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I. Úvodem 
 
 
     Jak už to bývá, člověk zpravidla píše „úvod“ až na závěr… Práce veřejné knihovny však 
nemá konec ani začátek, je kontinuální, plyne jako řeka, je stále stejná, a přece každý rok 
jiná… Skutečné změny jsou ale viditelné až s větším časovým odstupem. Tak se rok 2014 
v mnohém podobal tomu předchozímu. 
     Počet dospělých registrovaných uživatelů i celkový počet výpůjček 
nám podobně jako v jiných velkých městech republiky nepatrně 
poklesl, zato se k naší radosti přihlásilo víc dětí. Lidé si půjčovali 
o málo více naučné literatury než dřív a také překvapivě poptávali 
o něco více odborných informací. Zájem o veřejný internet neopadá 
tak rychle, jak jsme čekali, a virtuální návštěvy se zas v souladu 
s očekáváním vyšplhaly o kousek výše. 
     Rozsáhlý průzkum spokojenosti uživatelů se službami, fondy 
a dispozicemi KMP, který knihovna realizovala hned v prvních měsících roku, pak víceméně 
potvrdil to, co o sobě víme. Některé z otevřených otázek přinesly doslova stovky čtenářských 
námětů a přání. Rádi bychom je vyplnili, současné rozpočtové a prostorové podmínky to 
ovšem zatím neumožňují. Vedle Nového divadla (2014) má Plzeň prostě Starou knihovnu 
(1914)… Navzdory všemu jsme se tento rok pohnuli aspoň o onen příslovečný slepičí krok.  
     Znovu jsme rozšířili otevírací dobu pobočky Černice na původní dva dny v týdnu, vydali 
nový, srozumitelnější knihovní řád a upravili přihlášky čtenářů do podoby vzájemné smlouvy. 
Služby vybraných velkých knihoven jsme rozšířili o nabídku stolních deskových her 
a bezplatných výpůjček elektronických knih. V našich provozech jsme dali k dispozici on-line 
kurz rychlého čtení Rozečti se a prostřednictvím QR kódů přímo na regálech nabídli možnost 
stahování volně dostupných elektronických knih převážně doporučené literatury do mobilu či 
tabletu. Hudební knihovna už půjčuje AV média i dětským zájemcům a objednávku díla 
meziknihovní výpůjční službou je možné podat kdekoliv. 
     Do pomyslné knihy rekordů Knihovny města Plzně jistě patří vydání publikace Vizitkář 
západočeských spisovatelů a výtvarníků, který jsme přivezli ještě teplý z tiskárny na konci 
listopadu. Ten totiž zahrnuje 155 umělců, 192 reprodukcí, 140 překladů do 26 jazyků od 65 
překladatelů. A hlavně: KMP na něm spolupracovala s dalšími pěti plzeňskými institucemi 
a spolky. Ať se mu daří! A nám všem! 
     S poděkováním věrným uživatelům, rozumným zřizovatelům a knihovníkům, kteří jsou 
v provozech vystavováni stále větším nárokům na zvládání konfliktních situací 
s problémovými návštěvníky, a přece denně dokazují, že obraz a postavení knihovny jim 
nejsou lhostejné…               
        

 
 
 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 
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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, MBA   

  

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 2014 pracovalo v KMP 92 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 85 žen a 7 mužů), 
k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,15 pracovníků. Na knihovnických službách se 
během roku podílelo celkem 78 fyzických pracovníků (61,265 přepočtených). 
31 zaměstnanců pracovalo na zkrácený úvazek. 
     V roce 2014 došlo k relativně velkému pohybu knihovníků v rámci organizace – 
7 pracovníků změnilo pracoviště. Do KMP nastoupilo 5 nových pracovnic, 6 pracovnic 
pracovní poměr ukončilo, z nich 4 odešly do starobního důchodu. Celkem 5 pracovnic 
bylo na mateřské dovolené, z nich 1 na MD nastoupila v průběhu roku 2014 a 1 se v průběhu 
roku z MD do KMP opět vrátila.   
     Největším pracovištěm KMP byla Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 9 knihovnic 
(7,75 úvazků).       
     Nemocnost v KMP činila celkem 5 247 hodin, v průběhu roku onemocnělo 63 pracovníků. 
Z důvodu nemoci nebo OČR bylo ve službách zameškáno v součtu 532 kalendářních dnů 
(vloni 343, předloni 395 dnů). Delší nemocnost se týkala zejména ÚKD (240 dnů), OK Bory 
(54 dnů), Oddělení KF (51 den) a OK Lochotín (48 dnů).  
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 4 knihovníky do 30 let (4,34 %, vloni 
6,52 %), 8 knihovníků ve věku 31 – 40 let (8,69 %, vloni 13,04 %), 29 ve věku 41 – 50 let 
(31,52 %, vloni 39,13 %), 35 ve věku 51 – 60 let (38,04 %, vloni 25,00 %), 13 ve věku 61 – 70 let 
(14,13 %, vloni 15,21 %) a 3 nad 70 let (3,26 %, vloni 2,17 %). Průměrný věk se tedy opět 
zvýšil. 
     KMP zaměstnávala 18 pracovníků s VŠ vzděláním, 12 pracovníků s bakalářským 
vzděláním, 2 absolventky VOŠ, 48 lidí s úplným středním odborným vzděláním s maturitou, 
8 absolventů středního odborného vzdělání bez maturity a 4 pracovníky se vzděláním 
základním.  

 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  

 

 
Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
     Ředitelka KMP H. Šlesingerová disertační prací na téma „Formulace business strategie 
Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace, pro léta 2015 – 2019 dle konceptu 
strategického řízení B.I.B.S.“ ukončila studium na Notthingham Trent University/ Brno 
International Business School (2013-2014) a získala titul MBA (s promocí  v lednu 2015).  
     Vzrostl počet pracovnic, které se zapojily do e-learningových kurzů. Kurz Fantastika 
v současné české literatuře, který pořádala Ústřední knihovna Univerzity Palackého 
v Olomouci, v průběhu března a dubna absolvovaly I. Zahoříková, V. Kučerová, V. Marková, 
D. Zahoříková, H. Brožová a E. Zikmundová. Knihovnický kurz z nabídky Moravské zemské 
knihovny v Brně studovala od března do 30. 6. M. Bicanová a od 1. 9. do 31. 12. 
V. Kučerová.  
 

     Všichni zaměstnanci měli možnost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SIT MMP. 
Tuto možnost využilo 7 pracovnic: 

 Word – pokročilí (M. Skálová, K. Smílková) 

 Maruschka (M. Bedřichová, M. Kožíšek Ouřadová) 

 MS Outlook (M. Bicanová, K. Smílková, J. Valentová) 

 Psaní všemi deseti (E. Murinová)  
 
     Také v roce 2014 připravilo Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK 
poměrně velké množství vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnil velký počet pracovníků 
KMP. Proto KMP uskutečnila pouze 1 vzdělávací akci v rámci poskytování regionálních 
funkcí na poradě obsluhovaných knihoven 25. 11. – přednášku psychologa MMP Mgr. Jana 
Konečného Komunikace s konfliktním klientem, duševní hygiena.   
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     V roce 2014 se pracovníci zúčastnili 21 mimoplzeňských služebních cest (stejný 
počet jako v roce 2013) a 2 zahraničních pracovních cest do Spolkové republiky 
Německo.  

 
     Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje dále 6 pracovníků absolvovalo kurzy ECDL: 

 Grafický program Inkscape I. – Mgr. Daniel Bechný (M. Bicanová, J. Hájková, 
E. Murinová, H. Nováková, M. Ouřada, K. Smílková) 

 Grafický program Inkscape II. – Mgr. Daniel Bechný (J. Hájková, M. Ouřada) 
 
     Pracovníci KMP během roku 2014 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Americká literatura - PhDr. Richard Olehla, Ph.D. z Literární akademie Josefa 
Škvoreckého v Praze (SAVK PK Plzeň) 

 Seminář k výzkumu české děti jako čtenáři 2013 (Národní knihovna ČR Praha) 

 Setkání v rámci projektu „Česko-saská síť knihoven - informace bez hranic“ 
(Technická univerzita Chemnitz, SRN) 

 Strategie rozvoje SVK PK – veřejné připomínkové řízení (SVK PK Plzeň) 

 Setkání knihovníků Plzeňského kraje (Univerzitní knihovna ZČU v Plzni) 

 Rozvoj čtenářských dovedností – práce s knihou Petry Braunové Ema a kouzelná 
kniha – PhDr. Vladislava Neužilová (Polanova síň KMP) 

 Vyhlášení výročních cen literárního měsíčníku PLŽ (Polanova síň KMP) 

 Řečnické umění aneb Mluvím, mluvíš, mluvíme - Lída Engelová (SVK PK Plzeň) 

 Trénování paměti – Martina Pohanková z Městské knihovny Kralovice (SVK PK Plzeň) 

 Benchmarking knihoven 2014 (Národní knihovna ČR Praha) 

 Vybrané kapitoly z Nového občanského zákoníku – L. Zemanová Lindová, 
K. Jiroušková (SVK PK Plzeň) 

 Přehlídka knihovnických besed pro děti OKNA - O knihovnických aktivitách (Knihovna 
města Hradce Králové) 

 Poezie + kritické myšlení a informační vzdělávání = Jde to dohromady! - 
Mgr. Veronika Peslerová z Krajské knihovny Vysočiny (Knihovna města Hradce 
králové) 

 Spory v literatuře (1) – Spory a sváry ve starší literatuře – prof. doc. Viktora, CSc. 
(Polanova síň KMP) 

 Bohumil Hrabal méně známý? – PaedDr. Jiří Staněk, CSc. (SVK PK Plzeň) 

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

 Prezentace e-knih nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. - D. Hobl (KMP) 

 Leoš Janáček aneb Morava světová - hudební seminář (Knihovna J. Mahena Brno) 

 Sociální sítě (Facebook, Twitter) – P. Kejklíčková (SVK PK Plzeň) 

 24. akviziční seminář (Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín) 

 Možnosti programu GIMP – Mgr. Nováková (SVK PK Plzeň) 

 Prezentace firmy Mindok, s. r. o. (zasedací síň KMP) 

 Mini-Mnichov – návštěva města dětí (Mnichov, SRN) 

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

 Konference Knihovny současnosti 2014 (Olomouc) 

 Prezentace projektu Plzeňské rodinné fotoalbum - setkání nad rodinnými fotografiemi 
- Christian Potiron (zasedací síň kMP) 

 

 Hrabalovo Kersko – tematický zájezd s Univerzitní knihovnou ZČU v Plzni 

 Rovná příležitost pro všechny (Univerzitní knihovna ZČU v Plzni)  

 Elektronické ankety a jejich vyhodnocení  

 Čtenářství a dyslexie - dr. L. Krejčová (SVK PK Plzeň) 
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 Interkulturní knihovnictví (Národní knihovna ČR Praha) 

