oddělení knihovních fondů).  
     Knihy z výměnného fondu byly rozváženy služebním autem KMP. Cesty na metodické 
návštěvy prováděly pracovnice prostřednictvím MHD. Počet ujetých km byl celkem 2 649, 
z toho 1 843 km služebním autem pověřené knihovny a 806 km prostřednictvím MHD.       
     Prostředky na výkon regionálních funkcí pro rok 2013 byly poskytnuty pro 12 
obsluhovaných knihoven (u dvou knihoven jsme nedosáhli podepsání smlouvy o poskytování 
regionálních funkcí) ve výši 139 241,- Kč. KMP jako pověřená knihovna je využila 
v předepsaném poměru na částečné pokrytí osobních nákladů, nákup knih do výměnného 
fondu, spotřebu pohonných hmot a spotřebu energií v prostorách pracoviště pro poskytování 
regionálních funkcí.      
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Občanská sdružení při KMP 

 

     Při KMP i v roce 2013 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 2013 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. O členství projevily zájem 2 nové autorky.   

     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 setkání autorů a čtení v rámci pořadu Kulturní revue 

23. 5. v Kulturní kavárně Jabloň. Na valné hromadě 21. 11. 2013 bylo rozhodnutím 

přítomných členů občanské sdružení Ason-klub formálně zrušeno. Činnost klubu však 

zůstane zachována a bude pokračovat podobně jako v prvních deseti letech existence, 

tj. v podobě volného uskupení autorů při KMP – odd. mládeže.  

 

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. 

     Navzdory slabšímu očekávání ve finančně nepřívětivých letech byla i pro rok 2013 v rámci 

městského grantového systému KPKK schválena nesnížená dotace ve výši 25 000,- Kč. Kvůli 

rostoucím cenám a inflaci jsou sice možnosti stále omezenější, ale dobré zázemí 

dobrovolníků (včetně výboru KPKK) vyrovnává pro příznivce literárních večerů Kruhu skóre.   

Diváky přitahují hlavně tradiční formy – např. pořady A. Jílkové a V. Nového ze ZČU (v lednu 

Železná opona), na irskou tematiku, hudbu a poezii zaměřené programy manželů 

Gruberových a skupiny Klobouk dolů, ale v první řadě cykly. Řadu let již má své stále diváky 

cyklus Hrady a zámky Ing. Karla Drhovského a prof. Viktora Viktory (na program o staviteli 

Janu B. Santinim-Aichlovi se do Polanovy síně vměstnalo 69 návštěvníků). Návštěvnost však 

bohužel postupně klesá u druhého cyklu - dramatického čtení z knih Zdeňka Šmída 

Šmejdění. Přesto je účast na fiktivním setkání se Zdeňkem Šmídem milým zážitkem.  

Tradiční spektrum pořadů KPKK doplnily Ceny Plže, nové muzikálové monodrama 

příbramské divadelní skupiny Kostým, křest tří publikací z edice Ulita vydaných v předchozím 

roce či Večer Konzervatoře. Co do účasti převýšily tři pořady – již druhé Mladé tužky 

trampského literárního západu, Laudacio pro Karlu Erbovou k jejím osmdesátým 

narozeninám (53 návštěvníků), pořad z cyklu Osobnosti Plzeňska věnovaný Františku 

Juřičkovi a podzimní křest Kalendáře plzeňského.  

     Celkem bylo Kruhem přátel knižní kultury v roce 2013 uvedeno 23 programů o průměrné 

účasti 29 diváků (31,5 v roce 2012), které přilákaly dohromady 668 diváků.      

 

     Úspěšný byl každoroční letní literární výlet KPKK – tentokrát nazvaný Na Žďár, Švejku? 

Nažďár!. Kromě muzea knihy a Zelené Hory byla cílem i Haškova Lipnice nad Sázavou.  
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Pro libris 
     Také v roce 2013 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. 
     Přes veliké finanční omezení se zatím podařilo udržet vydávání literárního měsíčníku Plž, 
byl ale výrazně omezen náklad a distribuce. Plž se potýká se stále většími existenčními 
problémy. Paradoxně má stále invenční redakční zázemí a dostatek přispěvatelů. Stále se 
objevují i nová jména regionální literární scény. Po Vojtěchu Juríkovi převzal veslo grafické 
přípravy Miloslav Krist. 
     Již v prvním pololetí vyšel jeden svazek edice Ulita, a to básnická sbírka Dlaně Jakuba 
Fišera, v druhé polovině roku pak byly vydány další tři svazky - Pavel Štýbr: Maggi v kostce, 
Karel Trinkewitz: Melancholidský život a máchovská parafráze od Milana Šedivého: Karel 
Hynek Brácha. Bác!. S mírným předstihem vyšel i Kalendář plzeňský 2014 – Utopená 
služtička a jiné pověsti od Karla Drhovského a s ilustracemi Antonína Lněničky. 
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 

 
 

 

 

 

 

47 

III.6 KMP na podporu realizace titulu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 
 

     Také v roce 2013 se KMP zapojila do činností a projektů podporujících směřování města 
k titulu EHMK 2015. 
     Logo EHMK 2015, respektive nové logo Města Plzně bylo umístěno na webových 
stránkách a propagačních materiálech KMP (viz např. nabídkový katalog pořadů pro školy, 
pozvánky, plakátky, dotyková obrazovka ve výloze hlavní budovy KMP aj.). 
     Dvě pracovnice KMP (Mgr. Petra Pekárková a Mgr. Eva Procházková) absolvovaly kurz 
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), který pořádala společnost Plzeň 2015 ve spolupráci s ÚUD ZČU (studium 
dokončeno 20. 4. 2013; výstupem pro KMP byl kromě osvědčení o absolvování zpracovaný 
komunitně vzdělávací projekt „Učební expedice – Políbení panelem“, zaměřený na 
poznávání hodnot sídliště, jehož spoluautorkou byla E. Procházková. Projekt byl realizován 
12. 12. 2013 pro skupinu žáků 8. a 9. tříd v Knihovně Bolevec – kromě jiného žáci 
prohlíželi publikace o Bolevci a učili se pravidlům citace. (Mgr. Markéta Hossingerová, 
pracovnice NPÚ, na projekt získala podporu od společnosti Plzeň 2015.)  
     KMP byla zastoupena na „Setkání s kulturními aktéry města Plzně“, které společně svolali 
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitel společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Ing. Erich Beneš 
na téma Prezentace projektu EHMK 2015 (H. Šlesingerová, 26. 6. 2013, Ústav umění a designu 
ZČU v Plzni). 
     KMP se zapojila do projektu „Kontejnery k světu“, jenž v Plzni probíhal 10. 5. - 8. 6. 
2013. Do Literárního kontejneru v Mlýnské strouze dodala soubor cca 150 odepsaných knih 
na čtení pro návštěvníky a nabídla dva živé programy – scénická čtení z knih pro děti 
v podání knihovnice Z. Mišterové z Knihovny Lobzy. (14. 5. pro 38 účastníků, 21. 5. pro 19 
účastníků).  
     V prostorách společnosti Plzeň 2015 se H. Šlesingerová rovněž zúčastnila pracovního 
setkání k projektu Skryté město, jehož cílem je příprava netradičního průvodce po Plzni 
(24. 9.) – KMP k tomuto účelu zpracovala přehled krásné literatury vztahující se k vybraným 
místům v Plzni. 
     KMP pokračovala ve spolupráci s krajanským Spolkem Čeština na Islandu (CENI). 
Na Island odeslala dalších 70 ks sebraných českých knih pro děti a rovněž výkresy českých 
dětí z výtvarné soutěže Ústřední knihovny pro děti a mládež KMP pro islandskou výstavu 
(16. 6.). KMP se též spolupodílela na propagaci, organizaci a vyhlášení mezinárodní literární 
soutěže „Země, kde žiji“. Pořadatelem prvního ročníku byl Spolek Čeština na Islandu za 
podpory řady partnerů (Ministerstva zahraničních věcí ČR, Knihovny města Plzně, 
Českého rozhlasu Plzeň, CK Periscope, Mladé fronty a. s., Metra ČR a. s., českých škol ve 
světě a dalších). Soutěž byla určena dětem 6 – 16 let žijícím v zahraničí (nejen na Islandu), 
které mají jako mateřštinu či druhý jazyk češtinu. Přihlásilo se celkem 86 dětí z 10 zemí - 
Francie, Islandu, Německa, Norska, Rumunska, Ruska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké 
Británie. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 13. června 2013 v Polanově síni 
v nepřítomnosti oceněných dětí, zato za přítomnosti pana Stanislava Kázeckého, zvláštního 
zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, předsedkyně CENI 
paní Renaty Emilsson Peškové a dalších zhruba třiceti převážně dospělých diváků. Do 
veřejného čtení vítězných povídek se zapojily i tři pracovnice KMP. Vybrané texty byly 
otištěny v Plži/Listech Ason-klubu.      
     Jednotlivé knihovny se ve své činnosti dále zaměřovaly na literaturu a kulturu 
evropských zemí. V návaznosti na projekt KMP „Z Plzně do čtyř světových stran - 
Německo“ OK Slovany pravidelně doplňovala stálou výstavku knih německých autorů. Knihovna 
Bolevec v dětském oddělení realizovala výstavu knih „Otfried Preussler“ -  u příležitosti úmrtí 
autora (od 21. 2.), výstavu knih a materiálů o spisovatelích „Hezké léto s četbou německých 
autorů!“ (od 24. 7.) a výstavu knih německých autorů pro začínající čtenáře „První čtení pro 
zábavu s poučením“ (od 4. 9.), v dospělém oddělení pak výstavu knih a doprovodných 
materiálů „Lenka Reinerová a další německy píšící autoři“ – u příležitosti úmrtí autorky 
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(od 17. 6.). Pro děti ze školní družiny uskutečnila čtení z knih německých autorů: W. Farber – 
Příběhy malého indiána, I. Uebeová – Mrazivé příběhy před spaním (30. 10. pro 21 
účastníka). OK Skvrňany nabídla v průběhu září dvě výstavky knih německých autorů 
(pro děti a pro dospělé), Studovna v říjnu výstavu knih o Německu s geografickou 
tematikou. Knihovna Lobzy po celý rok informovala čtenáře nástěnkou „Deutschsprachige 
Länder“. 
     OK Skvrňany uskutečnila výstavu fotografií Evropská města (11. 3. – 12. 5.), Knihovna 
Vinice výstavu „Cestujeme po Německu“ (od 21. 3.), s využitím materiálů od obchodního 
zastupitelství bavorských komor Bayern Handwerk International v Plzni a centra Bavaria 
Bohemia Schönsee, a dále výstavu výkresů dětí z 81. MŠ na téma „Cestujeme k našim 
sousedům“ (od 1. 7.).  
     Knihovna Lobzy uskutečnila besedy pro děti zaměřené na knihy evropských spisovatelů - 
„Waldemar Bonsels a jeho Včelka Mája“ (z němčiny, 101. výročí od prvního vydání; 20. 6. 
pro 26 účastníků), „Dorota Gellner - Pralinky pro sousedku“ (z polštiny, 5 x scénické čtení; 
21. 2., 2. 4. a 21. 11. pro celkem 100 účastníků), „Tove Jansson - Mumini. Čarovná zima“ 
(ze švédštiny; 23. 1. pro 126 úč.) apod. 
     Knihovny Bolevec a Lobzy se naopak orientovaly na město Plzeň. V Bolevci byla 
ve spolupráci se sdružením TOTEM vyhlášena literární soutěž pro seniory „Plzeň – město, 
ve kterém žiji“ (uzávěrka 11. 6., slavnostní vyhodnocení 18. 6. pro 15 úč.). Vybrané texty byly 
otištěny v Plži/Listech Ason-klubu. Na Vinicích byly veřejnosti nabídnuty výstavy „Plzeň 
za císaře pána (vybraná místa v Plzni – historický a současný pohled) a „Plzeň v knihách“ 
(v únoru 2013). 
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III.7  Knihovní fondy 

     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2013 tvořilo celkem 483 406 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 387 844 KJ. Přírůstek KF byl 
23 200 KJ, úbytek činil 16 392 KJ. KMP odebírala 256 titulů periodik v 1 117 exemplářích, 
z toho 61 titul v 349 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 5 v 6 
exemplářích.  

     Celkové náklady na pořízení KF činily 5.572 285,05 Kč, z toho bylo 4 457 408,63 Kč 
vynaloženo na knihy, 861 709,53 Kč na periodika, 207 853,39 Kč na AV média, 42 893,50 Kč 
na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí a 2 420,- Kč na 
e-čtečku.  

 

 
 
 
Akvizice (nákup a doplňování KF)  
 
Zaměření doplňování 
     Knihovní fond byl doplňován v souladu s Plánem doplňování KMP a podle požadavků 
pracovníků knihoven. KMP se i nadále soustředila na pestrost knižní nabídky a pokračovala 
v trendu snižování počtu kusů při nákupu jednotlivých titulů novinek. Z finančních důvodů byl 
výrazně snížen nákup periodik.  
     Všechny nákupy probíhaly u osvědčených dodavatelů s maximálními rabaty. KMP 
rozšířila počet dodavatelů a dosáhla navýšení rabatu u zavedených dodavatelů.  
     Jako každý rok se KMP přihlásila do projektu Česká knihovna. Z nabídnutého seznamu si 
v první polovině roku mohla vybrat tituly v hodnotě 5 500,- Kč, tato částka byla ke konci roku 
navýšena o 6 000,- Kč, tedy na 11 500,- Kč (v roce 2012: 7.200,- Kč). 
 
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 obou 
komisí bylo možné doplnit knihovní fond KMP více tituly v pestřejší nabídce, i když ne 
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v takovém počtu jako v předcházejícím období. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 18 výběrů, 
obvykle ve středu, častější byly v druhé polovině roku. 
     Ostatní akviziční nabídky byly knihovnám rozesílány e-mailem. Jedná se o zrychlený 
proces nákupu, i když s rizikem – bez knihy „fyzicky v ruce“. Oslovené knihovny na výzvu 
reagovaly vždy téměř okamžitě, proto mohla být objednávka poslána dodavateli obratem. 
Společnosti Albatros, Alpress, Euromedia Group a Domino dodávaly objednané zboží vždy 
následující den, díky tomu mohly být některé „žádané“ tituly z jejich distribuce zpracovány 
ještě v týdnu, kdy byly objednány.  
     Nadále také pokračoval trend přímých nabídek. Obchodní zástupci nakladatelů knihovnu 
oslovovali s přímou nabídkou spolupráce. Vynecháním článku distribuce nakladatelé mohou 
nabídnout knihovnám vyšší rabat. KMP přímo obchodovala např. se společností Kniha Zlín 
(35 %), Fragment (33 %), Albatros (30 %) aj. Novou nabídku spolupráce (avšak za stejných 
podmínek jako u již zavedených) obdržela KMP od distribučních společností Pemic. Hlavními 
dodavateli byli v roce 2013 distribuce Kosmas, Euromedia group, Nakladatelský servis 
a společnost OPA (viz. tabulka Přehledu hlavních dodavatelů). Spolupráce se všemi 
dodavateli probíhala uspokojivě. Díky korektnímu jednání navýšily společnosti Euromedia 
Group, OPA, Albatros, Fragment a Akcent knihovně rabat. 
     K 31. 12. bylo odesláno celkem 191 elektronických nebo písemných objednávek.  
     (Řada obchodních zástupců i autorů v poslední době stupňuje nátlak na akvizitéry 
knihoven. Komunikace s nimi bývá obtížná. V případě nezájmu knihovny o jejich produkci 
projevují hlasitý nesouhlas, uchylují se ke stížnostem na „nekompetentní“ rozhodnutí 
akvizitéra.) 
 