 Digitální knihovna Západočeské univerzity - Mgr. Anna Vyčítalová  

 Exkurze do Městské knihovny v Lokti 

 Internet, knihovny a hledání informací o zdraví - Doc. PhDr. Richard Papík (SVK PK 
Plzeň) 

 Vzdělávací seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven o literární fantastice 
(sci-fi, fantasy, hororu, komiksu) - Pavla Lžičařová, Vlado Ríša, Martin Šust, Vojtěch 
Rabyniuk a Míla Linc (Národní knihovna ČR Praha) 

 Vzdělávací seminář hudebních knihoven: Paralela meziválečné hudby (Knihovna města 
Ostravy) 

 Setkání knihovníků Plzeňského kraje (Polanova síň KMP) 

 Exkurze do Techmania Science Center (Plzeň) 

 Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového 
systému (SVK PK Plzeň) 

 Burza nápadů - školní čtenářské kluby (Era svět, Praha)  

 Úvod do neviditelného webu a vyhledávání v EIZ - Doc. PhDr. Richard Papík (SVK 
PK Plzeň) 

 Prezentace ukončení přeshraničního projektu „Česko-saská síť knihoven - informace 
bez hranic“ (Univerzitní knihovna ZČU v Plzni) 

 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) 

 Exkurze do Knihovny Západočeského muzea v Plzni a odborná přednáška 

 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit (Praha) 

 Školení Firmy LANius k problematice softwarové podpory přechodu na nová 
katalogizační pravidla RDA (SVK PK Plzeň) 

 Komunikace s konfliktním klientem, duševní hygiena – přednáška, Mgr. Jan Konečný 
(Polanova síň KMP) 

 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (Praha) 

 Přátelská pracoviště I., II. (SVK PK Plzeň)  
 

     10 pracovnic si v průběhu roku prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech angličtiny, 
1 v kurzu francouzštiny a 1 v kurzu portugalštiny. E. Murinová absolvovala Letní jazykovou 
školu s výukou anglického jazyka. Knihovníci měli rovněž možnost navštívit 20. mezinárodní 
knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha (10 pracovnic), Tabook – festival malých 
nakladatelů (1) nebo tradiční setkání západočeských a jihočeských knihovníků Literární 
Šumava, tentokrát ve Volarech. V rámci péče o zaměstnance v Polanově síni proběhla 
přednáška o prevenci rakoviny prsu od sdružení Mamma Help (21. 5.). 

 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 627 hodin, tj. průměrně 21 hodin 
na jednoho pracovníka. Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP 
vystaveny na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 5 pracovníků.  

 
     Na základě Smlouvy o bezplatném poskytnutí a výkonu odborné průběžné praxe 
pokračovala KMP ve spolupráci se SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109. 
Praktikanti z 3. a 4. ročníků docházeli vždy ve čtvrtek do 11 knihoven KMP a střídali se v sudém 
a lichém týdnu. V první části roku to bylo 26 praktikantů, v novém školním roce 2014/2015 
nastoupilo na průběžnou praxi 23 studentů. ÚKD a ÚKDM se o své praktikanty dělily 
s Oddělením KF. 
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     V Oddělení KF v roce 2014 dále vypomáhalo v rámci přiděleného grantu  VISK 9 také 
7 placených brigádníků. 

V roce 2014 KMP také (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků 
při realizaci některých kulturních akcí (Čtení pro nejmenší, Čtení s babičkou, Noc 
s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Halloween, 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 
25 lidí, kteří dohromady odpracovali 406 hodin (z toho byli 3 lid/14 hodin v ÚKDM, 
6 lidí/28 hodin v  OK Doubravka, 1 člověk/14 hodin v Knihovně Lobzy, 1 člověk/ 10 hodin 
v M-klubu a 14 lidí/350 hodin v Polanově síni, Pro libris a KPKK). Jednalo se o studenty 
středních i vysokých škol, seniory i plzeňské osobnosti z univerzitních a uměleckých kruhů.  

Pracovníci KMP se zúčastňovali činnosti v pracovních skupinách, spolcích a odborných 
organizacích lokální i celorepublikové působnosti. 
     
 V rámci KMP to byly: 

 Rada zaměstnanců (4 pracovníci) 

 Kulturní štáb (18) 

 Komise pro výběr knih (14) 

 Komise pro vyřazování knihovních jednotek (4) 

 Komise pro doplňování komiksů (4) 

 Pracovní skupina pro Facebook KMP (4) 
 
Knihovna měla zastoupení v orgánech a organizacích: 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
21 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 správa 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 – člen skupiny)  

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

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

 Komise pro Jednoletý dotační program „Plzeň – EHMK 2015“ (H. Šlesingerová 
– členka) 

 Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka široké poroty) 

 Pro libris, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová - členka) 

 Kruhu přátel knižní kultury, o. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – 
členka výboru, správa hlavní pokladny) 
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III. Zpráva o činnosti  

     V roce 2014 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 

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 

2014 28 049 4 824 344 275 1 187 880 4 360 1 800 39 572 40 494 158 705 

  
 
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. V roce 2014 byla opět rozšířena otevírací 
doba pobočky Černice na 2 dny v týdnu. Knihovna Bolevec byla zavřena z důvodu revize 
knihovního fondu 8 dní (3. – 12. 3.), knihovna Vinice 10 dní (19. – 30. 5.). Kvůli vysokým 
venkovním teplotám byl 4 dny (9. 6. - 11. 6.) mimo provoz také Bibliobus. V pobočce 
Radobyčice byly prováděny stavební úpravy, několikrát musela být pobočka nečekaně 
uzavřena. Celkem bylo v knihovnách zavřeno 22 dní (v roce 2013 to bylo 74 dní).  
     Kromě toho byly 3 týdny problémy s připojením AKS Clavius v Radobyčicích, stejně tak 
potíže s připojením do sítě v Bibliobusu. Navzdory tou se však Bibliobusu podařilo dosáhnout 
vyššího počtu výpůjček než v roce 2013. 
     Výkony knihovny se v roce 2014 udržely s malými odchylkami na úrovni roku 2013. 
Největší rozdíl byl zaznamenán v počtu využití internetu (pokles o 6 %) a v počtu virtuálních 
návštěv (nárůst o 8 %).   
 
Knihovní fondy 
     Na knihovní fondy bylo v roce 2014 vyčleněno o téměř 1 milion korun více než v roce 
2013, to se odrazilo také ve vyšším počtu přírůstků dokumentů. Mírně byl navýšen počet 
exemplářů periodik. Skladba knihovního fondu zůstala stejná jako v roce 2013. V roce 2014 
se začalo nakupovat větší množství deskových her a od října knihovna nabízí také 
elektronické knihy prostřednictvím společnosti e-Reading. Z důvodu vysokého procenta 
zastaralé a opotřebované literatury byla zahájena rozsáhlá aktualizace knihovních fondů 
v celé knihovně.  
 
Registrovaní uživatelé 
     Počet registrovaných uživatelů se udržel téměř na úrovni roku 2013, o 1 % vzrostl počet 
uživatelů do 15 let. V roce 2014 se v KMP zaregistrovalo 3 438 úplně nových čtenářů, 
tj. téměř stejný počet jako v roce 2013 (3 442). 
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Návštěvníci  
     Také počet fyzických návštěvníků, využívajících služby knihovny, poklesl jen velmi mírně, 
je srovnatelný s rokem 2013, počet virtuálních návštěv se zvýšil o 8 %. Celkem počet 
fyzických a virtuálních návštěvníků vzrostl oproti roku 2013 o 2 %. Opět rovněž stouplo 
využití webových stránek knihovny.  
 
Výpůjčky 
     Výpůjčky v roce 2014 opět poklesly – o 2 %. Oproti roku 2013, kdy došlo k většímu 
propadu v počtu výpůjček naučné literatury, byl v roce 2014 zaznamenán poměrně velký 
úbytek výpůjček krásné literatury jak dospělým (pokles o 3 %), tak dětem (pokles o 2 %). 
Nadále se snižoval rovněž počet výpůjček periodik. Naopak nárůst se projevil ve výpůjčkách 
kartografických dokumentů a zvukově obrazových dokumentů. Od října 2014 KMP nabízí 
také e-knihy, do konce roku se jich vypůjčilo 77.  
 
Meziknihovní výpůjční služba 
     V KMP se využívá pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné KMP hradí ze svého 
rozpočtu. Počet požadavků z jiných knihoven byl téměř stejný jako v předchozím roce (296) 
a knihovna vyřídila všechny kladně. KMP žádala u jiných knihoven o 15 dokumentů méně než 
v roce 2013 (318).  
 
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. Oproti roku 2013 se letos počet informací mírně zvýšil. Stejně tak se 
zvýšil i počet informací poskytnutých elektronickou cestou. 
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Celkový počet akcí stoupl oproti roku 2013 o 2 %, počet účastníků akcí však o 2 % poklesl.  
 
Internet 
     počet využití internetu v roce 2014 opět klesl na 40 494 a dosáhl tak nejnižšího stavu 
od roku 2006. Wi-fi připojení bylo využito 4 580 krát. 
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Počet výpůjček na: 
 2014 2013 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 42 43 -1 

1 návštěvníka celkem 3,1 3,2 - 0,1 

1 návštěvníka služeb 3,5 3,5 0 

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

celkem poklesl o 0,1.   

 

 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2014 2013 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 111 112 -1 

Zaznamenáno návštěvníků 1 523 1 530 -7 

Realizováno výpůjček 4 714 4 831 -117 

Podáno registrovaných informací 17 17 0 

Uskutečněno akcí 7 7 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 22 23 -1 

Zaznamenáno uživatelů internetu 161 171 -10 

 

 

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

– Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2014 a 2013. 
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     Z hlediska dodržování Standardu veřejných služeb poskytovaných Knihovnou města 
Plzně, p. o., vydaného na základě usnesení Rady města Plzně č. 259 ze dne 9. 3. 2006 a č. 204 
ze dne 15. 2. 2007 lze konstatovat, že KMP většinu kvantitativních i kvalitativních ukazatelů 
dodržela. Knihovna splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů 
k počtu obyvatel, počet návštěvníků k počtu obyvatel, počet zodpovězených dotazů 
ve studovně, počet rešerší, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, počet 
přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici, počet vzdělávacích a kulturních akcí 
a návštěvníků akcí, počet studijních míst, provozní doba. Výdaj na doplňování knihovního 
fondu byl v roce 2014 vyšší než v roce 2013, podařilo se tak přiblížit k horní hranici 
doporučeného celorepublikového standardu. Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 
téměř dosáhl standardu, i když oproti roku 2013 mírně klesl. Těsně pod standardem se 
pohybuje počet výpůjček na 1 obyvatele. Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele oproti 
roku 2013 také trochu poklesl a standard nesplňuje. Odráží se v tom skutečnost, že knihovnu 
uživatelé již nevyužívají pouze k výpůjčkám dokumentů, ale k různým dalším aktivitám. 
Přírůstek nově vložených dat do informačních databází je závislý na počtu kvalitních článků 
vydávaných v médiích. Oproti roku 2013 se sice zvýšil, ale nedosahuje standardu. 
Na Internetu je však dostupná řada dalších databází, proto je počet záznamů ve vlastních 
databázích KMP dostačující. Počet zodpovězených dotazů v knihovně celkem nedosahuje 
standardu a ani v dalších letech z důvodu větší samostatnosti uživatelů při vyhledávání 
na internetu nebude stoupat. Dostatečný počet zodpovězených dotazů zůstává v rámci 
standardů ve studovně, kde jsou řešeny složitější dotazy. Průměrná návštěvnost kulturních 
a vzdělávacích akcí proti roku je téměř stejná jako v roce 2013 a stanoveného standardu 
nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků standard výrazně překračuje. V celostátním 
rozměru jsou výkony KMP srovnatelné s jinými knihovnami stejné velikosti a zaměření. 
 

     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 

poskytovaných KMP. 
 

 

 

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

 2014 2013 Rozdíl  

žáci 17 17 0 

studenti a učni 17 18 -1 

důchodci 24 23 +1 

ostatní 42 42 0 

muži 26 27 -1 

ženy 74 73 +1 

 
     Celková skladba uživatelů se proti roku 2013 téměř nezměnila, i když u některých 
konkrétních knihoven mohou být meziroční rozdíly trochu větší.  
 
     Nejvyšší procento počtu dětí [kromě knihoven Bolevec (42 %), pobočky Litice (37 %) 
a Lobzy (34 %), které jsou umístěny přímo ve školách] evidovala pobočka v Božkově (33%).  
Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali ústřední budovu (37 % ÚKDM a 34 % ÚKD) 
a OK Bory (18 %), jež je umístěna v budově střední školy. Nejvíce seniorů tradičně 
navštěvovalo Bibliobus (53 %), vyšší procento seniorů vykazovaly také pobočky Radobyčice 
(54%) a Újezd (45%). Nejvyšší procento návštěvníků v produktivním věku jako vždy tvořili 
návštěvníci studovny (60 %), Hudební knihovny (59 %) a dále poboček Červený Hrádek 
(55 %) a Lhota (50 %).  
 
     Nejvyšší procento mužů navštěvovalo studovnu (63 %) a Hudební knihovnu (45 %). 
Vyšší procento jich zaznamenaly i pobočky Koterov (32 %) a Malesice (30 %). Nejvíce žen 
navštěvovalo knihovny Křimice (85 %), Bibliobus (84 %) a Červený Hrádek (83 %). 
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79  čtenářů bylo z Plzně, 21 % bylo mimoplzeňských. 

  

     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 

1 530 lidí, což je o 7 návštěvníků za den méně než v roce 2013 (1 530). Průměrná 

návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 90 lidí (v r. 2013 to bylo 94), celkem přišlo 

v sobotu 3 798 návštěvníků a realizovalo 9 822 výpůjček (v roce 2013 to bylo 3 927 

návštěvníků a 11 485 výpůjček). 

     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (264 návštěvníků za den), OK Lochotín (214 návštěvníků za den) 

a ÚKDM (147 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 9:00-10:00 a 15:00-16:00 hodinou. 

Rozložení návštěv se v posledních letech téměř nemění. V Hudební knihovně a na Vinicích 

je na druhém místě vytíženosti po pondělku pátek, ve Studovně středa. 

  
 
 

 
 

III.2 Základní knihovnické služby 
 
Změny 

     V roce 2014 byla opět rozšířena otevírací doba pobočky Černice na 2 dny v týdnu. 

     V 1. pololetí byly zahájeny připomínkové práce k novelizaci knihovního řádu KMP. 

Probíhala také jednání s advokátní kanceláří dr. Havla, která vymáhá pro knihovnu vrácení 

vypůjčených knih a placení poplatků z prodlení. Na základě připomínek a konzultací 

s advokátní kanceláří bylo vypracováno podrobnější znění přihlášek čtenářů tak, aby z nich 

byl patrný smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a KMP, zejména v případě výpůjček 

dokumentů. Přihláška se tak stala smlouvou o poskytování knihovnických služeb. Nové 

přihlášky se začaly v KMP používat od dne platnosti nového knihovního řádu. Nový 

knihovní řád byl vydán k 1. 10. 2014. Zohledněny v něm byly připomínky z provozů, 

z advokátní kanceláře i z průzkumu spokojenosti uživatelů. K hlavním změnám patřilo 

doplnění textu o vymezení základních pojmů, zastupování čtenáře jinou osobou a registrace 

nezpůsobilých osob. Zároveň byla odstraněna kauce a ochrana osobních údajů přesunuta 

do hlavního textu. Povinnosti uživatelů byly zevšeobecněny, pravidla čteček přesunuta 

do hlavního textu, změna se dotkla i problematiky opakované výpůjčky. Nadpis „Poplatky 

z prodlení“ byl nahrazen nadpisem „Překročení výpůjční doby“, dokument nevrácený 

do 6 měsíců je nově považován za dokument ztracený. Přepracována byla pravidla 

využívání výpočetní techniky, doplněn článek reklamace a doplněno též, kde všude uživatel 

KŘ najde a jakým způsobem KMP informuje o jeho změnách. 

     V KMP byl upřesněn postup při registraci cizinců, tj. které doklady je možno 

při registraci akceptovat. Postup byl zpracován na základě informací z pracoviště 

Ministerstva vnitra ČR - Regionálního oddělení pobytů cizinců Plzeňský kraj. 

     Od května je umožněno uživatelům žádat o objednání MVS v kterékoliv knihovně 

KMP (agendu MVS i nadále vyřizuje ÚKD). Od tohoto data také rezervace dokumentů 

v celé knihovně probíhají pouze elektronicky. Obě změny byly provedeny na základě 

výsledků průzkumu spokojenosti uživatelů.   

     Od 1. 10. začala Hudební knihovna půjčovat AV média také dětským uživatelům. 

V souvislosti s tím podepisují rodiče uživatelů do 15 let souhlas s tím, že si dítě smí 

půjčovat zvukové a zvukově obrazové dokumenty. Této služby převážně využívá stávající 

dětská klientela, mnoho nových zájemců dosud nepřilákala. Děti si téměř výhradně půjčují 

filmy na DVD. CD s hudbou nebo mluveným slovem jen výjimečně.  
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Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno 
knihovny v ústřední budově (48), nejméně pobočky Bílá Hora, Červený Hrádek, Koterov, 
Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd (4 hodiny).  

 
On-line katalog 
     V roce 2014 byl počet vstupů do obou používaných katalogů z prostoru KMP i mimo ni 
189 540, tj. o 17 609 více než v roce 2013. Počet dotazů (hledání) činil 1 254 866. I když 
i v roce 2014 bylo vyšší využití klasického on-line katalogu, počet využití katalogu webového 
typu Carmen se oproti roku 2013 opět zvýšil a z prostoru mimo knihovnu je využíván téměř 
stejně jako klasický on-line katalog. (Tyto údaje však nemusí být zcela přesné, neboť 
po nainstalování nové verze katalogu Carmen na čas přestala fungovat správná statistika 
přístupů a hledání v katalogu. Závada byla řešena s firmou LANius.)  

 
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.  
     V roce 2014 vstoupil v platnost nový knihovní řád, který uživatelům knihovny 
přinesl řadu drobných změn. Pro registraci nových klientů KMP začala používat nové 
formuláře přihlášek, přičemž jednu kopii dostává také uživatel. To je čtenáři obecně pozitivně 
přijímáno. Velmi dobře přijata byla i nově zavedená možnost využití plné moci pro realizaci 
výpůjčky jinou osobou, pověřenou uživatelem, který je krátkodobě indisponován a nemá 
možnost sám výpůjčky uskutečnit.  
     ÚKD pravidelně připravovala soupisy nových knih, nabídku novinek a nejčastěji žádaných 
knih průběžně doplňovala. V tomto roce se pracovnice opět soustředily na čtenáře, kteří 
zneužívali vstřícnosti knihovnic a opakovaně si nechávali vypůjčené knihy po uplynutí 
maximální výpůjční doby přesnímat (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 
občanům pomáhala s výběrem a dle potřeb a požadavků zajišťovala dovoz knih, periodik 
a AV medií z jiných provozů.  
     V obou odděleních Knihovny Bolevec 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.  
     Z OK Bory si čtenáři odnášeli tištěný leták KMP a návod na přihlášení do čtenářského 
konta. Pro lepší orientaci ve volném výběru slouží plánek knihovny s vyznačenými sekcemi. 
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Prostřednictvím nástěnky na školní chodbě knihovna informuje návštěvníky o akcích 
OK Bory, akcích KMP a kulturním dění v Plzni. Část nástěnky je vyhrazena pro propagační 
materiály návštěvníků. Čtenáři mají ihned k dispozici seznamy nových knih, podle kterých si 
rezervují dokumenty ještě před umístěním do volného výběru. Podle aktuálních seznamů 
povinné školní četby pro střední školy se doplňuje oddíl knih a AV médií pro maturanty. 
Knihovna s dobrým ohlasem průběžně připravuje a doplňuje tematické nabídky knížek pro 
dospělé (sezónní tematika, současná světová próza, Šumava, Plzeň aj.).   
     V OK Doubravka jsou všem čtenářům u pultu k dispozici vizitky s kontakty na knihovnu, 
letáky s informacemi o službách KMP a o používání Plzeňské karty, případně pozvánky 
na akce knihovny. Čtenáři 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 2014 bylo vybráno celkem 77 dotazníků, všechna hodnocení byla kladná 
(průměrná známka 1).  
     Návštěvníkům Hudební a internetové knihovny jsou u výpůjčního pultu k dispozici vizitky 
s kontakty na knihovnu a internetovou adresou knihovny, informační letáky a vizitky 
s návodem připojení na Wi-Fi. Uživatelům jsou k dispozici abecední tištěné seznamy CD, 
DVD, LP a zvlášť vyčleněný seznam mluveného slova.  
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Čtenářům 
jsou zde rovněž k dispozici tištěné abecední seznamy AV médií. 
     V souvislosti s projektem „Lovci perel“ Knihovna Lobzy vyčlenila prostor pro velký dřevěný 
vozík a na něj umístila vybrané knihy pro děti s označením „perlorodka“ (samolepka 
s obrázkem perly v horní části hřbetu).  
     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 sci-fi literatury, pokračovala v pravidelné nabídce 
knižních novinek a nově zřídila 1 studijní místo (stolek a křeslo) v oddělení beletrie pro 
dospělé.      
     Studovna vyhledávala zájemcům informace, potřebným poskytovala pomoc s prací 
na počítači, často poskytovala služby jednorázovým návštěvníkům (přístup na internet, 
zodpovídání dotazů) a prostřednictvím výstavek seznamovala návštěvníky s novými knižními 
přírůstky ve studovně i v regionálním fondu.      
     Malé pobočky často zajišťovaly literaturu pro své čtenáře z velkých knihoven.  
 