Přehled hlavních dodavatelů 

Dodavatelé Rabat 

Nakladatelství Jota, Brno 35 % 

Kniha Zlín 35 % 

Cykloknihy, Plzeň 35 % 

Euromedia Group 34 % - 31 % 

Nakladatelství Granát, Horní Bříza 33 % 

Nakladatelství Fragment 33 % 

Nakladatelský servis 32 % 

Vydavatelství Akcent, Třebíč 32 % 

Ševčík nakladatelství 31 % 

Ševčík knihkupectví 31 % výběrově 

Kosmas  30 % 

Albatros média, Praha 30 % 

Alpress – nakladatelství 30 % 

Egmont ČR, Praha 30 % 

Grada Publishing, Praha 30 % 

OPA, Praha 30 % 

Domino nakladatelství 29 % 

Svět křídel 28 % 

Distribuce Stehlík, Volary 22 % 

Knihkupectví Chmela, Plzeň 13 % 

Nakladatelství Fraus, Plzeň 10 % 

Antikvariát Beneš, Plzeň bez rabatu 

 
Knižní dary 
     KMP je stále častěji oslovována soukromými osobami s nabídkou knižních darů. Většinou 
se jedná o dědictví nebo o nadbytečné knihy, které překážejí při vyklízení bytu. V naprosté 
většině obsahují nabídky knižní produkci 80. let 20. století, což jsou tituly v KF dostatečně 
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zastoupené. V takových případech KMP dárcům doporučuje oslovit s nabídkou antikvariát, 
nemocnice, školy nebo se zúčastnit výměnného bazaru OK Skvrňany „Čtenáři čtenářům“.  
     Dne 19. 3. přijala KMP dar od primátora Města Plzně Mgr. Martina Baxy – Atlas české 
krajiny.  Atlas je k dispozici ve studovně. 
     Mezi MMP, odborovou organizací MMP a KMP byla v dubnu 2013 uzavřena smlouva 
o převodu kompletní odborové knihovny MMP do fondu KMP. Na jejím základě KMP 
k 31. 12. 2013 převzala do svého vlastnictví 5 771 svazků. Fyzický přesun knih proběhl 
v režii KMP ve 3 etapách za aktivní účasti všech pracovnic Oddělení KF, správce budov 
A. Urbánka, údržbářky J. Kadlecové a brigádníků. Následně byla provedena aktualizace - 
část fondu byla vyřazena jako opotřebovaná a zastaralá, část byla zařazena do fondu KMP 
a část na zařazení ještě čeká. 
     Rada města Plzně usnesením č. 1 284 ze dne 27. 11. 2013 knihovně schválila přijetí 132 
knižních darů v úhrnné hodnotě 36 108,- Kč. 
 
Akvizice AV médií 
     Akvizici AV médií je v KMP prováděna ve spolupráci s vedoucím Hudební a internetové 
knihovny. Mluvené slovo je doplňováno rovnoměrně během celého roku, převážně od 
společnosti Kosmas. V oblasti nákupu hudebních CD se KMP osvědčila spolupráce 
s prodejnou hudebních nosičů Globus International. Filmy na DVD byly na základě 
podepsané smlouvy nakupovány u společnosti: Magic box, a. s. a Bontonfilm, a. s.  
 

 
Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 

Dodavatelé Rabat Nákup 

Globus International s.r.o. 20 % 114 023,00 

Kosmas, Praha 28 % neevidováno 

Bontonland, Praha - 20 163,00 

Magic box, Praha - 56 537,00 

 
Akvizice periodik 
     Na základě uzavřené smlouvy s firmami PNS, s.r.o. a Mediaprint & Kapa KMP pravidelně 
odebírala periodika pro ústřední budovu i pro obvodní knihovny. Ze strany obou společností 
občas došlo k bezdůvodnému navýšení objednávky, občas v některých zásilkách fyzicky 
chyběly objednané tituly. Reklamace u obou společností byly však promptně uznávány. 
Periodika od ostatních dodavatelů KMP odebírala buď prostřednictvím České pošty, anebo 
prostřednictvím schránky u vstupu do hlavní budovy. Pracovnice KF všechna došlá periodika 
roztřídí, pro provozy v hlavní budově i zpracuje. Periodika pro ostatní knihovny rozdělí do 
schránek v sekretariátu nebo v ÚKD. Pobočky Lhota, Červený Hrádek a Újezd odebírají 
pravidelná periodika přes svoji řídící obvodní knihovnu.  
     KMP stejně jako v předešlých letech rovněž odebírala tzv. remitendy (cenově výhodná 
periodika) od firmy VaRa. Zatímco až do roku 2012 přicházely zásilky remitend pravidelně po 
14 dnech, v roce 2013 je začal distributor rozesílat měsíčně. Obvodní knihovny tato periodika 
dostávaly s rozvozem nových knih, pobočky si je vyzvedávaly ve schránkách v ÚKD nebo je 
dostávaly s rozvozem nových výměnných souborů. 
 
Počet odebíraných periodik  

Počet titulů periodik 2012 2013 Počet exemplářů 2012 2013 

odebíraných periodik 295 256 odebíraných periodik 1509 1117 

z toho remitend 71 61 z toho remitend 438 349 

z toho cizojazyčných 6 5 z toho cizojazyčných 7 6 
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Přehled hlavních dodavatelů periodik 

Dodavatelé Rabat Nákup 

PNS 12 % 470 893,00 

Mediaprint & Kapa 15 % 125 905,00 

Mediaservis   

Myris Trade   

SEND předplatné  25 089,00 

Poradce   

A.L.L. production   

SEVT   

VaRa České Budějovice  90 508,00 

Cz Press (zahraniční periodika)  34 736,00 

 
 

 

 

 
 
 
 

Zpracování KF 
 
     V rámci dotačního řízení Ministerstva kultury ČR v programu Veřejné informační služby 
knihoven (VISK 9) se knihovna opět ucházela o dotaci na tzv. harmonizaci lokálních autorit KMP 
se souborem národních autorit Národní knihovny ČR a byla jí přiznána částka 101 000,- Kč. 
Cílem projektu je ověřit a vyladit rejstřík záznamů v elektronickém katalogu. Přínosem je 
postupná tvorba jednotného a spolehlivě ověřeného souboru autorit KMP a zároveň doplnění 
návrhů autorit, které dosud nejsou zahrnuty v souboru národních autorit Národní knihovny ČR. 
Práce probíhaly podle plánu od přidělení dotace v červnu do prosince 2013.  
     V rámci dotačního řízení MK ČR v programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3 
– Informační centra veřejných knihoven) se KMP nově ucházela o dotaci na projekt „Přechod 
z výměnného formátu UNIMARC na MARC21“ a byla jí přiznána částka 92.000,- Kč. 
Prostředky byly použity na nákup nového softwaru pro pracovníky katalogizace. Realizace 
probíhala v druhé polovině roku, v několika etapách. Po nákupu licencí proběhlo několik 
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testovacích převodů, kontrolována byla data, po proškolení pracovníky firmy LANius se 
pracovníci seznamovali s novým formátem MARC 21, vytvářeli zkušební záznamy a připravovali 
připomínky k převodu pro firmu LANius. Po jejich zohlednění došlo k ostrému převodu a od 
poloviny prosince bylo započato zpracování katalogizačních záznamů ve formátu MARC 21. 
 
Zpracování knih 
     KMP pokračovala v již zavedeném postupu zpracovávání knižních novinek, vždy 
přihlížela k požadavkům čtenářů a provozů knihovny. Bestsellery a další díly knižních sérií 
byly zpracovány ihned po dodání.  
     V roce 2013 bylo zpracováno celkem 22 000 KJ (nižší počet přírůstků je odrazem 
úsporné akviziční politiky).  
 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2012 2013 

Knihy 25 322 21 403 

Mapy 428 498 

Hudebniny 250 93 

Grafické listy - 6 

Celkem 26 000 22 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2012 2013 

Naučná 5 579 4 322 

Beletrie 14 016 12 988 

Mládež naučná 804 444 

Mládež beletrie 5 351 4 157 

Hudebniny 250 89 

Celkem 26 000 22 000 

 
 
Zpracování AV médií 
     Střídavě byly zpracovávány soubory mluveného slova, hudebních CD a filmů na DVD, tak 
aby dodávka pro Hudební knihovnu byla vždy rozmanitá. V roce 2013 bylo zpracováno 
celkem 1 200 KJ.   
  
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2012 2013 

CD 1 222 820 

EC (elektronické čtečky) 1 1 

EZ (elektronické zdroje) 4 4 

DVD 128 111 

LP 0 0 

MC 4 0 

MP 238 264 

SP 3 0 

Celkem 1 600 1 200 

 
 
Zpracování dokumentů v retro režimu  
     V retro režimu byl zpracováván ještě zůstatek starých knih, které obsahují přívazky, 
a dále knihy, u nichž je třeba z nějakého důvodu záznam změnit. 
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Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 

Tematická skupina 2012 2013 

Naučná 57 19 

Beletrie 142 16 

Mládež naučná 0 0 

Mládež beletrie 2 3 

AV média 0 0 

Celkem 201 38 

 
     Aktualizace pro všechny knihovny KMP provádí Oddělení KF centrálně, fyzické opravy si 

knihovníci provádějí sami podle instrukcí katalogizátorek. 

 

 

Zpracování periodik a brožur 

 

Periodika 

     Katalogizační záznamy v modulu periodik vytváří pracovník katalogizace pro celou 

knihovnu. Zakládání evidenčních listů a samotnou evidenci si (kromě provozů v hlavní 

budově) provádějí knihovny KMP samy. Evidenci pro knihovny v ústředí zajišťuje Oddělení 

KF. Satelitní knihovny mají vlastní číselné řady, knihovny v hlavní budově mají řadu 

společnou. 

 

Brožury 

     V roce 2013 bylo v modulu brožur uloženo 2 343 KJ.  Pracovník Oddělení KF vytvoří 

katalogizační záznam, zaeviduje a čárovým kódem olepí brožury pro provozy v hlavní 

budově, pro pobočky a Bibliobus. Podobně jako u periodik také pro brožury má každá 

knihovna svoji číselnou řadu, evidenci svého dokumentu provede zkopírováním záznamu, 

zpracovaného Oddělením KF (zpravidla) pro ÚKD. Katalogizační záznamy brožur jsou 

doplňovány rovněž o obálku titulu. 

     V důsledku úsporného režimu byla zavedena tzv. „cirkulace Harlequinů“. Knihovny 

posílaly k dalšímu využití do KF Harlequiny, o něž už místní uživatelé nejevili zájem. 

Pracovnice KF je roztřídila, doladila katalogizační záznam a následně poslala další knihovně 

městské sítě.   

     I v roce 2013 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur.  

 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2012 2013 

Počet exemplářů 2 516 2 343 

 
 

Technické zpracování  

     Pracovnice katalogizace s pracovnicemi technického zpracování udržovaly v rámci 

zachování kontinuity zpracování shodné tempo. Denní zpracování novinek probíhalo podle 

faktur, proto se zpracované soubory pohybovaly v různých počtech od cca 50 - 150 ks. Nově 

zpracované tituly byly v hlavní budově rozneseny vždy ihned po zpracování. Novinky pro 

obvodní knihovny byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. Celkový počet 

tašek jednoho rozvozu s novinkami se v tomto období pohyboval mezi 30 – 50 ks. Během 

roku 2013 bylo realizováno 26 rozvozů. KMP využila též pomoci praktikantů, zejména při 

razítkování knih, balení a přebalování knih pro Výměnný, Prezenční a Regionální fond. 
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Další práce s knihovním fondem 
 

Revize 

     Revize byly prováděny v revizním modulu systému Clavius. V roce 2013 byla zahájena 

revize KF OK Doubravka, OK Skvrňany, Ústřední knihovny pro dospělé, Výměnného fondu, 

pobočky Malesice a příručních knihoven v hlavní budově (ředitelka, náměstkyně, sekretariát, 

ekonomické oddělení, Knihovní fondy a Polanova síň). Uzavřeny byly revize OK Lochotín, 

ÚKDM, poboček Malesice a Letkov.  

 
Přehled uzavřených revizí 

Revidovaná knihovna Revidované KJ Počet ztrát v KJ Procenta ztrát 

ÚKDM - Dětské oddělení 15 415 5 0,03 

Letkov 1 807 7 0,38 

OK Lochotín 64 613 358 0,55 

Malesice 2 383 0 0 

ÚKDM - Oddělení mládeže 21 195 28 0,13 

 
Převody 

     Fondy všech knihoven byly doplňovány podle potřeby převody multiplikátů z jiných 

knihoven KMP. Většinou se tímto způsobem pokrýval stoupající zájem o povinnou četbu. 

Rovněž bylo realizováno větší množství převodů do Prezenčního fondu, a to převážně 

z ÚKD, Bolevce a OK Slovany. Přesný počet převedených exemplářů nelze statisticky 

doložit, je odhadován na cca 300 KJ.  

 

Prezenční fond 

     K 31. 12. 2013 obsahoval tento fond 3 155 KJ, v roce 2013 do fondu přibylo 124 KJ. 

 

Rezervní fond 

     K 31. 12. 2013 obsahoval tento fond 2 810 KJ, v roce 2013 přibylo do fondu 108 KJ. 

 

Regionální fond 

     K 31. 12. 2013 tento fond obsahoval 3 566 KJ, v roce 2013 do něj přibylo 161 KJ. O 

regionální fond pečují pracovnice Studovny.  

 

Odpisy 

     V roce 2013 KMP z fondu odepsala 16 392 KJ.   

 

 

Důvod odpisu Knihy Mapy Hudebniny 
AV 

média 
Elektronick

é zdroje 
Čtečky 
e-knih 

opotřebovaná 15 613 39  167 5 2 

ostatní důvody 26      

placené ztráty 136 1  1   

ztráty po revizi 385 8 1 4   

zastaralé 2      

konec monopolu    2   

Celkem 16 162 48 1 174 5 2 

 
  



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 

 
 

 

 

 

 

56 

Výměnné soubory a Oddělení výměnného fondu 
 

     Půjčování souborů knih z výměnného fondu pokračovalo zavedeným způsobem, 

návštěvy pracovnic obsluhovaných knihoven se uskutečňovaly dle domluvy, vybrané 

soubory byly rozváženy dle potřeby. Celkem bylo z VF půjčeno 123 souborů s 4 829 KJ, 

vráceno bylo 3 506 KJ. 

     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 

vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu s lokací VFR částku 42 000,- Kč. Celkem 

bylo zakoupeno 266 KJ. (Od roku  2012 KMP dodržuje barevné rozlišení VFR, na hřbety knih 

lepí signální růžový a zelený štítek.)  

     Ve dnech 4. – 8. 11. proběhla ve Výměnném fondu řádná revize KF. Celkové ztráty byly 

zanedbatelné.  

 

 
 
Přehled činnosti oddělení VF  

 2012 2013 

Přidělená částka na regionální funkce 173 542,- Kč 139 241,- Kč 

     z toho na nákup KF 60 881,25 Kč 42 000,- Kč 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 

Počet návštěv ve VF 144 65 

Počet výpůjček  5 728 2 487 

Počet vrácených KJ do VF 3 918 1 692 

Počet výpůjček AV médií 65 24 

Počet vrácených AV médií do VF 6 7 

 

  
 
 Stav knihovního fondu – lokace VF  

 2012 2013 

Stav VF 30 968 31 121 

Přírůstek VF 1 782 1 564 

Stav AV médií 516 527 

Přírůstek AV médií 15 11 

Úbytky  848 465 

Úbytky AV médií 1 0 

 

 
 
Stav knihovního fondu – lokace VFR                    

 2012 2013 

Stav  629 922 

Přírůstek 511 293 

Stav AV médií 12 12 

Přírůstek AV médií  12 0 

Úbytky  0 0 

Úbytky AV médií 0 0 
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Využití výměnného fondu v roce 2013 
 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno 
knih 

Vráceno 
knih 

Půjčeno 
AV 

Vráceno 
AV 

Bílá Hora 8 238 364 0 0 

Božkov 12 635 469 16 0 

Černice 9 337 170 0 0 

Červený Hrádek 10 402 372 3 1 

Koterov 9 317 299 0 0 

Křimice 14 648 323 5 0 

Lhota 8 239 184 0 8 

Litice 9 305 170 0 0 

Malesice 9 321 128 0 0 

Radčice 12 541 619 8 1 

Radobyčice 9 308 262 1 0 

Újezd 9 324 29 6 1 

      

Letkov 3 155 91 0 0 

Starý Plzenec 1 20 15 0 0 

Celkem 123 4 790 3 495 39 11 
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III.8 Public relations a spolupráce      
 
     O KMP byly zveřejněny celkem 163 články a příspěvky v multimédiích, tj. o 73 články 
méně než v roce 2012. (Propad byl způsoben ukončením spolupráce KMP s externím 
publicistou z úsporných důvodů, což vedlo ke snížení počtu pravidelných tiskových zpráv.) 
Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta Dnes, Plzeňský 
rozhled, Kultura, Domažlický deník, 5+2 dny, Plzeňák, Radniční Listy, Informační zpravodaj 
MO 2 Slovany, Trojka, Křimický zpravodaj, Plzeňská jednička, Haló noviny, Svět motorů, 
PLŽ a také v odborném tisku – Čtenář a Bulletin SKIP. Články se týkaly např. rekordních 
výpůjček v r. 2012, informací o pořadech v KMP, cyklu Publicisté.cs, akcí v L-klubu, M-klub, 
Polanově síni, Čtenáře roku, Března-měsíce čtenářů, Noci s Andersenem, Týdnu knihoven, 
nové aplikace Smartkatalogu, projektu Knihy jsou jako tažní ptáci, čtení v knihovně aj. Velký 
zájem projevila média o služby bibliobusu, celkem byly o něm zveřejněny 4 reportáže 
v rozhlase a televizi.   
     Autorkami 25 článků byly pracovnice KMP (12 lidí), k nejpilnějším patřily E. Procházková 
z Knihovny Bolevec (7 článků), D. Brychová z OK Lochotín (6), V. Kučerová z pobočky 
Křimice (5) a P. Pekárková z ÚKDM (4 články).  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 61 příspěvek. V největší míře se objevily v Aktualitách 
webu MMP (13 x; v roce 2012 to však bylo 22 příspěvků), na stránkách serveru Vaše 
literatura.cz (10 x) a na webu 28. ZŠ (6 x). O KMP rovněž vysílaly Český rozhlas Plzeň (6 x), 
Rádio Blaník (2 x), TV ZAK (2 x) a TV Barrandov. 
 
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://okskvrnany.webnode.cz, http://m-klub-plzen.webnode.cz   

 OK Slovany: http://www.kmpslovany.wz.cz  

 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz  

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

Sociální sítě (Facebook):  

 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (395 fanoušků) 

 ÚKD (od 8/2013): https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-
knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-
o/701131203235517 (53 fanoušků) 

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (278 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (294 fanoušků) 

 OK Slovany (od 5/2011): https://www.facebook.com/pages/OK-Slovany-Knihovna-
m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (177 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 (87 fanoušků) 

 Projekt KMP Knihy jsou jako tažní ptáci (od 10/2013):  
https://cs-cz.facebook.com/KMPknihyjakotazniptaci (6 fanoušků) 

 
 
 

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/
http://m-klub-plzen.webnode.cz/
http://www.kmpslovany.wz.cz/
http://www.knihomol.wz.cz/
http://www.kmplochotin.wz.cz/
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
http://www.facebook.com/knihovnadoubravka
http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/199424680093002
http://www.facebook.com/pages/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/199424680093002
https://cs-cz.facebook.com/KMPknihyjakotazniptaci
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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 rovněž umisťovaly fotografie z akcí na serveru rajče.net:  

 ÚKDM: http://naseknihovna.rajce.net 

 OK Skvrňany a M-klub: http://mklub.rajce.idnes.cz 
 
     V roce 2013 zaznamenaly oficiální stránky KMP 110 811 návštěv, tj. o 5 572 návštěv 
více než v roce 2012. V červnu byla na web přidána nabídka možnosti využití Smartkatalogu, 
v září pak byla domovská stránka rozšířena o nová okénka pro vyhledávání na webu KMP 
a v on-line katalogu. V říjnu byl připojen formulář pro možnost návrhů na doplnění knihovního 
fondu.  
     KMP má rovněž uzavřenu smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních 
webových stránek KMP v NK ČR. 
     Na webových stránkách jednotlivých plzeňských ÚMO jsou umístěny základní informace 
a odkazy na knihovny KMP. Pobočkám Č. Hrádek a Újezd jsou věnovány stránky na webu 
OK Doubravka Knihomol – informace o knihovně a fotografie.  
     V roce 2013 prošel zásadní proměnou web M-klubu. Kompletně byl předělán nejen 
design stránek, ale změnil se také server, na kterém jsou stránky uloženy. Další novinkou na 
webu M-klubu je např. možnost rezervace míst na některé z akcí. 
 
Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení musel být pro rok 2013 zrušen tisk plakátů s programem 
KMP, programy M-klubu i výlep. V omezeném množství se kopírovaly programové měsíční 
plakáty ve formátu A3 a A4 (bianko plakáty byly vytištěny na delší dobu dopředu), které byly 
vyvěšovány v prostorách KMP. Také grafická příprava plakátů od ledna probíhala vlastními 
silami KMP. Jen díky malé opravě a pouze za náklady instalace byla možná prezentace na 
hyperkostce v Borském parku k Březnu – měsíci čtenářů. 
     Zachována zůstala bezplatná prezentace v příloze Plzeňského deníku Kultura a placená 
prezentace v magazínu Žurnál. Pořady KMP jsou zveřejňovány také v Kalendáři akcí na 
oficiálních webových stránkách MMP. 
     Pořady M-klubu jsou uváděny na webových serverech: www.oblibeny.cz, www.kr-
plzensky.cz, www.cestovatel.cz, www.kolemsveta.cz, www.folktime.cz, www.zivotni-
energie.cz. 
     Ve výloze ústřední budovy je umístěn plakát s programy v KMP na jednotlivé měsíce 
kromě letních prázdnin. 
     K propagaci činnosti KMP je ve výloze ústřední budovy instalována dotyková 
obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Také v roce 2013 KMP (Pavlína 
Zemanová a Pavla Chládková) vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých 
byly formou prezentací propagovány knihy, čtení, informace o knihovně apod. V roce 2013 
šlo o 11 prezentací: Domácí lékař, Masopust, Březen - měsíc čtenářů - S námi vždy all 
inclusive!, Filmy a jejich literární předlohy, Hobby a koníčky, Volnočasové aktivity s dětmi, 
Pozvánka na prázdniny do knihovny, Bibliobus, Obrázky ze zákulisí knihovny, Halloween  
a Vánoce.    
     Programy KMP byly vystavovány v kalendáři akcí na oficiálních stránkách KMP. 
V některých knihovnách byly pozvánky na vybrané akce zasílány e-mailem čtenářům 
adresně (např. v ÚKDM pozvánky maminkám na dopolední Čtení pro nejmenší).      

V průběhu roku jednotlivé knihovny připravovaly pro své návštěvníky a další veřejnost 
tematické a informační nástěnky s aktualitami, pozvánky a tištěné materiály k rozdávání 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B
http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://naseknihovna.rajce.net/
http://mklub.rajce.idnes.cz/
http://www.oblibeny.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.cestovatel.cz/
http://www.kolemsveta.cz/
http://www.folktime.cz/
http://www.zivotni-energie.cz/
http://www.zivotni-energie.cz/
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s nabídkou služeb, akcí, lekcí a besed. Knihovny byly navíc prezentovány na dalších 
veřejných místech (např. OK Doubravka na ÚMO 4, OK Lochotín na ÚMO 1 apod.). 
     Programy KMP byly uváděny v kalendáři akcí na oficiálních stránkách MMP 
(zajišťuje N. Tomanová). Vydány byly i méně finančně náročné, leč osobité novoročenky 2014 
(z dílny V. Juríka - Vhrsti). 
 
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu. 
 
Vnější vztahy a spolupráce  
     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly s desítkami 
organizací. V roce 2013 šlo o 59 organizací v Plzni, 16 organizací mimo Plzeň a 3 organizace 
mimo ČR. V Plzni byla nejčastější spolupráce s MŠ (26), ZŠ (32) a SŠ (10), případně se 
speciálními školami v okolí působnosti každé knihovny.  

 
Spolupráce s plzeňskými organizacemi  

 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – zajišťování právních služeb pro KMP) 

 Alliance Franҫ aise (pořady KMP pro veřejnost – festival Bonjour, Plzeň) 

 Archiv města Plzně (archivace dokumentů KMP, Studovna – dodávání Informačního 
servisu kultury) 

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

 Bezejmenná čajovna (Studovna – rešerše Ohlas v tisku 2013) 

 Centrum dětí a rodičů, Západní 18 (Knihovna Bolevec – vzájemná propagace) 

 Český rozhlas Plzeň (Studovna – spolupráce  na  seznamu  rozhlasových  pořadů 
o K. Erbové) 

 ČSAD Doubravka (parkování bibliobusu) 

 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 
67 (Knihovna Vinice – LIV, besedy) 

 Divadlo Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Divadlo J. K. Tyla (účinkování umělců, obrazovka a monitor ve výloze v B. Smetany) 

 Divadlo pod lampou (Studovna – rešerše Obraz tisku za rok 2012) 

 Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví (M-klub - pořady) 

 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov pro seniory Sedmikráska, 
Kotíkovská 15 (Knihovna 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 (Knihovna Bolevec, Lobzy, Vinice – 
výstavy fotografií) 

 Kancelář primátora města Plzně (ÚKD, Oddělení KF - půjčování knížek pro pana 
primátora, na konci roku pracovnice Oddělení KF pro kancelář primátora vytipovaly 
a zajistily s 30% rabatem knihy v hodnotě 15 000,- Kč pro National Czech & Slovak 
Museum & Library v USA) 

 Klub seniorů Křimice (pobočka Křimice – akce pro dospělé) 

 Komerční banka Plzeň (OK Lochotín- drobné reklamní dárky do dětských soutěží) 

 Komunitní škola, o. s. - kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a dospělé 
(Knihovna Bolevec – vzájemná propagace, společná akce Den dětí)  

 Konzervatoř Plzeň (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, Polanova síň 
– Večer Konzervatoře) 

 Krystal, o. s. (M-klub) 

 Lorika – skupina historického šermu (ÚKDM - pasování dětí v Týdnu knihoven) 

 Mamma help Plzeň (OK Lochotín – časopisy a propagační materiály) 
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 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – rešerše na téma Regionální výročí, 
Výročí regionálních osobností v roce 2014, Výročí plzeňských hudebních osobností 
a Výročí plzeňských hudebních událostí) 

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

 Muška – výtvarný kroužek pro děti, vedený výtvarnicí Bárou Šindelářovou (pobočka 
Lhota – společné akce, výstavy, veřejné čtení) 

 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – Klíčování prvňáčků) 

 Obchodní zastupitelství bavorských komor Bayern Handwerk International (Knihovna 
Vinice – získání materiálů pro výstavku Cestujeme po Německu) 

 Plzeňská škola tance a etikety (M- klub) 

 Plzeňské panenky – mateřské centrum – H. Vernerová (ÚKDM – Čtení pro nejmenší) 

 Ponton, o. s. – Klubíčko (ÚKDM – vzdělávací akce pro nejmenší děti) 

 Salesiánské středisko volného času mládeže (OK Bory – příprava výstav) 

 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady MP Iris (Knihovna Vinice – distribuce 
časopisu Iris) 

 Sdružení ručních výrobců Flér ČR (OK Lochotín – pořádání workshopů) 

 Silovští – manželé (OK Doubravka – role krále Knihoslava a královny při pasování 
prvňáčků) 

 Sokol Bílá Hora (pobočka Bílá Hora) 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF – spolupráce  
s Mgr. A. Prchlíkovou, vedoucí akvizice, ÚKD – MVS, ÚKDM – společná organizace 
Noci s Andersenem), Oddělení zahraničních knihoven (ÚKDM – akce Německé 
knihovny 26. 9. v rámci Evropského dne jazyků v prostorách ÚKDM) 

 Svaz důchodců (OK Slovany – vývěsky materiálů) 

 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany - propagace jejich akcí) 

 Televize ZAK (pořady o KMP) 

 Totem – regionální dobrovolnické centrum (Knihovna Bolevec – akce, soutěže pro 
seniory, OK Lochotín – propagační materiály v knihovně) 

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

 ÚMO 1 (OK Lochotín – informace o programech L-klubu na úřadě, drobné 
upomínkové předměty pro děti od ÚMO 1, L-klub – spolupráce s Odborem dopravy 
ÚMO 1, který klub využívá k naučným pořadům a besedám) 

 ÚMO 2 (OK Slovany – spolupráce s kronikářkou)  

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu) 

 ÚMO 5 (pobočka Křimice – pomoc úřadu při propagaci knihovny) 

 ÚMO 6 (pobočka Litice – zveřejňování informací o knihovně v Litických listech a na 
webových stránkách ÚMO) 

 ÚMO 7 (pobočka Radčice) 

 ÚMO 8 (pobočka Černice) 