Plzeňská karta 
     V roce 2014 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 6 925 registrovaných uživatelů (7 946 v roce 2013). O platby 
prostřednictvím platebních terminálů byl však ze strany veřejnosti podobně jako 
v předchozích letech zájem slabý až nulový, v roce 2014 byly využity jen 62 x. Některé 
z terminálů byly nefunkční i po upozornění Plzeňských městských dopravních podniků 
na jejich závadu. V roce 2014 bylo v KMP přes platební terminály od čtenářů vybráno 
5 507,- Kč, tj. 0,2 % 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.  
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Výpůjčky 

     Třebaže v roce 2014 mírně stoupl zájem o naučnou literaturu dospělým a klesl počet 

výpůjček beletrie, dospělí i děti a mládež si půjčovali především beletrii. U dospělých nadále 

převažoval zájem o romány pro ženy, thrillery, špionážní romány, detektivky (hlavně 

severských autorů), velmi žádané byly knihy Jo Nesba. U dětí pokračovala obliba knih 

s napínavým dějem, románů pro dívky, knihy fantasy a komiksů. V naučné literatuře 

přetrvával zájem o literaturu s plzeňskou tematikou, o cestopisné knihy, průvodce, 

psychologii, kuchařky, knihy o kutilství a zahradě, o životopisnou literaturu.  

     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se kromě klasiky [Moliere: 

Lakomec (220 x); Gogol: Revizor (půjčeno 203 x); Hrabal: Ostře sledované vlaky (203 x)] 

umístily knihy E. L. James: Fifty shades of grey  (201 x), J. Nesbo: Sněhulák (196 x), 

D. Brown: Inferno (190 x), J. Nesbo: Švábi (188 x), J. Nesbo: Netopýr (186 x), J. D. Robb: 

Neomylný instinkt (183 x) a J. Nesbo: Pentagram (179 x). 

     Děti byly ve výběru četby zaměřeny hlavně na Deníky malého poseroutky, jejichž 

autorem je J. Kinney (8 dílů dohromady půjčeno 1 565 x). Na dalších místech byly knihy: 

Peyo: Šmoulové, M. Groenning: Simpsonovi, J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti  

(112 x), M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy (109 x), R. Rolland: Petr a Lucie (107 x), 

K. Poláček: Bylo nás pět (94 x), T. Brezina: Případ pro Tebe a klub tygrů (93 x), A. Saint-

Exupéry: Malý princ (91 x) a E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (87 x).  

     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy Plzeňská nej… (119 x), 

O. Blechová: Waldemar a Olga (113 x), S. Pecková: Aristokratky (91 x), Příběhy plzeňských 

domů. II. (80 x) a M. Kronberegerová: Eva Urbanová (69 x).  

     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly L. Eckertová: Hustej internet (81 x), 

M. Cullis: Velká kniha o velkých vlacích (61 x), A. Erne: Bagry, traktory a náklaďáky (58 x), 

K. Smolíková: Řemesla (57 x), L. J. Gillespie: Velká kniha o velkých traktorech (56 x).  

     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla M. Kirschner: Na černé hodince 

u Spejblů (69 x), S. Larsson: Dívka, která kopla do vosího hnízda (69 x), D. Brown: Pavučina 

lží (65 x), K. Tučková: Žítkovské bohyně (64 x) a E. McBain: Brokovnice (59 x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Hobit 1 

(17 x); Arthur a Maltazarova pomsta, Černá labuť, Hostitel, Království nebeské, Terapie 

láskou a U mě dobrý (vše 16 x), Anna Karenina, Arthur a Minimojové, Deník malého 

poseroutky 3, Nespoutaný Django, Na dřeň, Sherlock Holmes 2 a Stocker, (vše 15 x), 

nejžádanějším hudebním nosičem bylo album Jaromíra Nohavici Koncerty 1982 a 1984 

(13 x).  

     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 

Novým periodikem v první desítce bylo Ona Dnes a 100+1 zahraničních zajímavostí.  

Periodika se nejvíce půjčovala v tomto pořadí: Týdeník Květy, Vlasta, Reflex, Čtyřlístek, 

Instinkt, Jedním dechem, Týden, Ona Dnes, Stalo se!, 100+1 zahraničních zajímavostí.   

     Dospělí čtenáři si vypůjčili 78 % krásné literatury a 22 % naučné literatury, děti 83 % 

krásné literatury a 17 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 

počítány do tematických skupin).  

 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Celkový počet odeslaných upomínek v roce 2014 klesl na 7 967 (o 986 méně než v roce 
2013). Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (5 573), nejvíce upomínek vygenerovaly 
ÚKD (1 764), ÚKDM (1 173) a OK Slovany (942). Poštou bylo v celé KMP odesláno 1 304 
upomínek (1 572 v r. 2013), e-mailem nebo SMS zprávou 6 663 upomínek (7 381 v r. 2013). 
Knihovní systém odeslal automaticky 94 129 předupomínek (91 612 v r. 2013). Počet poštou 
odeslaných upomínek se oproti roku 2013 snížil o 268, počet upomínek odeslaných 
e-mailem nebo SMS zprávou se snížil o 718. Agendou předžalobních upomínek je pověřena 
ÚKD, která spolupracuje s Advokátní kanceláří JUDr. Havla. Podáno bylo celkem 492 
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předžalobních upomínek (vloni 491). Počet předžalobních upomínek byl de facto stejný jako 
v předchozím roce (+ 1). Největší pokles se odehrál v ÚKDM, k největšímu nárůstu došlo 
v OK Lochotín, v ÚKD a v OK Slovany. 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. 55 pohledávek bylo vymáháno soudně, v 6 případech bohužel došlo 
k zahájení exekucí. Celkem 42 soudních podání bylo vyřízeno a uzavřeno, z toho bylo 7 
podání z roku 2014, ostatní z předchozích let (2006-2013). 42 podání je dosud v procesu 
soudního vymáhání. Splátkový kalendář od roku 2007 uzavírají dlužníci převážně 
s advokátní kanceláří, u níž má KMP právní zastoupení. V roce 2014 se týkal 1 případu. 
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2014 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 10 223 požadavků (v r. 2013 jen 8 977), nejvíce v ÚKD (2 868), v OK 
Lochotín (2 197), v OK Bory (1 037) a v ÚKDM (1 024). Bohužel 472 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 284 případech, tj. o 53 méně než v roce 2012 (231). 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 darker/ 
Padesát odstínů temnoty (15 x) a Fifty shades freed/ Padesát odstínů svobody (10 x), dále 
J. Green: Hvězdy nám nepřály (13 x), D. Brown: Inferno (12 x) a J. Jonasson:   Stařík, který 
vylezl z okna a zmizel (11 x).  
     Počet rezervací jednotlivých titulů nedosáhl takové výše jako v roce 2013, kdy bylo 
u některých knih podáno až 70 žádostí o rezervaci. Zájem o některé z titulů byl vyřešen také 
možností stáhnout si text elektronicky prostřednictvím výpůjčky z e-Readingu. 
 

 
 
 
 

III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP. Počet zodpovězených 
dotazů v roce 2014 stoupl o 80 dotazů, počet elektronických dotazů zůstal stejný. Hlavním 
střediskem pro poskytování informací je Studovna, ve které spolu s poklesem počtu 
návštěvníků došlo i k mírnému poklesu dotazů. Malý nárůst se projevil u dotazů pokládaných 
elektronickou cestou. Nejčastějším zdrojem informací byl podobně jako v loňském roce vlastní 
fond studovny (32 %), Internet (30 %), následně Clavius (19 %), databáze (12 %) a informační 
pomůcky (6 %). Celkem bylo v knihovně zodpovězeno 4 360 dotazů, z toho 205 e-mailem 
(vloni 4 280 dotazů, z toho 204 e-mailem). Studovna sama zodpověděla 1 008 dotazů, z toho 
189 elektronickou cestou, tj. 23 % (elektronicky až 92 %) z počtu dotazů za celou KMP. Zvýšil 
se zájem o rešerše. Ve Studovně bylo vypracováno 28 rešerší (vloni 20) na nejrůznější 
témata (zejména z oblasti zdravotnictví, pedagogiky, literatury, sociální péče a ekonomie) 
a zodpovězeno 20 dotazů v rámci virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (nejčastěji se 
týkaly služeb KMP a jejího knihovního fondu). Podle statistiky Národní knihovny ČR v roce 
2014 studovna KMP zodpověděla podobný počet dotazů jako např. Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně. 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 1 906 
záznamů.  
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Informační zdroje 
     Význam klasických kartoték BIS v posledních letech klesá, některé z knihoven již tyto 
pomůcky nevyužívají. V omezeném rozsahu nadále udržovala aparát BIS OK Slovany, 
Knihovna Lobzy, ÚKDM, OK Doubravka a Studovna.  
     V dětském oddělení ÚKDM dle časových možností 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.           
     V OK Bory byly čtenářům k dispozici složky s významnými dny a výročími roku 2014 
pro Plzeň a ČR.  
     Na webových stránkách Knihomol OK Doubravka byl umístěn seznam zajímavých odkazů 
(Spřátelené knihovny, Stránky o čtení a knížkách, Zvukové knihy, Elektronické knihy, Pomoc 
v nouzi, Bezpečí na internetu, Vzdělávání, škola a učení, Čeština, Jazyky on-line, Pro 
maminky a tatínky), přehled výslovnosti jmen cizích autorů, přehled výročí významných 
osobností s odkazem na životopis a dokumenty v knihovně aj. 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) plus možnost stažení do mobilu přes 
QR kódy v knihovně.  
     Knihovna Lobzy prostřednictvím nástěnky nad PC nabízela odkazy na webové stránky 
(mapy, pro matky, Čtení pomáhá), dále pak informace o publikaci Kiko a ruka, která 
upozorňuje na problematiku sexuálního zneužívání dětí, a rovněž „Internetové desatero 
pro školáky“. 
     V OK Lochotín byly doplňovány seznamy dílových knih pro dospělé a pro děti. 
V OK Skvrňany vytvářena databáze zfilmovaných knih. OK Slovany shromažďovala 
materiály o plzeňském regionu.  
     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 
378 a nově uloženo 176 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 3 751), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
bylo vloženo 2 766 záznamů. Záznamy článků byly přebírány Souborným katalogem SKAT.   
Pokračovala spolupráce s Oddělením knihovních fondů na vytváření nových autoritních 
záznamů pro Národní knihovnu i na průběžných opravách slovníku autorit. Na žádost firmy 
LANius bylo provedeno sjednocení regionálních autoritních záznamů s autoritami NK ČR, 
což se neobešlo úplně bez problémů - je třeba všechny sjednocené údaje zkontrolovat – 
kontrola proběhla zatím u 2 134 plzeňských osobností. 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, vybrané články byly skenovány do přehledu 
Naše knihovna v tisku na webových stránkách knihovny. Významnou mimořádnou prací 
Studovny bylo vydání aktualizované bibliografie Adolf Loos a Plzeň. První vydání z roku 
2011 bylo doplněno o nové publikace, novinové a časopisecké články i internetové zdroje, 
které se objevily od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013. Dohledávání a ověřování záznamů 
proběhlo ve fondech KMP, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a v knihovnách 
Západočeského muzea, Západočeské galerie a Umělecko-průmyslového muzea v Praze. 
V případě některých nových publikací byla využita Meziknihovní výpůjční služba. Brožura 
byla doplněna také o překlady úvodu v angličtině a němčině. Soupis o 54 stranách byl 
financován z rozpočtu MMP, celkem bylo vydáno 200 výtisků, část nákladu byla rozeslána 
českým knihovnám, galeriím a muzeím a většina publikací byla předána organizaci Plzeň 
TURISMUS, která je použije jako propagační materiál v nově opravených plzeňských 
interiérech Adolfa Loose.      
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Internet, výpočetní technika, kopírování  
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP kromě Bibliobusu. Počet 
uživatelů internetu byl oproti roku 2013 opět nižší, třebaže propad nebyl tak velký jako mezi 
roky 2012 a 2013. Poměrně razantní pokles zaznamenala Knihovna Lobzy, Knihovna Vinice 
a také OK Lochotín, z poboček pak Křimice, Litice, Koterov a Újezd. Minimálně byl internet 
využit v Černicích (5 x), Červeném Hrádku (7 x) a v Křimicích (8 x). Naopak, nárůst využití 
internetu zaznamenala OK Bory (s velkým podílem využívání Wi-fi připojení), ale též 
OK Skvrňany, OK Slovany, pobočky Bílá Hora, Lhota, Malesice a Radobyčice.  
     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. Statistika využívání Wi-fi je 
získávána prostřednictvím SIT MMP. V OK Bory výrazně převažovalo připojení přes Wi-fi 
nad využitím internetu přes počítač v knihovně.  
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy s výjimkou Bibliobusu. Internet 
využívali především nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé ze slabších sociálních 
skupin.  
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly tiskárny a skenery. 