 ÚMO 9 (pobočka Malesice) 

 ÚMO 10 (pobočka Lhota – propagace knihovny na webových stránkách ÚMO 10) 

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

 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Západočeská univerzita – FPE – Ateliér dramatické výchovy (OK Doubravka – čtení 
pro prvňáčky), Katedra českého jazyka a literatury (Polanova síň - vědecká 
konference Dva z prvních věnovaná odkazu Miroslava Švába a Jaromíra Spala,  
pro kterou KMP poskytla zázemí i hostitelské služby) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Zoologická zahrada (Knihovna Vinice – propagace akcí ve výloze knihovny 
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Mateřské školy: 

 7. ZŠ a MŠ (Knihovna Vinice – besedy, akce, LIV) 

 16. MŠ – Americká ul. (ÚKDM) 

 17. MŠ – Malická ul. (ÚKDM) 

 21. MŠ – Na Celchu (OK Slovany) 

 24. MŠ – Schwarzova ul. (ÚKDM) 

 38. MŠ – Spojovací ul. (OK Slovany) 

 49. MŠ – Puškinova ul. (ÚKDM) 

 50. MŠ (OK Doubravka) 

 54. MŠ (OK Doubravka) 

 55. MŠ – Mandlova 6 (OK Bory – výběr literatury, CD pro pedagogy a děti) 

 57. MŠ (Knihovna Lobzy - besedy) 

 63. MŠ (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky) 

 64. MŠ (OK Doubravka) 

 67. MŠ (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky) 

 70. MŠ (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky) 

 81. MŠ - Břeclavská a Hodonínská ul. (Knihovna Vinice – besedy, akce, LIV) 

 91. MŠ (OK Lochotín – práce žáků k výzdobě L-klubu a knihovny) 

 MŠ pro děti s vadami zraku a vadami řeči, Jesenická 11(Knihovna Bolevec – akce) 

 MŠ pro sluchově postižené (OK Doubravka) 

 MŠ Bílá Hora (pobočka Bílá Hora) 

 MŠ Montessori – Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

 MŠ Radčice (pobočka Radčice) 

 MŠ Újezd (pobočka Újezd – nabídka služeb, LIV, návštěva knihovny) 

 MŠ Žabička (Knihovna Lobzy – beseda) 

 Waldorfská MŠ (ÚKDM) 

 MŠ Safari (ÚKDM)    

     
Základní školy: 

 ZŠ (Knihovna Bolevec – akce, soutěže, výstavy dětských prací) 

 ZŠ – Schwarzova ul. (ÚKDM, OK Bory – účast v soutěžích a na akcích) 

 ZŠ (OK Lochotín) 

 7. ZŠ a MŠ (Knihovna Vinice – besedy, akce, LIV) 

 10. ZŠ – nám. Míru (ÚKDM, OK Bory – účast v soutěžích a na akcích) 

 11. ZŠ – Baarova 31 (OK Bory) 

 13. ZŠ – Habrmannova ul. (ÚKDM, OK Slovany) 

 14. ZŠ + ŠD (OK Doubravka – projekt spolupráce knihovny a školy) 

 15. ZŠ (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky) 

 16. ZŠ – Americká ul. (ÚKDM) 

 22. ZŠ + ŠD (Knihovna Lobzy - besedy, OK Doubravka) 

 25. ZŠ – Chválenická ul. (OK Slovany) 

 26. ZŠ + ŠD – Skupova ul. (ÚKDM, OK Bory) 

 26. ZŠ + ŠD – Přeučilova ul. (pobočka Litice – četba dětem, výstavky obrázků, 
přístup na internet) 

 28. ZŠ + ŠD – Rodinná ul. (ÚKDM, Lobzy – besedy, OK Doubravka) 

 33. ZŠ (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky, Hudební knihovna) 

 34. ZŠ – Gerská ul. (ÚKDM) 

 ZŠ Podmostní ul. (ZVŠ), Tachovská 19 (Knihovna Bolevec – akce, výstavy dětských 
prací, OK Slovany) 

 Benešova ZŠ + ŠD (ÚKDM) 
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 Bolevecká ZŠ (OK Lochotín) 

 Masarykova ZŠ – Jiráskovo nám. (Hudební knihovna – přednáška, OK Slovany) 

 ZŠ Martina Luthera (OK Skvrňany – lekce, besedy, přednášky) 

 ZŠ speciální, Skupova ul. (OK Bory – na objednávku tvořeny speciální programy  
pro děti, účast v soutěžích) 

 ZŠ Heyrovského ul. - ZVŠ(ÚKDM) 

 Respirační třída při FN Lochotín (OK Lochotín) 

 ZŠ pro sluchově postižené (OK Doubravka) 

 ZŠ při Diagnostickém ústavu, Karlovarská ul. (OK Bory – výběr vhodné četby  
a naučné literatury) 

 ZŠ Křimice + ŠD (pobočka Křimice – exkurze v knihovně) 

 ŠD při ZŠ Božkov (pobočka Božkov) 

 ZŠ Radčice (pobočka Radčice) 

 ZŠ Újezd (pobočka Újezd – LIV, Noc s Andersenem, nabídka služeb knihovny, 
návštěvy knihovny, OK Doubravka) 

 Elementária – soukromá ZŠ, s.r.o., Jesenická 11 (Knihovna Bolevec – akce) 

 ŠD Waldorfské ZŠ 

 
Základní umělecké školy: 

 1. ZUŠ B. Smetany (Knihovna Lobzy – výstavy) 

 2. ZUŠ (OK Skvrňany – výstavy dětských výtvarných prací) 

 ZUŠ Jagellonská – M. Němejcová, J. Vacková, A. Kopečková (ÚKDM – společná 
realizace výstav v Galerii Barevný koníček, spolupráce při vyhodnocování výtvarných 
soutěží) 

 
Střední školy:  

 Církevní gymnázium (ÚKDM) 

 Gymnázium L. Pika (ÚKDM, OK Doubravka) 

 Hotelová škola (ÚKDM) 

 Obchodní akademie (ÚKDM) 

 SOŠ obchodu, užitého umění a designu – Nerudova ul. (ÚKDM) 

 SPŠ dopravní (ÚKDM) 

 SPŠ stavební (ÚKDM) 

 SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara (OK Bory + praxe studentů v KMP) 

 SPŠ a VOŠ – Koterovská ul. (OK Slovany) 

 SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 

 
Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi  

 Český svaz včelařů, ZO Rájec - Jestřebí (Knihovna Lobzy – získání kalendáře 
s tematikou medu a včel k besedě Včelka Mája)  

 Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví Stříbro (M-klub – degustace  
Z. Nepustila) 

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

 Euroteplo Domažlice (OK Lochotín – drobné dárky do dětských soutěží) 

 Jihočeská univerzita – Teologická fakulta, Kněžská 8, Č. Budějovice (Knihovna 
Bolevec – v knihovně výstava kreseb vytvořených v arteterapii s dětmi) 

 Hnutí Brontosaurus (M- klub) 

 LANius,s.r.o.Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius, přechod 
z výměnného formátu UNIMARC na MARC 21) 
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 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub) 

 Národní knihovna ČR (Studovna – digitální referenční služba Ptejte se knihovny; 
Oddělení KF – přispívání do Souborného katalogu ČR do databáze periodik, knih, AV 
médií, přispívání do databáze národních autorit NK ČR, oddělení je účastníkem 
konference hudebních knihoven; ÚKD spolupráce v oblasti MVS; spolupráce KMP 
s dr. Richtrem na přípravě standardizovaného dotazníku spokojenosti dětských 
čtenářů) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD – elektronický meziknihovní výpůjční systém) 

 Sbor dobrovolných hasičů Kaznějov (OK Lochotín – dodání kamenů na skalku před 
knihovnou) 

 Sdružení SKAT (Studovna – spolupráce na souborném katalogu v oblasti 
analytického popisu článků) 

 ZŠ Chotíkov (ÚKDM, L-klub) 

 ZŠ Pernarec (ÚKDM) 

 ZŠ Touškov (OK Lochotín – LIV a besedy) 

 ZUŠ Kralovice – pobočka Horní Bříza se sídlem v Masarykově ZŠ, Třída 1. máje, 
Horní Bříza 210 (Knihovna Vinice - zabezpečení hudby na foto výstavu  Stromoví pro 
OK Lochotín 12. 3., L-klub) 

 
Spolupráce s organizacemi mimo ČR 

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

 Spolek Čeština na Islandu (CENI) – spolupráce na mezinárodní soutěži Země, kde 
žiji – vyhlášení výsledků v Polanově síni KMP 13. 6.; ÚKD (L. Hyláková) 16. 6. 
odeslala na Island dalších 70 ks českých knih a obrázky českých dětí z výtvarné 
soutěže ÚKDM na výstavu.  

 Centrum Bavaria – Bohemia, Schönsee, SRN (Knihovna Vinice – získání materiálů 
pro výstavku Cestujeme po Německu) 
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III.9 Plnění programu komunikace s vybranými cílovými skupinami   
 

     Na rozdíl od jiných kulturních institucí si veřejná knihovna jako taková sama nevybírá 
cílové skupiny klientů, neboť jejími cílovými klienty jsou dle zákona2 všichni občané bez 
rozdílu. Všechny služby, které knihovna poskytuje, jsou svou povahou formou komunikace 
s uživatelem. KMP usiluje o to, aby nabídka a poptávka byly vyvážené, zvláštní pozornost 
věnuje práci s dětmi. 
 
     Procentuální skladba uživatelů KMP je uvedena na s. 14. Vyvozovat závěry 
z procentuální struktury uživatelů KMP je možné až v dlouhodobém horizontu. Poměr skupin 
se meziročně odchyluje mnohdy jen v setinách procent, sledovatelný je od roku 2001 
s přechodem na automatizovaný knihovní systém, 100% sledovatelný pak až od roku 2010, 
kdy připojením bibliobusu k internetu došlo k úplnému propojení celé knihovní sítě KMP. 
     Poměr registrovaných mužů a žen se v KMP dlouhodobě nemění. Vyšší počet uživatelů-
mužů (nejen) v roce 2013 zaznamenaly provozy Hudební a internetová knihovna (48 %) 
a Studovna (60 %).   
     Podobně je tomu u věkové struktury. Do značné míry závisí na demografickém vývoji 
města. Uživatelé se s přibývajícím věkem přirozeně posouvají do vyšších kategorií, s dětmi 
se knihovna zpravidla setkává, až když dorostou do čtenářského věku. Uživateli KMP jsou 
však též lidé s trvalým bydlištěm mimo Plzeň (20 %). Složení čtenářů ne vždy koresponduje 
s podílem jejich výpůjček.  
 
     Četba, zájem o literaturu a pravidelné návštěvy knihovny nejsou závislé na 
jednorázové kampani, nýbrž na dlouhodobém působení a výchově ke čtenářství.    
 
     KMP se snažila vystupovat jako přátelská instituce, která je zde pro všechny bez rozdílu, 
a nabízela kvalitní knihovní, informační, kulturní a vzdělávací služby. Zároveň se všemi 
prostředky snažila upozorňovat na to, že čtení je klíčovou dovedností člověka, která 
podmiňuje vzdělávání, tedy i životní úspěch a kvalitu života. Cílem bylo maximálně využít 
potenciál KMP, postupně dosáhnout toho, aby široká veřejnost vnímala knihovnu jako 
základní kulturní a informační službu a v optimální míře ji pravidelně využívala. 
     KMP v tomto směru komunikovala jako celek, zároveň s cílovými skupinami komunikovaly 
dílčí složky knihovny - jednotlivé knihovny sítě. 
 
Preference komunikačních kanálů  
     KMP respektovala, že každý klient preferuje jiný komunikační kanál (SMS, e-mail, dopis 
aj.) a právě tak na jednotlivé kanály různě reaguje. KMP komunikovala cíleně, s různými 
skupinami uživatelů různě, zohledňovala přitom věk, vzdělání, povolání, pohlaví, místo 
bydliště, zájmy, intenzitu využívání služeb apod. S konkrétní nabídkou oslovovala 
přednostně ty, u nichž byl předpoklad, že mají o produkt zájem. Podmínkou byl vždy souhlas 
klientů se zasíláním informací, pozvánek, předupomínek aj. formou SMS, e-mailu apod. 
(zakotveno v Knihovním řádu3).   
 
K základním cílovým skupinám KMP patřily:  

 veřejnost v obecném smyslu 

 občané a obyvatelé města Plzně a okresu Plzeň-město 

 muži 

 ženy 

                                                 
2
 Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 2001, částka 98. ISSN 1211-1244. 

 
3
 Knihovní řád Knihovny města Plzně, p. o. Plzeň: Knihovna města Plzně, 2011. 17 s., příl. Dostupné též z: 

http://www.knihovna.plzen.eu/dokumenty/knihrad.php. 

 

http://www.knihovna.plzen.eu/dokumenty/knihrad.php
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 děti do 15 let  

 mládež a studenti do 26 let  

 dospělí 

 senioři  

 rodiny s dětmi 

 handicapovaní 

 národnostní menšiny s trvalým pobytem (Poláci, Romové, Slováci, Vietnamci…) 

 cizinci s dočasným pobytem 

 školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)  

 stávající registrovaní čtenáři a uživatelé – bylo třeba udržet jejich zájem 

 potenciální čtenáři a uživatelé – je třeba vyvolat jejich zájem  

 zájmové skupiny (spisovatelé, začínající autoři, zájemci o literaturu) 

 občanská sdružení při KMP (Ason-klub, KPKK, Pro libris) i mimo ni 
 
K základním typům vnější komunikace KMP podle počtu příjemců patřily: 
 

 Meziosobní komunikace – každodenní osobní styk „face to face” mezi knihovníky 
a uživateli knihovních a informačních služeb v knihovnách KMP.  

 Skupinová komunikace – kulturní a vzdělávací akce KMP pro veřejnost, pořady pro 
školy, literární a tematické besedy, informační lekce, autorská čtení, křty knih apod. 

 Masová komunikace - prezentace KMP prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, 
Internetu a jiných masmédií, která byla určena co největšímu počtu lidí, pro KMP 
různorodým anonymním příjemcům, s méně intenzivní zpětnou vazbou. 

 
Použité komunikační prostředky a kanály:   
 
Přímé: 

 Osobní komunikace „face to face“. – Tato v KMP nejčastější a nejefektivnější 
komunikace umožňovala bezprostřední interakci a výměnu informací, pocitů a emocí 
s uživatelem a okamžitou zpětnou vazbu, byla umocněna neverbální komunikací. 
Osobní komunikace byla též nejčastějším zdrojem pochval a stížností (viz s. 24 - 28).  
 

 Telefon, mobil. – Dotazy občanů byly na počkání zodpovídány všemi dostupnými 
pracovníky KMP. Telefon byl v menší míře ze strany klientů využíván též k prodlužování 
výpůjček, ze strany KMP k řešení případných problémů se čtenáři. 
 