 
 
 2014 2013 Rozdíl 

Počet internetových stanic 54 53 +1 

Počet využití internetu přes počítač  40 494 43 054 -2 560 

Počet využití internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení 4 580 *1 559  
 

*sledováno od června 2013 

 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
     Agendou MVS je trvale pověřena ÚKD. Počet požadavků na MVS z jiných knihoven je 
stabilní, mírně se snížil počet požadavků směrovaný do jiných knihoven. To může vypovídat 
o tom, že uživatelé byli spokojeni s nabídkou knižních titulů z fondu KMP. Knihovny z celé 
ČR se na KMP obracely nejvíce s žádostmi o zaslání naučné literatury (celkem 184 
požadavky), především z oblasti společenských věd, historie, lékařství, výchovy a přírodních 
věd. O beletrii žádaly ve 112 případech. 
     Naši plzeňští uživatelé přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjček naučné 
literatury (celkem 220 požadavků), zejména literatury z oblasti společenských věd, techniky, 
lékařství, historie a přírodních věd. Požadavků na beletrii bylo celkem 98.  
     Od června 2014 si mohou čtenáři objednat knihu prostřednictvím MVS 
v kterémkoliv provozu KMP. Vyzvednout i vrátit ji musí v ÚKD. 
     V roce 2014 vydala KMP za poštovné MVS 17 002,- Kč (20 634,- Kč v roce 2013). 

 
 2014 2013 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 296 297 -1 

Kladně vyřízených požadavků 296 296 0 

 -  z toho výpůjčkou originálu 295 296 +1 

 -  z toho vyřízeno kopií 1 0 +1 

    

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám **318 333 -15 

Kladně vyřízené požadavky 316 *334 -18 

 -  z toho výpůjčkou originálu 316 331 -16 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 3 -3 
 

* Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben jedním požadavkem,  
který byl zaslán na konci roku 2013, ale vyřízen byl až v roce 2014. 

** Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben dvěma požadavky, 
které byly zaslány na konci roku 2014, ale budou vyřízeny až v roce 2015. 
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Práce s handicapovanými uživateli 

     V roce 2014 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 10 knihoven KMP.  

     Služeb ÚKD v roce 2014 začala využívat uživatelka se zrakovým postižením, 
doprovázená vodícím psem. Knihovnice čtenářce vycházely vždy vstříc při výběru literatury 
dle doma připraveného seznamu z on-line katalogu. Při prvních návštěvách jí rovněž 
napomáhaly s prostorovou orientací psa po budově knihovny.  
     Dětské oddělení ÚKDM také roce 2014 pravidelně navštěvovaly děti z o. s. Ponton 
(Klubíčko). Jednalo se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna 
(L. Výšková) pro ně připravila 7 vzdělávacích akcí na předem domluvená témata (např. lidské 
tělo, zvířátka na jaře, město x venkov, předvánoční čas aj.). Knihovnice H. Větrovská se 
individuálně věnovala čtenářce dětského oddělení s mentálním handicapem – Kristýnce -  
naučila ji básničku a koledu, aby se mohla aktivně zúčastnit Knihofonu, který do té doby 
navštěvovala pouze pasivně.  
     Knihovna Bolevec (E. Marianová) pokračovala v pravidelné práci s dětmi ze ZŠ Plzeň, 
Tachovská 19, která poskytuje základní vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle školního vzdělávacího programu „Škola praktického vzdělání“. Každý 
měsíc připravovala zábavné a poučné programy, které děti nejen baví, ale současně je 
vzdělávají a obohacují. Čtyři skupiny žáků od 1. do 7. třídy se zúčastnily celkem 11 různých 
akcí, přímo v knihovně také proběhly dvě hodiny výuky. Celkový počet návštěvníků byl 272. 
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída ze ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou 
knihovnice vytvářely zvláštní programy. Nově začala knihovnu navštěvovat též třída ze ZŠ 
Heyrovského. Čtenářce s pohybovým omezením knihovna připravuje literaturu na základě 
e-mailových žádostí.  
     OK Doubravka 5 x navštívily děti ze ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Mohylová 90), která 

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

navštívili žáci Speciální MŠ pro děti s vadami řeči, 1 x děti ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené 

Plzeň (Nad Týncem 38) a 3 x děti z internátu této školy. Zúčastnily se lekcí informační výchovy 

Kaligrafie, Komiks, Trocha poezie nikoho nezabije, Vývoj písma a knihy, Informace 

x dezinformace, Seznámení s knihovnou a čtení pohádek, Halloween, pasování prvňáčků 

a artedílny. Celkem se jednalo o 11 akcí pro 115 dětí. Pro děti s poruchami učení je 

na jednom z veřejných PC k dispozici biofeedback výuková sada Journey To Wild Divine – 

Passage. Dětská beletrie na volném výběru je pro sluchově postižené v knihovně označována 

na hřbetě piktogramem (ouško).  

     Knihovna Lobzy realizovala 3 besedy pro ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90, o více 

pedagogové zájem neprojevili (návštěvu knihovny jim vedení školy nepočítá do odučených 

hodin). Knihovnu využíval dospělý čtenář s Downovým syndromem, který byl zcela 

soběstačný. Dospělý nevidomý romský čtenář navštěvoval knihovnu v doprovodu dcery. 

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

při vyhledávání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby.  

     OK Skvrňany čtenáře s handicapem prováděla po knihovně a asistovala jim při vyhledávání 

literatury, zajišťovala donáškovou službu a prováděla lekce informační výchovy pro Praktickou 

školu.  

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

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

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

bázi vzájemné propagace. TyfloCentrum Plzeň využilo sál M-klubu pro uspořádání besedy 

„Nevidomí inspirují“ (4. 12.). Hosty pořadu byli zrakově postižení Michal Rada (politik) a Mgr. 

Viktor Dudr (vedoucí Metodického centra odstraňování bariér SONS). 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, 

divadelní představení a cestopisné přednášky. Klubovnu ke svým schůzím využíval Svaz 

tělesně postižených. 
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     OK Slovany zajišťovala donáškovou službu.  

     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, přistupovaly citlivě a ochotně, pomáhaly s výběrem 
knih, seznamovaly je s internetem, on-line katalogem, novinkami a zajímavými tituly. 
K stálým návštěvníkům patřily také děti z Dětského diagnostického ústavu, střediska 
výchovné péče, základní školy a školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67. V rámci besed a lekcí 
informační výchovy se jim knihovna snažila přiblížit svět knih zábavnou formou a vést je ke 
čtenářství (6 x). 
 

     Ve třech knihovnách (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka) KMP nabízí ZoomText – 
zařízení na zvětšování písma na počítači a odečítání obrazovky hlasem. V roce 2014 se 
však žádní zájemci o program nevyskytli.  
 
     Pro uživatele se zrakovým postižením je ve většině knihoven KMP k dispozici velký výběr 
audioknih. V současné době jde o 2 285 titulů v 10 055 exemplářích. 
 

     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, 

OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Lobzy, Hudební a internetová 

knihovna, Vinice, Bibliobus, pobočky Černice a Křimice). Knihovna Bolevec je přístupná 

pouze částečně (plošina o nosnosti max. 230 kg uveze dětské vozíky a hůře pohyblivé 

čtenáře bez vozíku a v roce 2014 zůstala nevyužita). Ostatní knihovny, zejména malé 

pobočky, bezbariérový přístup nemají (OK Bory, Bílá Hora, Božkov, Červený Hrádek, 

Koterov, Lhota, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a 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.      

 
Práce se seniory  
     ÚKD měla automaticky na zřeteli věk uživatele, kterého obsluhuje. Při podávání informací 
knihovnice hlasitě artikulovaly, informace trpělivě a ohleduplně opakovaly, 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.  
     ÚKDM seniorům nabízela aktivní pomoc při práci na PC i při vyhledáváním knih, 
doporučovala jim četbu dle jejich zájmu. 
     Posádka Bibliobusu pomáhala s výběrem a donáškou knih.  
     OK Bory ke starším uživatelům přistupovala citlivě, komunikovala pomalu, pomáhala 
s výběrem četby, s donáškou knih od regálu k pultu i s ukládáním do tašky. V rámci 
prostorových možností umisťovala fond, který si senioři nejvíce půjčují, na lehce přístupná 
místa. 
     OK Doubravka pomáhala při práci s PC a internetem, doporučovala a vybírala knihy, 
prováděla donáškovou službu a zúčastnila se též Doubraveckého dne seniorů 3. 10. 2014. 
     Hudební knihovna nabídla seniorům proškolení v užívání internetu. 
     Knihovna Lobzy uplatňovala individuální a trpělivý přístup, lidem se zdravotními problémy 
nabízela donášku knih až do bytu.  
     V OK Lochotín v roce 2014 požádalo 5 seniorů 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. Od března 2014 knihovna 
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pravidelně 1x měsíčně dovážela knihy do Domova seniorů Sedmikráska a Čtyřlístek, 
Kotíkovská 15, Plzeň. Dle seznamu požadavků vždy připravila knihy, služebním autem KMP 
je dovezla do domova, kde byly rozneseny. Tuto službu požadovalo celkem 35 seniorů. 
Do domova bylo v roce 2014 půjčeno dohromady 581 knih.  
     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 (donášková služba).  
     OK Slovany se zaměřovala na adresný výběr literatury, pomoc při práci s počítačem, 
zajišťovala donáškovou službu domů, případně donášku knih z jiných knihoven KMP.  
     Knihovna Vinice nad rámec pracovních povinností trpělivě odpovídala na požadavky 
a  dotazy.  
     Studovna byla staršími návštěvníky nejčastěji žádána o pomoc při práci s počítačem 
(zakládání elektronické pošty, problémy s tiskem). 
    Pobočka Bílá Hora kromě donáškové služby pomáhala zejména s výběrem literatury. 
Pobočka Božkov realizovala individuální výběr knih starším čtenářům. Pobočka Křimice pro 
seniory zorganizovala odpoledne s plzeňským spisovatelem Milanem Čechurou a pobočka 
Újezd rovněž pomáhala při vyhledávání knih.  
  
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2014 ji poskytovalo celkem 17 knihoven (Bolevec, Bory, Doubravka, Lobzy, Lochotín, 
Skvrňany, Slovany, Vinice, Bílá Hora, Božkov, Červený Hrádek, Koterov, Křimice, Lhota, 
Litice, Radčice), z toho pracovnice z knihoven Bolevec, Lochotín, Křimice a Lhota 
navštěvovaly pravidelně domovy pro seniory a další zařízení. Bolevec: MěÚSS, penzion 
pro důchodce, U Jam 23 a Bezbariérový dům, Kaznějovská 43; OK Lochotín: Domov pro 
seniory „Sedmikráska“ (Kotíkovská 15) a Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ (Kotíkovská 
15); Křimice: Domov pro seniory LONGEVITA Senio; Lhota: Dům s pečovatelskou službou 
v Dobřanech (Loudů 1022). Celkem bylo obsluhováno 108 lidí (95 v r. 2013), uskutečněno 
407 návštěv (464 v r. 2013).  
 
Práce s národnostními menšinami 
     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     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, v roce 
2014 se však jejich podíl zmenšil. Se stávajícími dětmi, především vietnamské a slovenské 
národnosti knihovnice pracovaly citlivě a v součinnosti s jejich rodiči. 
     Knihovnu Lobzy navštěvovali 2 čtenáři vietnamské národnosti, 1 dětský a 1 dospělý 
slovenský čtenář a 2 dětští čtenáři ukrajinští. Všichni zde žijí dlouho nebo od narození, 
ovládají český jazyk a nevyžadují nadstandardní péči.   
     Mezi čtenáři OK Skvrňany bylo několik romských uživatelů a také děti vietnamské 
národnosti, ti všichni jsou však plně integrovaní. Knihovnu navštěvují pravidelně, výborně se 
orientují a nevyžadují speciální služby. Podobnou zkušenost měla OK Doubravka s uživateli 
národnosti vietnamské a slovenské.  
     OK Bory se individuálně věnovala dětem cizinců, kterým pomáhala s výběrem literatury. 
     Hudební knihovnu navštěvovaly děti romského, vietnamského a mongolského původu.   
     OK Slovany se zapojila do propagace akce „V šest před domem“ – Sousedské setkání 
Čechů a cizinců žijících v této lokalitě (18. 6.). 
     Studovna uživatelům různých cizích národností poskytovala pomoc při písemném 
i ústním projevu v oblasti znalostí našich podmínek a reálií, českého pravopisu a stylistiky.  
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Ostatní nabízené služby 
     OK Doubravka nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback 
výuková sada, dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním stavem, pocity a myšlenkami.  
     V nabídce OK Doubravka a OK Skvrňany figurovaly rovněž stolní deskové hry, 
v OK Skvrňany byly k dispozici prezenčně v rámci tzv. Herního klubu. Hry Bang, Osadníci 
z Katanu, Poker, Černé historky a Šachy Harryho Pottera si prezenčně vypůjčilo a hrálo 
69 dětí. Od října byly deskové hry doplněny také do dalších knihoven a je o ně mezi dětmi 
i dospělými velký zájem.  
     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 Hudební knihovně mohli uživatelé využít nabídky 4 kusů čteček elektronických knih. 
V roce 2014 byly absenčně půjčeny 38 x, největší zájem byl i nadále o čtečku Amazon 
Kindle. 
     Od 26. 9. začala KMP půjčovat e-knihy na základě licenční smlouvy se společností 
e-Reading. Služba je registrovaným uživatelům KMP poskytována zdarma. Uživatel musí mít 
čtečku zakoupenou v společnosti e-Reading nebo zařízení se systémem android (tablet, chytrý 
telefon).  E-knihy si uživatelé stahují přes katalog Carmen. I přes určitá omezení si do konce roku 
2014 vypůjčilo 55 uživatelů celkem 77 elektronických knih. 
     Od prosince 2014 knihovna začala nabízet on-line kurz rychlého čtení Rozečti se. Kurz 
pro registrované uživatele je k dispozici v knihovnách OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Knihovna Vinice, Hudební a internetová knihovna 
a v pobočkách Litice a Lhota.  
     V knihovnách je možnost využít základní seznámení s počítačem, internetem, 
skenerem a textovým editorem – pracovníci čtenářům asistují podle svých možností.  
     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro 
chytré telefony a tablety s operačním systémem Android.  
     OK Doubravka a OK Bory začaly nabízet prostřednictvím QR kódů možnost stahování 
do mobilu volně dostupných elektronických knih převážně doporučené literatury 
(čtenářům volně k dispozici v prostorách knihovny). 
     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. V roce 2014 tak 
KMP reagovala na 80 návrhů. Naprostá většina dotazujících byla s odpovědí spokojena. 
 
 

 
 

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

     Spokojenost se službami ÚKD a vděčnost za pomoc při řešení svých uživatelských potřeb 
někteří čtenáři opakovaně projevovali květinovými dary, drobnými sladkostmi pro knihovnice 
nebo přebytky ze zahrádek. Pozitivní ohlasy byly zaznamenány i na kreativitu tematických 
výstavek naučné literatury.  
     ÚKDM obdržela poděkování od MŠ Roudná pro knihovnici L. Výškovou za pěknou lekci 

informační výchovy (25. 2.); poděkování květinou od 3. třídy školní družiny Benešovy ZŠ 

pro H. Větrovskou za celoroční spolupráci; poděkování velikonočními perníčky a beránky 
od spokojené čtenářky; poděkování od spokojených dětí a jejich rodičů za připravený 

program Noci s Andersenem a Dne pro dětskou knihu. Dále zachytila pozitivní ohlasy 
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na provedené lekce informační výchovy, pozitivní ohlasy účastníků koncertu k Roku české 
hudby „Mladí interpreti hrají hudbu českých autorů“ (Polanova síň 29. 5.), ohlasy rodičů, 

prarodičů i ostatních návštěvníků knihovny na vystavené kresby dětí ve vstupní hale ÚKDM 

a podél schodiště do 3. patra ústřední budovy a dostala i ústní pochvalu od spokojené 
návštěvnice dubnové vernisáže. Připsala si též poděkování od MŠ Montessori za Čtení 

pro nejmenší, poděkování od profesorky Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám., za tipy 

na cizojazyčné soutěže a středoškolskou odbornou činnost v oboru teorie kultury, umění 
a umělecké tvorby vč. překladu pro nadané studenty, poděkování od čtenářky za vstřícný 

přístup k seniorům a poděkování od čtenářky za vstřícný přístup v dětském oddělení. 
     Rovněž Knihovně Bolevec děkovaly v průběhu roku drobnými dárky či květinami děti, 

učitelky a vychovatelky z 1. ZŠ a ZŠ speciální, Tachovská 19, za spolupráci a akce pro žáky. 

Ústní poděkování a dárek pracovnice dostaly od paní Gabriely Šindlerové „za veškeré 
činnosti knihovny“, neboť díky nim se stala její rodina Nejlepší čtenářskou rodinou roku 2013. 

U příležitosti vernisáže výstavy „Expedice Bolevec“ 16. 6. v 1. ZŠ poděkovala autorka 
projektu Mgr. M. Hossingerová Knihovně Bolevec a vedoucí E. Procházkové za spolupráci 

při projektu pro žáky 8. a 9. tříd 1. ZŠ „Políbení panelem“.  Poděkování od čtenářky přišlo 

také za jednorázovou pomoc - donášku knih z knihovny (1. 7.). 
     Uživatelé OK Bory si pochvalovali dětský koutek, blízkost MHD a přívětivý personál 

knihovny, uživatelé OK Doubravka zase ochotu a pomoc knihovnic, aktivity pro děti 
a provedení informačních lekcí pro školy. 

     V Hudební knihovně byli lidé spokojeni s nabídkou fondu, s přístupem a odbornou úrovní 

knihovníků. 
     Zvláště starší čtenáři v Knihovně Lobzy kvitovali klid v dopoledních hodinách, příjemné 

prostředí a bohatý výběr novinek. 
     Čtenáři-senioři si v OK Lochotín pochvalovali pomoc a ochotu při výběru literatury, 

učitelky MŠ chválily informační lekce, vystupování knihovnic i hezké prostředí dětského 

oddělení, líbily se jim fotografické výstavy v oddělení pro dospělé.  
     OK Skvrňany si k pochvalám a poděkováním čtenářů (zejména seniorů) připsala 

spokojenost učitelek s Pasováním na čtenáře a Čtenářskými pasy. 
     OK Slovany byla ceněna za ochotu knihovnic. 

     Knihovnu Vinice nejčastěji chválili senioři, lidé s handicapem a matky s malými dětmi.  

     Studovnu většinou za pomoc s počítačem nebo podání informací.  
     Pobočky Bílá Hora, Černice, Litice a Újezd zaujaly ochotou knihovnic. V Černicích navíc 

lidé uvítali opětovné rozšíření provozní doby na 2 dny. V Malesicích děkovali za větší výběr 
knih, příjemné prostředí a hrací stolek pro zabavení dětí, když si rodiče vybírají knihy. 

V Radčicích a Újezdu za velký výběr knih a příjemné prostředí apod. 
 