 SMS, e-mail. – Prostřednictvím SMS či e-mailu knihovna posílala předupomínky, 
upomínky a oznámení o připravených rezervacích, o uzavření provozu z důvodu 
revize apod. (viz s. 18). V obou případech byla určující volba kanálu ze strany 
čtenáře. Čtenáři preferovali SMS, tato cesta je však bohužel spjata s vyššími náklady 
a KMP ji v dalších letech bude muset uvážit 
 

 Direct mail. – Posílání adresných pozvánek bylo využito po předchozím souhlasu 
čtenářů v případě konkrétních přednášek a besed se spisovateli v Obvodní knihovně 
Doubravka, Lochotín (L-klub), Skvrňany (M-klub) a v Ústřední knihovně pro děti a mládež. 
Výsledný efekt byl malý (čtenáři službu kvitovali, avšak návštěvnost se tím nezvýšila). 
 

 Písemná komunikace. - Běžnou poštou byly posílány upomínky, oznámení o rezervaci, 
nabídky, pozvánky, dopisy a případné odpovědi na dotazy uživatelům, kteří neuvedli 
jiný kontakt, anebo tuto cestu výslovně požadovali. 
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 Kulturní akce pro veřejnost. V roce 2013 je KMP realizovala v Polanově síni, L-
klubu, M-klubu, v jednotlivých knihovnách s celotýdenním provozem, případně 
malých pobočkách (viz s. 30). 

 

 Vzdělávací akce pro veřejnost - viz s. 29. 
 

 Vzdělávací a kulturní akce pro školy. - KMP oslovila školy v Plzni a okolí 
s nabídkou komponovaných pořadů, tematických besed, lekcí informační výchovy aj., 
které si školy mohly objednat v některém ze sálů (L-klub, M-klub, Polanova síň), 
anebo přímo v prostoru té které konkrétní knihovny. Obvodní knihovna Doubravka 
připravila projekt spolupráce knihovny a základní školy - ucelený cyklus lekcí 
informační výchovy, který vhodně doplňuje rámcové vzdělávací programy základních 
škol MO 4.4 

      

 Vzdělávací aj. akce pro odbornou veřejnost. – Na půdě KMP se v roce 2013 
rovněž uskutečňovaly schůzky regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR – 04 Plzeňského kraje, v prostorách KMP a pod jejím vedením pak 
také schůzky a semináře odborné sekce Klubu dětských knihoven SKIP ČR – 
regionálního klubka Plzeňska (1 setkání).  
 

 Výstavy. – KMP nedisponuje samostatnou výstavní síní. Menší výstavy probíhaly 
přímo v knihovnách příležitostně dle prostorových možností (výstavky dětských 
kreseb, tematické výstavky knih aj. (viz s. 33 – 34). 

 

 Průzkum spokojenosti uživatelů. V roce 2013 KMP nerealizovala žádný rozsáhlý 
dotazníkový průzkum (ten proběhl v roce 2009 a další je dle doporučených standardů 
plánován na rok 2014). V Knihovně Bolevec proběhly 2 ankety – viz s. 28. 

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 58.  
 

 Sociální sítě (Facebook…) – viz s 58.   
      KMP používá tuto moderní formu komunikace, na facebooku upozorňuje na novinky 

v knihovně, na zajímavosti v oboru i v literárním světě, výsledný efekt je však sporný. 
Udržování živých sociálních sítí je navíc časově náročné a KMP nemůže na tuto 
práci vyčlenit samostatného zaměstnance. Knihovny s celotýdenním provozem 
individuálně využívaly k zveřejnění fotografií z akcí server Rajce.net a Alík.cz. KMP 
založila účet na Slideshare (http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen), kde zveřejňuje 
prezentace na podporu četby.    
 

 Literární měsíčník PLŽ (Plzeňský literární život). – Od ledna 2012 se KMP vedle 
sdružení Pro libris stala hlavním vydavatelem a distributorem časopisu. (Soukromé 
osoby si hradí poštovné za Plže od roku 2008.) 
 

 Nabídkový katalog akcí pro školy. - KMP tradičně oslovila školy v Plzni a okolí 
formou nabídkového katalogu v papírové i elektronické verzi Pořady pro mateřské, 
základní a střední školy, školní družiny a zájmové kroužky 2012/2013, 2013/2014 
který obsahuje návrh celkem 113 hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(29 pro MŠ, 109 pro ZŠ, 32 pro SŠ).5 Distribuce katalogu proběhla v druhé polovině 

                                                 
4
 Dostupné z: http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly. 

 
5
 Nabídkový katalog je dostupné též v elektronické verzi na:  

http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2012_13.pdf. 

http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2012_13.pdf
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srpna, objednávky, které se až dosud shromažďovaly 1 x ročně na počátku školního 
roku pouze vytištěné a s podpisem odpovědné osoby, je nyní možné zadávat 
jakoukoli formou a průběžně.  

 

 Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV. - KMP komunikovala s veřejností rovněž 
prostřednictvím masmédií. V roce 2013 byla zveřejněna řada článků – viz s. 58.  

 

 Plakáty. – Tisk a výlep jednotných plakátů formátu A1 s měsíčním celoknihovním 
programem pro veřejnost (zejména Polanovy síně, L-klubu, M-klubu, případně 
knihoven) byla KMP z důvodu rozpočtových škrtů bohužel nucena k 1. 1. 2013 
ukončit.   

 

 Letáčky. – Zmenšená verze plakátů ve formátu A4 sloužila k další propagaci přímo 
v knihovnách. 
 

 Informační nástěnky. – V jednotlivých knihovnách (viz s. 59). 
 

 Informační a propagační tiskové materiály a předměty. – V průběhu roku 
návštěvníci dostávali informační leporelo KMP pro nové čtenáře, informační leporelo 
pro dětské čtenáře, novoročenky, záložky, pohlednice (vydané v roce 2010) aj. 
 

 Manuály. – V knihovnách byly k dispozici návody u počítačů s veřejným internetem, 
tematické přehledy literatury (Skutečné příběhy, Pohádky o čertech) aj. 
 

 Výlohy. – KMP využívala ke komunikaci rovněž výlohy v hlavní budově KMP, v OK 
Slovany a v knihovně Vinice (plakáty s programem, upozornění, výstavy kreseb 
dětských čtenářů aj.). 

 

 Dotyková obrazovka. – Dotyková obrazovka ve výloze hlavní budovy KMP 
umožňovala kolemjdoucím přístup na web KMP z ulice. Pozornost byla upoutávána 
vtipnými spořiči – prezentacemi s tematickou nabídkou knih a slogany – viz s. 59.  

            

 Billboardy. – Na základě nabídky Odboru prezentace a marketingu MMP využila 
KMP 1 x ročně venkovního reklamního nosiče – čtyřstranné hyperkostky v Borském 
parku (1. – 31. 3. Březen – měsíc čtenářů).  

           

 Výroční zprávy. – Podrobné informace o činnosti KMP byly veřejně k dispozici také 
prostřednictvím výročních zpráv v elektronické podobě na: 
http://www.knihovna.plzen.eu/oknihovne.php#zpravy. 

 
Cena komunikačních kanálů 
     KMP volila optimální komunikační kanály nejen s ohledem na příjemce, ale rovněž ve 
vztahu k nákladům. Např. drahý výlep letáčků v prostředcích MHD nepřináší KMP 
odpovídající efekt. K propagaci svých pořadů KMP rovněž nevyužila placené inzerce 
v kulturním přehledu Kulčava z důvodu existující bezplatné alternativě (Kultura - Plzeňský 
kulturní přehled), v placeném magazínu Žurnál inzerovala pouze ve vybraných měsících 
apod.   
 
Vyhodnocování 
     KMP (Studovna) pravidelně monitorovala rozsah a kvalitu publicity. Získané informace, 
zpětnou vazbu a úspěšnost oslovení měsíčně analyzovala a vyhodnocovala na poradách 
vedoucí služeb, v pololetní a výroční zprávě. 
 

http://www.knihovna.plzen.eu/oknihovne.php#zpravy
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III.10 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     Úspory se v roce 2013 projevily také v pracovním prostředí knihoven. KMP se neodvážila 
pustit do žádných nákladnějších akcí, ale nakonec musela vynaložit neplánované výdaje 
v souvislosti s úpravami a rekonstrukcemi v objektech, v nichž knihovny sídlí. Výměna 
stoupaček v celém objektu v Táborské ul. tak zasáhla OK Slovany i Hudební knihovnu, 
výměna oken, topení a další stavební práce v OC Centrum zase OK Doubravku, kde ztížené 
podmínky – špatný přístup do knihovny, hluk, špína a prach, časté výpadky elektřiny, 
trvaly více než půl roku. Stavební práce – rekonstrukce inženýrských sítí v komunikaci před 
ústřední budovou v B. Smetany 13 měly také za následek hluk, prach a ztížené podmínky 
pro vstup do budovy. Podobě komplikovaný byl i přístup do OK Skvrňany z důvodu 
rekonstrukce komunikace v okolí budovy. Okna se měnila rovněž v budově hasičské 
zbrojnice, kde je umístěná pobočka Radobyčice. Pobočka Litice byla nucena přestěhovat se 
na žádost školy do jiných prostor.  
     Do knihoven byly nakoupeny pouze drobnější potřeby, další požadavky byly realizovány 
údržbářkou paní J. Kadlecovou.  

 
     V ÚKD se v průběhu měsíce dubna v zadní místnosti projevilo prosakování vody, 
způsobené ucpáním vodovodního žlabu v prostoru dvorku KMP. Poškozena byla malba 
v kanceláři knihovnic.  
     Knihovna opakovaně řešila problémy s fungováním vzduchotechniky. V průběhu roku 
bylo uskutečněno několik schůzek s pracovníky servisní firmy, při nichž byly částečně 
vysvětleny důvody, proč nelze prostor dostatečně odvětrávat. Během léta proběhla důkladná 
kontrola nastavení provozu klimatizačního zařízení i jeho funkčnosti, rovněž byly vyčištěny 
a posléze i vyměněny filtry. Spouštění provozu klimatizačního zařízení bylo nastaveno na 
brzké ranní hodiny, aby byla zaručena efektivnější výměna vzduchu – výsledkem však 
bylo pouze zvýšení spotřeby elektrické energie, proto od tohoto postupu KMP nakonec 
upustila. V době největších veder jsou teploty v celém oddělení stále vysoké a navzdory 
všem pokusům nenastalo žádné zlepšení. Pracovní prostředí ÚKD je v letních měsících 
velmi nepříjemné nejen pro pracovnice, které zde tráví mnoho hodin, ale také pro uživatele, 
kteří raději zkracují návštěvu knihovny na minimum.  
     V létě bylo ve volném výběru provedeno čištění koberců a čištění čalounění.  
 
     S problémy technického rázu se v roce 2013 potýkal Bibliobus. Oprava byla nutná hned 
několikrát - 25. 1. se jednalo o opravu předního nezávislého topení a 29. 1. o výměnu 
tachografu. Následovalo 18. 2. prasklé sklo u okna autobusu a 25. 2. jeho zasklívání. 21. 6. 
došlo na výměnu hrdla AD blue, 26. 8. se projevila porucha startování (slabé baterie), 15. 11. 
proběhla oprava koncových světel, 2. 12. pak oprava předehřívače a 6. 12. oprava zatékání 
předním sklem.  
     Bibliobus řešil problémy se zastávkou v ulici Pod Všemi svatými, kde během roku přibyla 
parkující auta a pojízdná knihovna neměla kde stát. Situace se zlepšila až se změnou 
stanoviště, o kterou knihovna požádala na odboru dopravy MMP. Zastávka byla přemístěna 
na Karlovarskou ulici na Rondel. 

 
     OK Doubravka provedla výměnu vadných zářivek v oddělení pro dospělé a v kanceláři 
pracovníků. V rámci rekonstrukce OD Centrum zde v květnu a červnu probíhaly stavební 
práce - výměna velkých oken a topení v dětském oddělení, v oddělení beletrie pro dospělé 
a v čítárně, instalace požárních hlásičů a protipožárních dveří. K stavebním úpravám došlo 
též v předsálí knihovny – zrekonstruovány byly toalety a prostory vstupní haly, zbudovány 
podhledy a vzduchotechnika. 9. 9. došlo k přestěhování skladu do nových prostor 
s kuchyňkou.  
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     Hudební a internetová knihovna ve dnech 5. – 17. 4. přestála rekonstrukci rozvodů vody – 
výměnu stoupaček.  
 
     Knihovna Lobzy byla vybavena novou policí na leporela z dílny údržbářky paní J. Kadlecové. 
Při větších deštích se potýkala se zatékáním téměř okolo všech oken.   
 
     OK Lochotín nově vytvořila koutek pro výstavy knih dětské naučné literatury a rozšířila 
volný výběr o 2 poličky na dětské časopisy. Díky dotaci od ÚMO 1 mohla pořídit a položit 
koberec na jeviště L-klubu a také upravit zádveří.  
 
     V OK Skvrňany byla od 1. 6. po dobu zhruba 2 týdnů zatopená suterénní místnost 
u klimatizace - po celé ploše stála voda o hloubce asi 10 cm. Během června byla ukradena 
klika a kryt na světlo na WC. Protékající WC pro čtenáře si vyžádalo složitou opravu. 6. 12. 
musela být knihovna uzavřena kvůli opravě rozbitého odpadu ve stropě přímo nad vstupním 
vchodem. 
 
     Významným rušivým zásahem do pracovního prostředí byla nucená výměna vodovodních 
stoupaček na několika místech OK Slovany. Část knihovního fondu včetně regálů musela být 
proto dočasně přemístěna, situace si vyžádala následný důkladný úklid knihovnicemi, 
uklízečkou, údržbářkou paní J. Kadlecovou (smontování „vstupní brány“ do dětského odd.) 
i firmou Klouda (7. 5. umytí oken, výloh a krytů elektrického osvětlení). 25. 2. došlo k výměně 
nefunkčních zářivek, v dubnu k opravě WC (provedla paní Kadlecová) a v červnu k opravě 
centrálního vysávání (provedla paní Kadlecová). Knihovna si také pořídila 3 nové nástěnky 
a 2 police na rozšíření volného výběru (zhotoveno paní Kadlecovou). Sklad knih byl doplněn 
o jeden starší regál. V měsíci listopadu bylo natřeno madlo na vstupních dveřích.  
 
     Knihovna Vinice uskutečnila 9. 1. výměnu světel, 16. 1. opravu a vymalování výpustě, 20. 5. 
instalaci optického kabelu (pronájem jiné organizaci) a 27. 5. výměnu stoupačky s rozvodem 
plynu. 13. 12. Zaznamenala opakovaný výpadek elektřiny a 31. 12. havárii vody. 
 
     V pobočce Božkov došlo na opravu topení.  
 
     Pobočka Červený Hrádek si pořídila nový teplomet. 
 
     Pobočka Litice byla nucena uvolnit stávající prostory pro rozšíření školní družiny a v průběhu 
měsíce srpna se v rámci školy přestěhovat do nových prostor. Jako náhrada jí byly v budově 
školy uvolněny a upraveny prostory v bývalém bytě po školníkovi. Všechny místnosti byly 
nově vymalovány, položeny nové podlahové krytiny (PVC) a připraveny sítě pro zapojení PC. 
 