Písemné pochvaly 

     Ředitelství KMP, případně přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných 
písemných ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  

     Prostřednictvím primátora města Plzně Martina Baxy dostala KMP poděkování od paní 

Gail Naughtonové, výkonné ředitelky Českého a slovenského národního muzea a knihovny 
v Iowě (USA) za knižní dar (KMP knihy doporučila, vybrala a zajistila jejich dodání na radnici; 

31. 1.).   
     Manželé-čtenáři reagovali na vyhodnocení nejlepší čtenářské rodiny v Polanově síni 

14. 3. a písemně poděkovali za „překrásný a důstojný dárek knize k jejímu svátku Březen - 

měsíc knihy a čtenářů“ (17. 3.).  
     Český student David Smutný z Univerzity v Santa Barbaře (Californie, USA) na půdě 

ÚKDM prostřednictvím internetu ve dnech 25. 6., 9. 7. a 24. 7. 2014 složil na dálku písemné 
zkoušky z matematiky a knihovně poděkoval za tuto možnost e-mailem (26. 8.). Poděkování 

od učitelek přišlo do ÚKDM (L. Výškové) elektronickou poštou také za besedu o Ondřeji 

Sekorovi (24. 10.) a besedu se záhadologem Arnoštem Vašíčkem (15. 10.). 
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     Součástí výstavy „Expedice Bolevec“ (od 16. 6. v 1. ZŠ) bylo v Knihovně Bolevec stručné 
písemné poděkování od autorky projektu Mgr. M. Hossingerové pro E. Procházkovou 
za spolupráci při projektu „Políbení panelem“. Výstava prezentovala též odpověď 
desetiletého žáka Ondry na otázku, které místo je ve škole nejdůležitější: „Nejdůležitější je 
knihovna, dozvím se tam spoustu věcí.“ Bolevecká knihovna obdržela od škol 34 vyplněných 
dotazníků pro zpětnou vazbu s hodnocením samými jedničkami, z toho v 21 případech 
dotazníky obsahovaly poděkování nebo chválu.  
     OK Doubravka e-mailem 30. 3. přijala poděkování od návštěvnice za krásný přístup k akci 
Jarobraní, poděkování a pochvalu e-mailem 29. 4. od paní učitelky za čtení se studenty, 
poděkování e-mailem 16. 5. od organizátorky plzeňské Noci literatury M. Bechné za zapojení 
KMP, poděkování a pochvalu e-mailem 18. 6. od třídních učitelek za pasování prvňáčků 
a nadšené poděkování a pochvalu e-mailem 25. 6. od ředitelky 14. ZŠ H. Liškové 
za společný projekt knihovny a školy. Vyplněný dotazník pro zpětnou vazbu se vrátil 77x se 
známkou 1.  
     Vedení KMP přijalo poděkování a pochvalu od učitelky z 28. ZŠ pro Knihovnu Lobzy 
za besedy pro žáky v knihovně (11. 11.). Knihovnice Z. Mišterová si pak připsala další 
pochvaly a poděkování od kolegů-knihovníků za rady v rámci elektronické konference 
Andersen. 
     Dlouholetý čtenář poslal písemnou pochvalu a přání do nového roku OK Skvrňany (2. 1.) 
a paní učitelka pochvalu a poděkování e-mailem za besedu pro žáky speciální školy (3. 4.).  
     Na webových stránkách sdružení Duha Kopretina Plzeň byla 30. 3. zveřejněna pochvala 
pro Knihovnu Vinice za akce v průběhu BMČ.  
     Studovna si připsala elektronické poděkování od uživatelky za vyčerpávající informace 
o rodáku Jaroslavu Hesovi (18. 3.), poděkování z kanceláře primátora města Plzně 
za dodání podkladů o B. Doležalovi při příležitosti udělení Ceny 1. června (15. 5.), 
poděkování od uživatelů za vyhledání informací k tématu Školy a vzdělávací instituce 
působící aktuálně v ČR (27. 5.) a za vyhledání informací o prof. Tomáši Cimrhanzlovi 
(22. 7.), poděkování za vyhledání článku o Novém divadle pro primátora města Plzně (26. 8.) 
a poděkování od uživatele za vypracování rešerše Bezpečnost školy (1. 10.).  
     Ředitel festivalu Živá ulice – Plzeňská setkání Jakub Vedral písemně poděkoval  
Oddělení KF za podporu festivalu ze strany KMP a za poskytnutí knih a dětských časopisů 
pro dětský program v Proluce.  
 
Negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy. V ÚKD přetrvávaly stesky 
především seniorů na vyšší teploty v prostorách knihovny a malou cirkulaci vzduchu 
ve vstupní místnosti s čítárnou časopisů. Přes veškeré snahy o optimální nastavení 
klimatizačního zařízení tak, aby byla zajištěna tepelná pohoda, se problém dlouhodobě 
nedaří řešit. Ojediněle si čtenáři stěžovali na nemožnost barevného tisku a skenování 
z uživatelských PC. Po změně dodavatele výpočetní techniky ÚKD obdržela multifunkční 
zařízení umožňující pouze černobílý tisk. K nepříjemnostem v posledním roce patřilo též 
časté hlasité používání telefonních přístrojů v prostorách knihovny. V souvislosti s tím došlo 
v několika případech ke slovním potyčkám mezi přítomnými návštěvníky.  
     V ÚKDM si návštěvníci stěžovali na velmi těsné a nevyhovující toalety. 
     Uživatelům OK Bory chyběla možnost parkování a také nájezdová rampa pro kočárek.  
     V OK Doubravka v letních dnech vadilo horko a špatný vzduch (nová okna jdou pouze 
vyklopit, téměř není možné vyvětrat). 
     Několik negativních ohlasů zaznamenala také Hudební knihovna, nejednalo se však 
o stížnosti na systémové pochybení, šlo výhradně o nespokojenost spojenou s individuální 
potřebou. 
     Starším návštěvníkům Knihovny Lobzy a pobočky Újezd činil problémy přístup po schodišti. 
     Uživatelé OK Lochotín si postěžovali na nedostatek aktuální naučné literatury o výpočetní 
technice. 
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     OK Skvrňany řešila dvakrát agresivnější jednání ze strany čtenářů, kteří odmítli hradit 
poplatky z prodlení. 
     V pobočkách Litice, Radčice, Radobyčice a Újezd zaregistrovali negativní ohlasy na zkrácení 
otevírací doby na 1 den v týdnu. 
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2014 obdrželo ředitelství KMP též 4 písemné stížnosti, zpravidla elektronickou 
poštou (v roce 2013 jich bylo 12).  
     Jedna uživatelka zaslala stížnost e-mailem na pracovnici OK Bory, která odmítla půjčit 
knihy dceři na průkazku matky (23. 1.). - Knihovnice však postupovala v souladu s knihovním 
řádem. 
     Student-dlužník upozornil na dle jeho názoru nepřiměřený poplatek z prodlení a žádal 
o prominutí pokuty (20. 5.). – Žádosti nemohlo být vyhověno – zdůvodnění bylo neoprávněné. 
     Nespokojená čtenářka OK Lochotín řešila problém osobní návštěvou u ředitelky. Na 
výzvu knihovnice opakovaně odmítala vrátit dlouhodobě půjčené tři učebnice angličtiny 
a neustále si je prodlužovala s tím, že je sama potřebuje. Vysvětlení s odkazem na knihovní 
řád a potřeby druhých čtenářů paní nepřijala. 
     Čtenář pobočky Litice a OK Bory zaslal písemný protest proti zařazení knihy F. Hobizala 
Šumavská trilogie (vyd. 2004) do fondu KMP, obsah knihy považuje za kontroverzní, vyzval 
k jejímu vyřazení (7. 10.). – Žádosti nebylo vyhověno – titul má KMP ve fondu od roku 2006, 
je zastoupen v knihovnách po celé republice a dle Směrnice IFLA: Služby veřejných 
knihoven by „fondy ani služby neměly být ideologicky, politicky, ani z náboženských 
důvodů cenzurovány“, „knihovníci a řídící orgány knihoven by měli hájit tato základní lidská 
práva a čelit nátlaku jednotlivců i skupin omezovat dostupnost materiálů ve veřejné 
knihovně.“  
 
Čtenářské ankety a průzkumy 
 
Průzkum spokojenosti uživatelů se službami, fondy a dispozicemi KMP 
     V souladu se Standardem veřejných knihovnických a informačních služeb1 KMP opět 
po 5 letech realizovala rozsáhlý průzkum spokojenosti svých uživatelů. Průzkum probíhal 
od 28. 1. do 15. 3. Data a informace byly shromážděny prostřednictvím standardizovaného 
dotazníku pro knihovny od společnosti Survio, ve kterém byly pro potřebu KMP provedeny 
drobné úpravy. KMP svým uživatelům zároveň nabídla k vyplnění také papírovou verzi 
dotazníku, jež byla k dispozici ve všech knihovnách KMP. Uživatelé nad 15 let, kteří v roce 
2013 alespoň jednou využili služeb knihovny a při registraci uvedli svou e-mailovou 
adresu, byli k vyplnění dotazníku vyzváni elektronicky. Celkem bylo vyplněno 2 197 
dotazníků, z toho bylo 1 455 vyplněno přímo elektronicky, 742 dotazníků bylo respondenty 
vyplněno v papírové podobě. KMP vykazuje v současné době v součtu všech provozů 
15 743 registrovaných čtenářů nad 15 let. Dotazníky vyplnilo 13,95 % z těchto uživatelů – 
v podmínkách KMP lze tedy průzkum považovat za reprezentativní. Celková úspěšnost byla 
57,05 %. Výsledky dotazníku, především slovní vyjádření respondentů, byly podrobeny 
rozboru, na základě kterého bude KMP postupně v případech, kdy je to možné, sjednávat 
nápravu. Výsledky dotazníku jsou zveřejněny na webových stránkách KMP 
http://www.knihovna.plzen.eu/aktuality/pruzkum2014vysledky.pdf  
 
     Uživatelé využívali možnosti napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů na webových 
stránkách knihovny. V roce 2014 KMP obdržela 44 takových příspěvků (vloni 39). 

                                                 
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.knihovna.plzen.eu/aktuality/pruzkum2014vysledky.pdf
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 2014 bylo v KMP uskutečněno dohromady rovných 1 800 kulturních a vzdělávacích 
akcí, kterých se zúčastnilo 39 572 návštěvníků (v roce 2013 to bylo 1 757, 43 054 
návštěvníků). Počet akcí tedy stoupl o 43, avšak počet jejich účastníků naopak klesl 
o 3 482 lidí. Na akcích se kromě knihoven podílela Polanova síň, M-klub a L-klub. 
Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 22 lidí (o 3 méně než v r. 2013).  
 
Vzdělávací akce 
     Celkem 326 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 297 lekcí informační 
výchovy především zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.       
     Počet uskutečněných LIV byl o 2 vyšší než v roce 2013. Nejvíce lekcí proběhlo 
v OK Doubravka (60), OK Skvrňany (53), ÚKDM (41), OK Lochotín (37) a v Knihovně 
Bolevec (30). Z malých poboček se zapojily také Božkov (5), radčice (4) a Újezd (1). 
V některých případech uskutečňují pracovnice poboček tyto aktivity ve svém volném čase.  
     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ (Obchodní akademie, SPŠ dopravní, SOŠ obchodu, 
užitého umění a designu, SSUPŠ Zámeček, Hotelová škola aj.), školní družiny, ZVŠ, 
MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a Ponton, o. s. – Klubíčko. Na lekcích se podílelo stejně 
jako v předešlém roce 25 pracovníků KMP.  
     V ústřední budově se dále uskutečnila exkurze cca 50 maďarských knihovníků. Členové 
Asociace knihovníků a knihoven v Kisalföldu, zastupující různé, převážně veřejné maďarské 
knihovny, navštívili knihovnu 12. 9. Kolegové z Maďarska si vyslechli a zhlédli prezentaci 
ředitelky KMP, v níž představila všechny knihovnické provozy i jejich aktivity. Poté si ve dvou 
skupinách doprovázených tlumočníky prohlédli provozy ústřední knihovny. V ÚKDM 
představili činnosti oddělení v angličtině V. Čadová a M. Ouřada. Největší ohlas mezi 
maďarskými knihovníky zaznamenal plzeňský bibliobus, ale i aktivity jako pasování dětí 
na čtenáře, čtení do mikrofonu či Malý knihovník. 