     V pobočce Malesice byla pro zútulnění knihovny doplněná květinová výzdoba a plyšová 
zvířátka. 
 
     Do pobočky Radčice byly nakoupeny nové umělohmotné skládací židličky pro děti. 
 
     V pobočce Radobyčice byla v rámci částečné rekonstrukce budovy v režii ÚMO 3 
provedena výměna stávajících oken za plastová. Po dobu výměny a stavebních úprav bylo 
nutné regály s KF odsunout a přikrýt celý fond pobočky fóliemi, přestěhovat část nábytku 
a umožnit pohodlný přístup řemeslníkům. Poté nastěhovat do původního stavu a celé 
prostory vyčistit od prachu a nečistot vzniklých stavebními pracemi a malováním (stěhování 
a přípravné práce zajistily H. Líbalová, J. Kadlecová a M. Karpíšková). V rámci rekonstrukce 
budovy byly vyměněny i hlavní vstupní dveře do budovy, pohledově se stal vstup do budovy 
příjemnějším. V průběhu zimních měsíců trápila knihovnu opakovaná porucha plynového 
kotle. Výměna kotle za nový byla v dubnu přislíbena, avšak z finančních důvodů se nakonec 
neuskutečnila, provedena mohla být pouze oprava kotle, potíže s kotlem přetrvávají i nadále.  
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V druhém pololetí roku 2013 bylo vyhověno prosbě o vyhotovení přístupové cesty k budově, 
kde se nachází i knihovna. (Do té doby byla cesta do budovy jen přes zatravněnou plochu, 
která byla v případě špatného počasí a podzimních a zimních měsících rozbahněná a kluzká 
a nebyla příliš bezpečná chůzi zejména seniorům, kteří pobočku Radobyčice většinou 
navštěvují.)  
 
     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 298 studijních míst. 
 
Technické vybavení 
     V březnu proběhla kontrola nového internetového připojení v pobočkách B. Hora, Č. Hrádek, 
Koterov, Radobyčice a Újezd, které byly po skončení Projektu internetizace knihoven v roce 
2012 připojeny stejným způsobem jako ostatní knihovny. Rychlost připojení se zde však 
bohužel snížila.  
     11. 3. došlo v magistrátní počítačové síti k napadení aplikace Škola online. To mělo za 
následek zpomalení serverů MMP, v některých případech dokonce jejich vyřazení. Problémy 
nastaly také s AKS Clavius a přetrvávaly 3 týdny. Potíže s AKS Clavius i s katalogem 
Carmen knihovna zaznamenala opět počátkem června. Pracovníci SIT MMP ve spolupráci 
s firmou LANius problém řešili po celý červen a ještě v červenci, v některých knihovnách tím 
byla znemožněna obsluha návštěvníků. Také v Bibliobusu docházelo během roku k častým 
výpadkům počítačové sítě.  
     OK Bory byla vybavena novou účtenkovou tiskárnou a bylo zde též vyměněno 
multifunkční zařízení Lexmark za novou černobílou tiskárnu HP Universe Priting PCL 6.  
     OK Lochotín dostala nové PC do kanceláře zaměstnanců.  
     Kancelář OK Slovany byla vybavena novou tiskárnou. Rovněž byl vyměněn nefunkční 
skener pro načítání čárových kódů na pultě. 
     V průběhu dubna byla v knihovnách, kde to bylo možné, dokončena výměna barevných 
tiskáren za tiskárny černobílé s cílem uspořit náklady na barevné náplně do tiskáren. Toto 
omezení není ideální. Barevný tisk pro všechny provozy se pořizuje v sekretariátu KMP na 
tiskárně umístěné v Oddělení KF. Výsledkem je velký počet nepovedených kopií (jiné 
zobrazení dokumentu po zaslání e-mailem, problémy s kvalitou tisku, nefunkční tiskárna 
apod.). 
 
Přehled technických zařízení: 

 2013 2012 

Počítače (v celé KMP) 157 157 

    z toho pro veřejnost 74 74 

Ostatní technické vybavení v provozech poskytujících služby:   

Tiskárny  54 57 

    z toho pro veřejnost 18 19 

Skener (na skenování dokumentů) 8 8 

Skener (na načítání čárového kódu) 49 48 

Kopírky 4 4 

Multifunkční zařízení 25 24 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 
IV.1  Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
Knihovně města Plzně byl pro rok 2013 schválen příspěvek na provoz ve výši 37 006 tis. Kč, 
z toho objem mzdových prostředků 18 000 tis. Kč.  
K 31. 12. 2013 byla provedena následující rozpočtová opatření: 
- RO 11 neinvestiční dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 139 241,- Kč 
- RO 60 provozní příspěvek na zachování otevírací doby z ÚMO 2 – 38 000,- Kč 
- RO 87 neinvestiční dotace MLČR - Harmonizace lokálních autorit KMP – 101 000,- Kč 
- RO 108 investiční dotace na „Přechod z výměnného formátu UNIMARC na MARC 21“ – 

92.000,- Kč 
- RO 115 provozní příspěvek na dovybavení L-Klubu OK Lochotín – 5 000,- Kč 
Rozpočet po úpravách 37 289 241,- Kč 
 
 
Náklady 
 
Upravený roční rozpočet je 40 121 tis. Kč, skutečnost 39 803 tis. Kč, tj. čerpání na 99 %. 
Z toho: 
 
Spotřeba materiálu, náklady z drobného dlouhodobého majetku - pol. 501, 558 
 
Upravený roční rozpočet je 6 300 tis. Kč, skutečnost 6 257 tis. Kč, tj. čerpání na 99 %. 
Z toho:   spotřeba materiálu     498 tis. Kč 
   nákup knihovního fondu       5 527 tis. Kč 
   spotřeba pohonných hmot   134 tis. Kč 
   nákup DDM       98 tis. Kč  
 
 
Spotřeba energie - pol. 502 + zaplacené zálohy na energie – pol. 314  
 
Upravený roční rozpočet je 2 000 tis. Kč, skutečnost 1 981 tis. Kč, tj. čerpání na 99 %.  
 
 
Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - pol. 511, 512, 513, 518 
 
Upravený roční rozpočet je 3 600 tis. Kč, skutečnost 3 559 tis. Kč, tj. čerpání na 99 %.  
Z toho:      opravy                                    177 tis. Kč 
   cestovné                47 tis. Kč  

náklady na reprezentaci               5 tis. Kč  
ostatní služby *                   1 553 tis. Kč 

   nájemné                       1 384 tis. Kč 
   výkony spojů              366 tis. Kč 
   přepravné                       27 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
* úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení, poplatky aj. 
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Mzdové náklady - pol. 521  
 
Upravený roční rozpočet 18 000 tis. Kč, skutečnost 18 831 tis. Kč,   
Z toho:   mzdy zaměstnanců              18 656 tis. Kč  
   pracovní dohody         125 tis. Kč 
   náhrady DPN            50 tis. Kč 
 
Překročení mzdového limitu o 830 796 Kč bylo kryto: 
 
Čerpání fondu odměn 608 251,00 Kč 
Grant MKČR VISK 9  101 000,00 Kč 
Dotace KÚPK - regionální funkce na mzdy 83 545,00 Kč 
Dotace na mzdy ÚMO 2 38 000,00 Kč 
Celkem  830 796,00 Kč 
 
Zákonné sociální pojištění - pol. 524  
 
Upravený roční rozpočet 6 320 tis. Kč, skutečnost  6 313 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho:   sociální pojištění  4 633 tis, Kč 
   zdravotní pojištění  1 680 tis. Kč 
 
 

Daně a poplatky - pol. 531, 532, 538, 591 
 
Upravený roční rozpočet 0 tis. Kč, skutečnost 0 Kč, nebyly účtovány žádné poplatky. 
 

 
Odpisy - pol. 551 
 
Upravený roční rozpočet 1 746 tis. Kč, skutečnost 1 746 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
 

Ostatní náklady - pol. 525, 527, 528, 549, 591 
 
Upravený roční rozpočet 1 305 tis. Kč, skutečnost 1 116 tis. Kč, tj. čerpání na 85 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   52 tis. Kč 
   sociální náklady **   927 tis. Kč 
   ostatní náklady   137 tis. Kč 
 
Výnosy 
 
Upravený roční celkový rozpočet je 40 121 tis. Kč. 
Z toho upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 2 832 tis. Kč, skutečnost za sledované 
období je 3 437 tis. Kč, tj. plnění na 121 %.  
 
Z toho:   čtenářské poplatky   2 129 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          57 tis. Kč   
pořady literární výchovy     307 tis. Kč 
pronájmy       177 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy        87 tis. Kč  
úroky               33 tis. Kč 
ostatní výnosy         39 tis. Kč 
převod z fondu odměn     608 tis. Kč 

_____________________ 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
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Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2013. 
 
Hospodářský výsledek 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 je zisk 924 tis. Kč.  
 
 
Plnění počtu pracovníků  

Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2013 – 92, průměrný přepočtený stav 77,1 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda 20 219,- Kč.  
 

Stav fondů k 31.12.2013 

Rezervní fond    1 521 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku       69 tis. Kč 
Fond odměn       262 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb       94 tis. Kč 
 
  
Čerpání fondu investic  

40 tis. Kč spoluúčast k investiční dotaci na nákup SW vybavení - “Přechod z výměnného 
formátu UNIMARC na MARC 21“ 
 
K 31. 12. 2013 bylo odvedeno 4 500 tis. Kč do rozpočtu města.  
 
 
Výnosy z pronájmu městského majetku 

 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 176 517 Kč, 
z toho: 
- dlouhodobé  128 437 Kč 
- krátkodobé     48 080 Kč  
 

  
Pohledávky  

KMP k datu 31. 12. 2013 nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 

 
 
IV.2  Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet  013 – software 
     Počáteční stav 830 352,42 Kč, konečný stav 962 484,42 Kč. Nákup nového SW MARC 21. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 722 901,97 Kč, konečný stav 742 261,97 Kč. Nákup nového SW 
Lemmatizátor CZ verze SQL 
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 45 368 287,23 Kč, konečný stav 45 368 287,23 Kč. Nedošlo k žádné 
změně. 
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Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 19 157 914,69 Kč,  konečný stav 19 157 914,69 Kč. Nedošlo k žádné 
změně. 
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 9 089 889,40 Kč konečný stav 8 787 898,51 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 439 041 Kč, konečný stav  262 390 Kč. Zaúčtován byl příspěvek z rozdělení 
výsledku hospodaření r. 2012 a použití k vyrovnání limitu mezd r. 2013. 
 
Účet 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 137 743,39 Kč, konečný stav 93 725,35 Kč. Čerpání odpovídá zásadám 
dle zákona. 
 
Účet 413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
     Počáteční stav 1 412 696,07 Kč, konečný stav 1 520 635,29 Kč. Zaúčtován příděl 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2012. 
 
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 2 862 997,88 Kč, konečný stav 68 733,17 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání na investice a odvod zřizovateli viz výše. 

 
 
IV.4  Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání bylo KMP navrženo ve výši 739 000,- Kč do fondu odměn a 
184 841,52 Kč do rezervního fondu -  zřizovatelem bude schváleno v 06/2014. 
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V. Závěrem  
 
     Do roku 2013 vstupovala Knihovna města Plzně s výrazně sníženým rozpočtem. 
Příspěvek na činnost od zřizovatele jí byl oproti předchozímu období zkrácen o 7,3 % 
(tj. o 2.904 tis. Kč) a knihovna byla nucena přistoupit ke změnám a úsporným opatřením 
v řadě oblastí. O celé 3 úvazky musel být snížen stav pracovníků vykonávajících 
knihovnické služby. Rovněž se snížil počet hodin otevírací doby v malých pobočkách 
o 36 hodin týdně.  
 
     V roce 2013 KMP zaznamenala po několika letech nárůstu pokles téměř ve všech 
ukazatelích, který se projevil plošně ve všech provozech. Nárůst byl vykázán pouze v počtu 
virtuálních návštěv a v počtu návštěv webu KMP. Téměř 2 měsíce přetrvávaly potíže 
s výpočetní technikou, jež měly za následek pomalou odezvu výpůjčního systému nebo 
jeho nefunkčnost. Knihovny byly otevřeny téměř ve stejném rozsahu jako v roce 2012, avšak 
např. v OK Doubravka, OK Skvrňany a v hlavní budově v ul. B. Smetany byl po několik 
měsíců ztížen přístup do knihoven z důvodu rozsáhlých úprav okolí budov.  
 
     Přemístěna musela být zastávka bibliobusu na Roudné z ulice Pod Všemi svatými na 
Karlovarskou ulici – Rondel. Tato změna se nakonec ukázala být přínosem - zastávka je na 
viditelném a rušném místě a bibliobus tak vzbuzuje pozornost kolemjdoucích.  
 
     Pobočka v Liticích se musela přestěhovat do jiných prostor v rámci budovy ZŠ, tato 
změna však naštěstí neměla na výkony pobočky žádný vliv.  
 
     Od 1. 1. 2013 také došlo ke zvýšení poplatků pro uživatele. Zvýšení se dotklo ročního 
registračního poplatku, poplatku za rezervaci dokumentu, tisk a kopírování, rešeršního 
poplatku a poplatků z prodlení. Z důvodu úspor byla pro uživatele zrušena nabídka 
barevného tisku.  
 
     Od 24. 6. 2013 KMP nabízí svým uživatelům tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré 
telefony a tablety s operačním systémem Android. 
 
     V průběhu roku proběhla revize knihovního fondu v OK Doubravka, OK Skvrňany, ÚKD, 
ve Výměnném fondu, pobočce Malesice a v příručních knihovnách v hlavní budově. 
Uzavřena byla revize OK Lochotín, ÚKDM, poboček Malesice a Letkov.  
 
     Od června 2013 poskytuje SITMP knihovně statistiku využití Wi-Fi připojení 
v jednotlivých provozech. 
 
     Od 18. 9. KMP akceptuje jako čtenářský průkaz také JIS kartu studenta a pracovníka 
ZČU, pokud je označená logem Plzeňské karty. 
 
     V říjnu 2013 byl na webu KMP zřízen pro veřejnost formulář pro možnost návrhu na 
doplnění knihovního fondu. 
 
     V roce 2013 KMP zaznamenala velký nárůst lekcí informační výchovy. 
 
     KMP převzala na žádost MMP do svého vlastnictví veškerý knihovní fond odborové 
knihovny MMP.  
 
     Od poloviny prosince přešla KMP z výměnného formátu UNIMARC na zpracování 
dokumentů ve formátu MARC 21. Přechod byl umožněn získáním grantu z VISK 3 - 
Informační centra veřejných knihoven.  



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 

 
 

 

 

 

 

77 

     Po získání grantu v programu VISK 9 – Souborný katalog CASLIN a národní autority 
2013 knihovna pokračovala v harmonizaci lokálních autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR.  
 
     Studovna sestavila výběrovou bibliografii díla plzeňské rodačky Karly Erbové. 
 
     Knihovna nebo jednotlivé její provozy se účastnily téměř všech celostátních 
knihovnických akcí. Do knihovny se podařilo pozvat velký počet zajímavých 
plzeňských i mimoplzeňských osobností a také více autorů, kteří prezentovali své knihy.  
 
     Prostřednictvím studovny se KMP podílela na virtuální celorepublikové referenční službě 
Ptejte se knihovny. Touto cestou byl zodpovězen 21 dotaz.  
 
     Návštěvníci webových stránek knihovny využívali možnost napsat připomínky a dotazy do 
Fóra čtenářů. V roce 2013 bylo těchto příspěvků 39. 
 
     KMP spolupracovala s 59 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 26 MŠ, 33 ZŠ a ŠD, 
10 SŠ, 16 mimoplzeňskými organizacemi a 4 zahraničními partnery. 
 
     Knihovně pomáhalo 30 dobrovolníků, kteří odpracovali 392 hodin.  
 
     V roce 2013 KMP obdržela 13 písemných stížností a připomínek, o 9 víc než v roce 
2012.  Na druhé straně velké množství poděkování - 19 větších písemných pochval a další 
velké množství menších pochval včetně dotazníků pro zpětnou vazbu.   
 
     V knihovně se vystřídalo 49 praktikantů na průběžné praxi, 3 praktikanti zde 
absolvovali souvislou praxi.  
 
     Pracovníci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek, seminářů 
- vzdělávání bylo věnováno 1 759,5 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 23 hodin. 
 
     Pracovníci se účastnili celostátních odborných dotazníkových akcí, většinou na 
výzvu Národní knihovny ČR, např. svými zkušenostmi přispěli k vytvoření standardizovaného 
dotazníku spokojenosti dětských čtenářů, průzkumu potřeb knihoven pro vytvoření 
Centrálního portálu knihoven, k projektům v programu Mládež v akci v období 2007 – 2013, 
k výzkumu akvizice, katalogizace a prezentace komiksů v českých knihovnách, služby Ptejte 
se knihovny nebo využití zahraničních databází.  
 
     Rok 2013 byl pro pracovníky knihovny velmi náročný. Snížení rozpočtu, omezení 
otevíracích hodin, snížení počtu pracovníků, snížení finanční částky na nákup knihovního 
fondu, zvýšení poplatků pro čtenáře, neočekávané stavební zásahy, z toho vyplývající 
špatné podmínky pro návštěvníky i pracovníky knihovny a v neposlední řadě nárůst 
psychicky labilních a konfliktních návštěvníků kladlo zvýšené nároky na všechny pracovníky 
ve službách.   
 

 
 

 
 
 
     Výroční zpráva byla zpracována podle „Zásad zpracování výroční zprávy o činnosti 
a hospodaření příspěvkové organizace poskytující veřejné služby v oblasti kultury“, 
schválených usnesením RMP č. 1326 ze dne 24. 9. 2009.  
     Zpracovaly PhDr. Jana Hájková a Mgr. Helena Šlesingerová.  
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VI. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2013 
 
 
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  - Studentská 22 
Obvodní knihovna Skvrňany - Macháčkova 28 
Obvodní knihovna Slovany  - Táborská 24 
Knihovna Vinice - Hodonínská 55  
Hudební a internetová knihovna - Táborská 22 
Oddělení informačních služeb a studovna  - B. Smetany 13 
 
  
POBOČKY  
Bílá Hora - Nad Štolou 716 
Božkov - Sládkova 10  
Černice - Veská 11 
Červený Hrádek - Červenohrádecká 53 
Koterov - Koterovská náves 7 
Křimice - Prvomájová 100 
Lhota – K Sinoru 62/51                                            
Litice - Přeučilova 12  
Malesice – Chotíkovská 14                             
Radčice - V Radčicích 9  
Radobyčice - Radobyčická náves 77  
Újezd - Staroveská 7  
 
 
 

BIBLIOBUS - STANOVIŠTĚ 
Bory - Tomanova  
Bručná - Pěnkavova 
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná,  Karlovarská - Rondel  
Valcha – U Hájovny 
Zátiší - Línská     
 
 
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
Polanova síň - B. Smetany 13 
L-klub - Kralovická 22 
M-klub - Macháčkova 28 
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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 2013 
 

 
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 (do 17. 2.) 

   Kovandová Jitka 

   Mirošovská Jitka 

   Pašková Marie 

   Zahradníková Anna 

   Závodná Helena 

   Zelinková Hana (od 6. 2.) 

    

5. Oddělení nákupu a zpracování  Duchková Lenka, BBus (Hons) 

 knihovních fondů  Bicanová Marie, Mgr. (od 9. 9.) 

   Jílková Simona 

   Kožíšek Ouřadová Martina, BBus (Hons) 

   Marková Věra 

   Murinová Eva, Bc. 

   Růžičková Jana (do 31. 1.) 

   Ulíková Stanislava 

   Zemanová Pavlína, Mgr. (do 30. 6.) 

    

6. Úsek pro styk s veřejností, Polanova síň  Horáková Jana, Mgr. 

    

7.  Oddělení informačních služeb  Franková Květoslava, Mgr. 

 a studovna  Kasková Jana 

   Skálová Markéta, Mgr. 

    

8. Ústřední knihovna pro dospělé  Zemanová Pavlína, Mgr. (od 1. 7.) 

   Maixnerová Jana, Bc.(funkce vedoucí do 31. 1.) 

   Nováková Hana, Bc.(funkce vedoucí od 1. 2.  - 30. 6.) 

   Bernášková Jitka, Bc. 



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P.O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 

 
 

 

 

 

 

82 

   Čadová Veronika, Bc. (do 30. 6.) 

   Hyláková Ladislava 

   Nussbauerová Hana 

   Pechová Kateřina 

   Růžičková Jana (od 1. 2.) 

   Valentová Jana, Bc. 

    
9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Pekárková Petra, Mgr. 

   Duchková Petra, Bc.(do 2. 6.) 

   Čadová Veronika, Bc. (od 1. 7.) 

   Větrovská Hana 

   Voříšková Helena 

   Výšková Libuše 

    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 

   Glaserová Mirka (od 1. 9.) 

   Hejnalová Ilona 

   Marianová Eva 

   Štádlerová Jaroslava 

   Secká Lucie (do 30. 6.) 

    
11. Obvodní knihovna Bory  Karpíšková Markéta 
   Bedřichová Marcela 

   Jedličková Hana 

   Ouřada Martin 

    
 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  Blažková Andrea 

 pobočka Újezd  Brožová Hana 

    
13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 

   Šiková Alice 

    
14. Obvodní knihovna Lochotín  Khasová Dagmar, Mgr. 
   Brychová Dana, BBus (Hons) 
   Dibová Andrea  

   Hoffmannová Ilona 

   Janová Jitka 

   Lukáčová Hana  

   Wočadlová Zdeňka 

    

 Pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
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15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 

 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 

   Beránková Magdalena, Mgr. 

   Neubergerová Alena 

   Přibyl Marian 

 správa M-klubu  Toupalová Věra 

    

 pobočka Křimice  Kučerová Václava 

 pobočka Malesice  Mildorfová Iva 

 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. 
   Bicanová Marie, Mgr. (od 1. 3. - 31. 8.) 
   Kuželková Jana (od 1. 9.) 
   Krystlová Dita 
   Zahoříková Irena st. 
    
 Mateřská dovolená  Bicanová Marie, Mgr. (do 9. 9.) 
   Duchková Petra, Bc.(od 3. 6.) 
   Kašparová Veronika, Mgr.  
   Kroftová Jana  
   Smílková Kateřina Mgr.  
    
 Odchod z KMP  Hegnerová Božena 
   Secká Lucie 
    
 Nástup do KMP  Glaserová Mirka 
   Kuželková Jana 
   Zelinková Hana 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně za rok 2013 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2013 a 2012 
 

 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2013 1 655 672 23 218 66 452 11 695 413 7 653 1 977 

Bolevec       
2012 1 642 684 24 690 67 992 12 066 406 7 333 3 255 

index 1,01 0,98 0,94 0,98 0,97 0,98 1,04 0,61 

Bory            
2013 1 998 324 25 728 102 210 14 518 67 1 082 2 693 

Bory  
2012 2 126 356 26 604 104 759 16 414 95 1 624 2 721 

 index 0,94 0,91 0,97 0,98 0,88 0,71 0,67 0,99 

Doubravka  
2013 2 398 437 27 354 112 344 17 689 142 2 657 2 354 

Doubravka  
2012 2 426 469 31 037 118 130 18 685 158 2 799 3 973 

 index 0,99 0,93 0,88 0,95 0,95 0,90 0,95 0,59 

Lobzy          
2013 571 190 6 951 23 047 2 599 129 2 973 1 253 

Lobzy          
2012 558 184 7 318 23 010 2 742 129 2 911 1 556 

 index 1,02 1,03 0,95 1,00 0,95 1,00 1,02 0,81 

Lochotín       
2013 3 742 590 53 688 241 523 45 597 77 3 143 7 533 

Lochotín       
2012 3 755 605 53 437 242 159 49 754 63 2 235 8 719 

 index 1,00 0,98 1,00 1,00 0,92 1,22 1,41 0,86 

Skvrňany      
2013 1 781 362 26 741 101 610 20 009 101 1 952 4 073 

Skvrňany      
2012 1 852 385 28 692 106 291 21 628 114 2 088 3 870 

 index 0,96 0,94 0,93 0,96 0,93 0,89 0,93 1,05 

Slovany        
2013 2 677 399 30 023 125 427 19 503 44 946 1 189 

Slovany        
2012 2 759 459 31 207 130 050 20 286 45 1 494 1 382 

 index 0,97 0,87 0,96 0,96 0,96 0,98 0,63 0,86 

Vinice          
2013 941 228 13 228 56 784 7 489 75 778 473 

Vinice          
2012 985 234 13 579 62 405 9 011 61 773 771 

 index 0,96 0,97 0,97 0,91 0,83 1,23 1,00 0,61 

ÚKD            
2013 5 833 226 65 358 193 463 32 244 5 167 4 346 

ÚKD            
2012 6 186 239 70 791 217 207 35 271 1 7 5 234 

 index 0,94 0,95 0,92 0,89 0,91 5,00 23,86 0,83 

ÚKDM          
2013 4 435 955 37 183 85 779 8 540 132 2 519 4 907 

ÚKDM          
2012 4 574 1 014 36 498 85 063 9 333 101 2 165 6 114 

 index 0,97 0,94 1,02 1,01 0,92 1,31 1,16 0,80 

Hudební       
2013 875 118 11 834 23 516 1 571 1 15 7 579 

Hudební       
2012 936 140 13 249 27 008 1 927 8 118 9 272 

 index 0,93 0,84 0,89 0,87 0,82 0,13 0,13 0,82 

Bibliobus      
2013 380 53 4 747 22 218 3 472 0 0 0 

Bibliobus      
2012 377 46 4 940 24 802 3 705 4 365 0 

 index 1,01 1,15 0,96 0,90 0,94 0 0 0 

Studovna      
2013   6 070 2 605 2 046 12 264 3 595 

Studovna      
2012   6 571 2 594 1 945 9 189 3 725 

 index     0,92 1,00 1,05 1,33 1,40 0,97 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora      
2013 65 11 874 3 010 1 273 19 54 128 

Bílá Hora      
2012 71 12 1 393 4 042 1 851 20 65 231 

 index 0,92 0,92 0,63 0,74 0,69 0,95 0,83 0,55 

Božkov         
2013 164 52 2 470 8 842 2 590 9 248 237 

Božkov         
2012 166 51 2 466 8 591 2 653 14 271 242 

 index 0,99 1,02 1,00 1,03 0,98 0,64 0,92 0,98 

Černice        
2013 103 16 1 595 7 860 2 001 1 1 2 

Černice        
2012 132 23 2 120 10 581 2 669 7 21 18 

 index 0,78 0,70 0,75 0,74 0,75 0,14 0,05 0,11 

Č. Hrádek     
2013 42 1 588 4 166 1 491 14 48 25 

Č. Hrádek     
2012 65 10 816 5 415 1 969 21 79 48 

 index 0,65 0,10 0,72 0,77 0,76 0,67 0,61 0,52 

Koterov        
2013 59 9 596 2 932 850 3 22 63 

Koterov        
2012 65 12 802 3 397 1 082 1 10 100 

 index 0,91 0,75 0,74 0,86 0,79 3,00 2,2 0,63 

Křimice        
2013 107 23 1 555 7 816 1 773 14 194 33 

Křimice  
2012 108 21 1 501 7 985 2 172 31 197 56 

index 0,99 1,10 1,04 0,98 0,82 0,45 0,98 0,59 

Lhota            
2013 72 16 1 032 3 034 940 3 44 75 

Lhota  
2012 74 12 1 182 3 700 1 270 5 45 121 

 index 0,97 1,33 0,87 0,82 0,74 0,60 0,98 0,62 

Litice           
2013 92 36 1 106 4 458 825 7 96 95 

Litice           
2012 97 34 1 284 4 977 1 000 50 358 262 

 index 0,95 1,06 0,86 0,90 0,83 0,14 0,27 0,36 

Malesice      
2013 33 8 447 1 899 500 7 9 60 

Malesice      
2012 24 4 495 1 739 600 0 0 29 

 index 1,38 2,00 0,90 1,09 0,83 7,00 9,00 2,07 

Radčice       
2013 84 23 1 237 5 469 1 415 34 201 288 

Radčice       
2012 83 21 1 614 6 911 2 104 45 199 581 

 index 1,01 1,10 0,77 0,79 0,67 0,76 1,01 0,50 

Radobyčice  
2013 39 5 558 4 412 2 315 2 9 8 

Radobyčice  
2012 46 5 758 5 454 2 799 0 0 15 

 index 0,85 1,00 0,74 0,81 0,83 2,00 9,00 0,53 

Újezd 
2013  84 24 978 6 606 2 259 43 505 68 

Újezd  
2012 83 24 1 076 6 266 2 500 45 572 133 

index 1,01 1,00 0,91 1,05 0,90 0,96 0,88 0,51 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2013 
 

Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2013 

Skutečnost 
2012 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,9 2,8 

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 16,7 17,3 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 227,5 % 272 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 7,2 7,6 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 43 44 

 
 
 

Informační služby 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2013 

Skutečnost 
2012 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 4 280 4 697 
                                 - z toho studovna 1 000 1 019 1 156 

Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15 20 30 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 812 989 

 
 
 

Ostatní služby 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2013 

Skutečnost 
2012 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 757 1 860 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 40 290 42 168 
Počet vydaných publikací 32 26 26 

 

 

 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2013 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2013 

Skutečnost 
2012 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 2 857 3 010 
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Ukazatele kvality 
 

Knihovnické služby 
 

Standard VKIS Provozní doba knihovny 

Indikátor Počet provozních hodin pro veřejnost týdně 
Doporučený trend v ČR 50 a více 
Standard KMP 45  
Skutečnost 2013 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 2013 

32 
31 

 

Standard VKIS Doplňování knihovního fondu a informačních zdrojů 

Indikátor Výdaj na doplňování knihovního fondu a dalších 
informačních zdrojů, tj. finanční částka v Kč na nákup KJ 

na 1 obyvatele za 1 kalendářní rok 
Doporučený trend v ČR 
Skutečnost 2013 
Skutečnost 2012 

30 - 45 Kč   
33 Kč 
34 Kč 

 
Informační služby 

 

Standard VKIS Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 

Indikátor Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
Doporučená hodnota v ČR 20 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2013 
Skutečnost 2012 

27  
53 
53 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2013 
Skutečnost 2012 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
298 (z toho 50 v ústřední budově) 
298 (z toho 48 v ústřední budově) 

 
Ostatní služby 

 

Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost (počet návštěvníků na 1 akci) 
Standard KMP 
Skutečnost 2013 
Skutečnost 2012 

31 
23 
23 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2013 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

                     

              Beseda Hradní pověsti      Pasování prvňáčků v Týdnu knihoven  
Knihovna Bolevec 

 
 
 
 

                     

             Březen měsíc čtenářů                                  LIV s cestovatelskou tématikou pro děti  
       LIV pro MŠ         v Týdnu knihoven 

Obvodní knihovna Bory 
 
 
 

                
 
                  Čtení s babičkou                  Beseda s novinářkou a spisovatelkou 
                          Alenou Ježkovou 

Týden knihoven v Obvodní knihovně Doubravka 
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Veřejné čtení spisovatelky Terezy Brdečkové          Vánoční zpívání koled s dětmi ze ZŠ  
   a písničkáře Jiřího Dědečka v L-klubu 

Obvodní knihovna Lochotín 
 
 

 
 

               
 

Den čtení v Březnu měsíci čtenářů  
Obvodní knihovna Slovany 

 
 
 

                         
 
              Na chvíli knihovníkem                                        Červen na božkovské pobočce  
                   v OK Slovany             
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      Týden knihoven – LIV pro děti                          Beseda pro seniory  
               o životě a díle K. Klostermanna 

Obvodní knihovna Skvrňany 
 
 

               
 
  Autorské čtení a beseda spisovatelky     Laudatio pro Karlu Erbovou 
                Kateřiny Tučkové               Večer k životnímu jubileu básnířky – 80 let 
        autorka představila svůj román  
                Žítkovské bohyně    
              

             
      
       Autorské čtení Terezy Boučkové                              J. H. Krchovský – autorské čtení 
          knihy Šíleně smutné povídky      
                              

Polanova síň Knihovna města Plzně 
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Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem               Vernisáž ZUŠ a vyhlášení výsledků  
     pro ŠD Benešovy ZŠ - 13. 6. 2013                      výtvarné soutěže Živá voda 10. 4. 2013 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 
 
 
 

             
 

    Scénické čtení z knihy Ester Staré        Den poezie s názvem 
      Chrochtík a Kvikalka na cestě                                       Podzim není jenom chmura, 
          za blýskavým prasátkem                                             máš-li poetického ducha 

Knihovna Lobzy 
 

 

                      
            

Převzetí knižního daru od primátora města Plzně Martina Baxy 
a vedoucí Odboru životního prostředí Dagmar Svobodové Kaiferové 

Atlas krajiny České republiky. Kniha k dispozici veřejnosti 
v Oddělení informačních služeb a studovny 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2013 
 
 
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 
 
Milan Šedivý / Karel Hynek Brácha  Bác! Ilustrace Dominika Sládková-Paštéková ; 
-- Plzeň 2013 ; Pro libris za finanční podpory města Plzně ; 39 s. ; -- 21 cm (Ulita, sv. 32). 
200 výt. 
ISBN 978-80-86446-69-1 (brož.) 
 
Karel Drhovský / Kalendář plzeňský 2014 – Utopená služtička a jiné pověsti. 
Kratochvilné čtení na každý měsíc . Ilustrace Antonín Lněnička ; -- Plzeň 2013 ; 
Pro libris za finanční podpory města Plzně ; 35 s. : il.; 21 cm ; 300 výt. 
ISBN 978-80-86446-64-6 
 
Jakub Fišer / Dlaně. Ilustrace Oksana Rahalskaya ; -- Plzeň 2013 ; Pro libris za finanční 
podpory města Plzně ; 49 s. ; -- 21 cm (Ulita, sv. 29). 200 výt. 
ISBN 978-80-86446-66-0 (brož.)  
 
Karel Trinkewitz / Melancholidský život ; -- Plzeň 2013 ; Pro libris za finanční podpory 

města Plzně ; 45 s. ; -- 21 cm – (Ulita; sv. 31). 200 výt. 

ISBN 978-80-86446/68-4 (brož.) 
 
Karla Erbová, Výběrová bibliografie z let 1947 – 2013 ; -- Plzeň 2013 ; sestavily 
Květoslava Franková, Jana Kasková, Markéta Skálová ; Knihovna města Plzně ve 
spolupráci s Pro Lbris a s podporou Nadace 700 let města Plzně ; 67 s.; 150 výt. 
ISBN 978-80-86446-65-3 (brož.) 
 
Pavel Štýbr / Maggi v kostce ; -- Plzeň 2013 ; -- Pro libris za finanční podpory města Plzně. 
-- 49 s.; 21 cm. – (Ulita ; sv. 30). 200 výt. 
ISBN 978-80-86446-67-7 (brož.) 
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2013/2014.  
Plzeň ; Knihovna města Plzně 2013. – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol  
a školních zařízení 
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Příloha č. 9. Obraz KMP v tisku v roce 2013 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Knihovna půjčila nejvíc knih v historii / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -
- Roč. 22, č. 7 (09. 01. 2013), s. 4 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 
Čtenáři si půjčují stále víc, i tak musí knihovna šetřit / Helena Šlesingerová. -- In: Mladá 
fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. – ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 9 (11. 01. 2013), s. B/3 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 
Studenti namluveným knihám příliš nevěří : lákadlem městské knihovny jsou audioknihy a čtečky 
elektronických knih. ředitelka Helena Šlesingerová by ráda i nabídla další novinky / Helena 
Šlesingerová. Zaps. Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 10(12. 01. 2013), s. 4 
 
(DA) 
Spisovatelka četla v knihovně / (da). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 12 (15. 01. 2013), s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Včelka Mája přiletěla mezi děti do knihovny v Lobzích / Zuzana Mišterová.-- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 12 (15. 01. 2013), s. 10 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Jak zvířátka našla domov / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 21 (25. 01. 2013), s. 10 
 
(LAD) 
Knihovna vás seznámí s publicisty / (lad). -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 4 (24. 01. 2013), s. 7 
  
REKORDNÍ 
Rekordní NEJ plzeňské knihovny za loňský rok. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 13, č. 1-2 
(04. 02. 2013), s. 14 
 
PUBLICISTÉ 
Publicisté v knihovně. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 13, č. 1-2 (04. 02. 2013), s. 24 
 
VĚTROVSKÁ, Hana 
Vtipy knihovnou letí / Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 33 (08. 02. 2013), s. 9 
 
(ČTK) 
Na příjezd bibliobusu se v Plzni těší pět tisíc lidí / (ČTK). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj 
Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 38 (14. 02. 2013), s. B/[1] 
 
(DAV) 
Spolupráce knihovny se školou se vyplácí / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -
- Roč. 22, č. 42 (19. 02. 2013), s. 10 
 
DUCHKOVÁ, Petra 
Večerníček v knihovně / Petra Duchková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, 
č. 41 (18. 02. 2013), s. 10 
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GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943- 
Kalendář přibližuje trampy / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský kulturní přehled 
Kultura. -- (14. 02. 2013), s. 7 
 
(PRA) 
Knihovna hledá nejlepší čtenáře mezi dětmi / (pra). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 22, č. 52 (01. 03. 2013), s. 3 
  
DUCHKOVÁ, Lenka 
Žítkovské bohyně v knihovně / Lenka Duchková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 52 (01. 03. 2013), s. 10 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Čtenářka roku loni zvládla 315 knih / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 22, č. 56 (07. 03. 2013), s. [1] 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Služby knihovny jsou all incllusive / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 22, č. 54 (05. 03. 2013), s. 2 
 
(DA) 
V knihovně uvidíte Stromoví / (da). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 69 
(22. 03. 2013), s. 10 
 
(LN, pek) 
Noc v knihovně v duchu lovců mamutů / (ln, pek). -- In: Mladá fronta Dnes.Kraj Plzeňský 
Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 82 (08. 04. 2013), s. B/[1] 
 
KUČEROVÁ, Václava 
V Křimicích slavili Měsíc knihy a Měsíc čtenářů / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 67 (20. 03. 2013), s. 10 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Měsíčník Plž i Ason-klub ocenily plzeňské literáty / Marek Velebný. -- In:Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (14. 03. 2013), s. 7 
 
(HAJ) 
V knihovně zazní básně lyrika Rilkeho / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 78 (03. 04. 2013), s. 10 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Děti dnes budou nocovat v knihovnách / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 22, č. 80 (05. 04. 2013), s. 3 
 
V 
V plzeňských knihovnách "all inclusiv". -- In: Plzeňák. -- Roč. 5, č. 4 (06. 03. 2013), s. 10 
 
(LAD) 
Zajímavosti z Indonésie v Plzni / (lad). -- In: 5+2 dny. -- Roč. 2, č. 13 (28. 03. 2013), s. 5 
 
OTÁSEK, Petr 
Knihovna zůstává v Křimicích beze změn / Petr Otásek. -- In: Křimický zpravodaj. -- Roč. 7 
(15. 01. 2013), s. 3 
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HUBATOVÁ, Eva, 1956- 
Laudatio pro Karlu Erbovou / Eva Hubatová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 86 (12. 04. 2013), s. 10 
 
AKCE 
Akce Čtenář roku 2013. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 13, č. 4 (08. 04. 2013), s. 7 
 
(DAB) 
Spolupráce knihovny se školou se vyplácí / (dab). -- In: Plzeňská jednička.-- Roč. 21, č. 2 
(20. 04. 2013), s. 22 
 
(DA) 
Stromoví / (da). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 21, č. 2 (20. 04. 2013), s. 22 
 
(HAJ) 
Zítra zazní v L-klubu Rilkeho verše / (haj). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 90 (17. 04. 2013), s. 8 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
V bolevecké knihovně cestovali čtenáři s knihou a fantazií / Eva Procházková. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 89 (16. 04. 2013), s. 12 
 
RED) 
Nejlepší čtenářkou je Alžběta Pecháčková / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 18 (19. 04. 2013), s. 7 
 
(PRA) 
Knihovna zaujala programem pro děti / (pra). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 98 (26. 04. 2013), s. 2 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
V plzeňské městské knihovně plavou ryby i velryby / Petra Pekárková, Hana Větrovská. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 100 (29. 04. 2013), s. 10 
 
KNIHY 
Knihy - potěšeníčko duše : "nejsem středem světa, ani plzeňského náměstí, ale Vaše 
pozvání mne těší". -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 13, č. 5 (06. 05. 2013), s. 4 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Do knihovny zavítal pravěk / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 110 (13. 05. 2013), s. 10 
 
BUREŠOVÁ, Martina 
Do družiny přišel Andersen / Martina Burešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 112 (15. 05. 2013), s. 10 
 
BRYCHTOVÁ, D. 
Do knihovny dorazil vzácný host / D. Brychtová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 132 (07. 06. 2013), s. 10 
 
(JŠ) 
Do knihovny přijde zítra Švejk / (jš). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 136 
(12. 06. 2013), s. 6 
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(GAL) 
V plzeňské knihovně odměnili děti, které v cizině hájí češtinu / GabrielaŠpalková. -- In: Mladá 
fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 138 (14. 06. 2013), s. B/2 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Krtka a Pata a Mata znají na Islandu nejen české děti / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 140 (17. 06. 2013), s. 2 
 
KOŽÍŠKOVÁ, Zuzana 
Spolupráce s pobočkou knihovny / Zuzana Kožíšková. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 21, 
č. 3 (20. 06. 2013), s. 19 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943- 
Publikace představují jubileum Karly Erbové : recenze / Vladimír Gardavský.-- In: Plzeňský 
kulturní přehled Kultura. -- (24. 06. 2013), s. 7 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Že jsou ryby němé? Vůbec tomu nevěřte / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 22, č. 166 (19. 07. 2013), s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Ani malé plzeňské knihovny nezapomínají číst dětem / Zuzana Mišterová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 166 (19. 07. 2013),  s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Třetí TÝDEN ČTENÍ DĚTEM v Knihovně města Plzně - Lobzy / Zuzana Mišterová.  -- In: 
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, č. 7/8 (10. 07. 2013), s. 291 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Senioři vzpomínali / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 198 (26. 08. 2013), s. 12 
 
(PRA) 
Začíná Týden knihoven / (pra). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 227 
(30. 09. 2013), s. 2 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Knihovnice věří, že se jí do malé pobočky vrátí čtenáři / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 224 (25. 09. 2013), s. 2 
 
(PRA) 
Knihy se rozlétnou jako tažní ptáci / (pra). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 228 (01. 10. 2013), s. 2 
 
(PRA) 
Z prvňáčků se pasováním stali čtenáři / (pra). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 22, č. 230 (03. 10. 2013), s. 3 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Týden trvající oslava? / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, 
č. 239 (14. 10. 2013), s. 12 
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BUREŠOVÁ, Martina 
Prvňáčci a čtení s babičkou v knihovně / Martina Burešová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 251 (30. 10. 2013), s. 12 
 
ŠRÁMKOVÁ, Jitka 
Přátelé i rodina vzpomínali na herce Františka Juřičku / Jitka Šrámková. --In: Mladá fronta 
Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, č. 260 (08. 11. 2013), s. B/3 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
Čtenářské průzkumy v knihovně Bolevec / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 22, č. 262 (11. 11. 2013), s. 12 
 
KUČEROVÁ, Václava 
Výtvarná soutěž k výročí narození Heleny Zmatlíkové / Václava Kučerová. -- n: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 264 (13. 11. 2013), s. 10 
 
ZEMANOVÁ, Pavlína, 1985- 
J. H. Krchovský v Knihovně města Plzně / Pavlína Zemanová. -- In: Plzeňskýdeník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 22, č. 265 (14. 11. 2013), s. 10 
 
(JŠ) 
Vzpomínali na Františka Juřičku / (jš). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 266 
(15. 11. 2013), s. 8 
 
 KUČEROVÁ, Václava 
 Hodinka poezie Vratislava Bartůňka / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský 
 deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 268 (18. 11. 2013), s. 12 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva 
V bolevecké knihovně se vymýšlely rýmy / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 22, č. 274 (25. 11. 2013), s. 12 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Knihovnu zdobily květiny, makovice a houby / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 278 (29. 11. 2013), s. 10 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Práce televizní reportérky? Náročná, akční a hlavně zajímavá / Petra Pekárková. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 22, č. 286 (09. 12. 2013), s. 10 
 

 