 
 2014 2013 Rozdíl 

Počet lekcí 297 295 +2 

Počet účastníků 6 125 6 652 -527 

 
     V září 2014 OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ zahájila už 3. ročník Projektu 
informační výchovy ve spolupráci knihovny a základní 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. V rámci projektu proběhlo v OK Doubravka 35 lekcí na 14 témat 
a zúčastnilo se ho 21 tříd a 746 žáků. Sylaby všech lekcí jsou umístěny 
na http://www.knihomol.wz.cz/skoly.php, prezentace 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 i na objednávku prováděly školení základů práce s PC, internetem, skenerem 

a textovým editorem (Hudební knihovna, OK Skvrňany, OK Doubravka, OK Lochotín).  

     Z. Topinka (Hudební knihovna) provedl 4 přednášky pro žáky na téma (Ne)bezpečný 
internet II a Kyberšikana. Přednášky si vyslechlo 63 dětí. V OK Doubravka proběhla 2 x 
pro žáky 6. tř. v rámci projektu spolupráce knihovny a školy LIV Učte se být on-line, 
v OK Lochotín beseda o bezpečnosti internetové komunikace pro družinu 18. ZŠ.  
     ÚKDM a OK Doubravka podpořily kampaň ke Dni bezpečnějšího internetu. 

http://www.knihomol.wz.cz/skoly.php
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 2014 uskutečnilo 1 474 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí (1 423 v r. 2013), 
z toho bylo 846 akcí pro 19 331 návštěvníků (20 062 v r. 2013) přímo v knihovnách, ostatní 
pořady, přednášky a povídání se zajímavými osobnostmi proběhly v Polanově síni, L-klubu 
a M-klubu. 
 
Velký zájem byl především o cestopisné pořady: 

 Lukáš Synek - Arménie 

 Saša Ryvolová – Borneo a Papua, Filipíny 

 Milan Šťourač  – Libanon, Guatemala, Honduras, Belize 

 Zbyněk Růžička – Arménie a Gruzie 

 Václav Zikmund – Vietnam 

 Jana Dvorská a Miloš Kašpar – Indie, Rumunsko, Šumava, Indie - Krásy Rajasthanu 
a to nejzajímavější z Uttarpradheše, Dva ostrovy - Djerba a Madeira 

 Jan Kavale – Šumava 

 Mirek Lukeš – Tibet 

 Milena Písačková – Indonésie 

 Hana Voděrová (Vítaný host) – památky Západočeského kraje, Plzeňsko a Šumava 

 Čestmír Lukeš – Karakorum 

 Vladimír Váchal – Írán, Guatemala a Belize 

 Dalibor Beneš – Pamír na koloběžce 

 Stanislav Švíka – Šumavou od svítání do soumraku, Dunajská delta 

 Štěpán Pastula – Kanada 

 Jiří Lehejček – Albánie, Grónsko a Špicberky - Dvě sezony v Arktidě 

 Alena Oudová – Izrael 

 Monika a Jiří Vackovi – Madagaskar 

 Martin Pávek – Amazonie 

 Pavel Svoboda – Grónsko – Zima v Kulusuku 

 Tomáš Kubeš – Etiopie a Somaliland, Sibiř 

 Jana Neužilová – Čína 

 Jiří Štekl – Rozhlednovým rájem 

 Pavel Valtr – Šumava 

 Vojtěch Tomášek - Indonésie - Jáva a Sulawesi 

 Markéta a Josef Balcarovi – Uganda 

 
     Léčitelské pořady v M-klubu si našly své příznivce také v roce 2014. M-klub už sice není 
středem zájmu ezotericky zaměřených lidí, toto téma však v programu zařízení stále zaujímá 
významné procento. Akcí s léčitelským či ezoterickým tématem se uskutečnilo 17, navštívilo 
je 346 diváků. Pravidelně vystupoval léčitel Václav Vít a psychoterapeut Miroslav Jirman. 
Kineziologii přednášela Miloslava Rutová, léčitelské přednášky připravila také Hana 
Fuchsová a Josef Šteflík. 

 
     V roce 2014 byl dán v knihovně prostor i většímu počtu divadelních představení 
pro veřejnost. Divadla se hrála zejména v L-klubu a M-klubu. 
     V závěru roku 2014 byla v L-klubu uspořádána série divadelních představení 
pro veřejnost pod společným názvem „Vánoční divadelní festival v L-klubu“. Přestože se 
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jednalo o první pokus o takový festival, byla návštěvnost jednotlivých divadelních 
představení uspokojivá.  
     Pro veřejnost bylo v roce 2014 v L-klubu odehráno celkem 9 představení:  

 20.  3. – Cyrano z Bergeracu, Malá divadelní společnost Kostým Příbram  

 14.  5. – Ženy, Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky  

   5. 11. – Pověst o Radoušovi, Divadlo Orfeus Plzeň  

 13. 11. – Hašler! Hašler! Hašler!, Malá divadelní společnost Kostým Příbram  

 20. 11. – Jan Werich haló klaun, Divadlo Orfeus Plzeň  

 27. 11. – O Plzeňských čertech, Divadlo Orfeus Plzeň  

   4. 12. – Polepšený čert, Divadlo Orfeus Plzeň  

 11. 12. – Ženy, Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky  

 18. 12. – Černá káva, Divadelní soubor Extroma Plzeň  

     V M-klub odehrál pražský divadelní soubor Cylindr tři představení (Škola Malého Stromu 
28. 4. a 15. 5., Tonka Šibenice 20. 11.). Všechna tři představení se těšila velkému zájmu 
a plnému sálu. 
 
Čtení 
     V roce 2014 se jednotlivé knihovny KMP vč. malých poboček (Božkov, Litice) zaměřila 
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 4 x). Děti vybíraly dobrodružné a pohádkové příběhy, nechyběly 
příběhy o upírech a fantasy. Dospívající volili náročnější literaturu. Při vánočním 
Knihofonu zazněla i vlastní povídka z pera bývalé praktikantky Veroniky Synkové 
s názvem „Světlo Vánoc“.  V letošním roce knihovna rovněž využila hru Story cubes 
(Příběhy z kostek), kterou si s dětmi (i s ostatními účastníky Knihofonu) na závěr 
pořadu zahrála. Dvou posledních Knihofonů se aktivně zúčastnila i mentálně 
handicapovaná čtenářka, kterou H. Větrovská naučila básničku a koledu. 
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 2014 proběhlo 16 x. Čtení 
pro nejmenší pravidelně navštěvovala také MŠ Montessori. Okolnosti si vyžádaly, aby 
čtení bylo rozděleno – pro malé děti a maminky na MD a zvlášť pro MŠ Montessori.  

 Knihovna Bolevec realizovala čtení z různých knížek pro děti ze školní družiny (21 x 

pro 431 posluchačů). Také v rámci Roku české hudby se četlo z knihy Ilji Hurníka 

Struny, klapky, paličky (pro 22 dětí ze ŠD) nebo při besedě „Máte rádi písničky?“  

z knihy Od housliček po buben (pro 26 úč.). V rámci Týdne knihoven se knihovna 

zúčastnila Velkého říjnového společného čtení. 

 V rámci akce Celé Česko čte dětem  proběhlo v Knihovně Lobzy 7x scénické pro 
žáky ve třídách (celkem pro 146 úč.). Knihovna se připojila také ke 4. ročníku Týdne 
čtení dětem (9 x scénické čtení knihy Anny Neborové Oskar a Mimi, pro 200 úč. 
z 57. MŠ a 1. stupně 28. ZŠ). Knihovna se též zúčastnila Velkého říjnového 
společného čtení. 

 OK Doubravka zavedla novou aktivitu Čtení s babičkou (3 x pro 14. ŠD i veřejnost, 94 
úč.). 4 x zde četli studenti předškolákům z 64. MŠ (85 úč.) a 2 x četli studenti 
prvňákům ze ZŠ Újezd (32 úč.). V rámci Týdne čtení dětem se konala akce 
S pohádkou kolem světa - cesta „autobusem“ kolem světa, čtení pohádek (2 x pro 37 
dětí 64. MŠ a veřejnost). 

 V OK Slovany se jako každý rok konal 6. 3. Den čtení. Akce Čteme nahlas z knih 
O. Sekory a F. Nepila zaznamenala vysokou účast.  
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 Pobočka Božkov se 21. 1. pustila do Čtení při svíčkách. Děti četly návštěvníkům 

knihovny a povídaly si o tom, jak se trávil čas před vynálezem televize a internetu. Se 

čtením prvňáčků 19. 6. byla spojená i Cesta za knižním pokladem. 

 Pobočka Litice v rámci Března-měsíce čtenářů zorganizovala čtení pro děti 

z Hrubínova Špalíčku.   
 
Pasování dětí na čtenáře: 
     K oblíbeným rituálům patřilo také v roce 2014 pasování dětí, zejména prvňáčků, na čtenáře. 
V ÚKDM, Knihovně Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, Knihovně Lobzy, OK Lochotín 
a OK Skvrňany byly dohromady pasovány stovky dětí.   
     V ÚKDM proběhlo slavnostní přijímání dětí do řádu čtenářského opět 2 x. V Polanově síni 
byli 27. 5. pasováni prvňáčci ze ZŠ Chotíkov, tentokrát za přítomnosti rodičů a ostatních 
hostů (celkem 64 účastníků). „Z moci mu svěřené“ je pasoval šlechetný rytíř Jéňa 
v doprovodu své krásné manželky Jany a malé dcerky Terezky. Děti se pod vedením učitelky 
aktivně zapojily do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Proto bylo opět spojeno 
předávání knížek pro prvňáčka s pasováním na čtenáře. Na pasování byly děti vzorně 
připravené, samy přečetly čtenářský slib. Za odměnu dostaly krásnou knížku Magdaleny 
Wagnerové s ilustracemi Pavla Sivky „Od A do Zet“. Další pasování proběhlo v Týdnu 
knihoven - 9. 10. v Polanově síni, pasováno bylo 13 nejmladších čtenářů dětského oddělení. 
Děti složily čtenářský slib a na památku obdržely pasovací listinu, pohádkovou knížku 
„Tajemství sněhových vloček“ plzeňského ilustrátora a autora Vhrstiho a drobné dárky. Poté 
následoval program M. B. Karpíška a J. Kubištové „Plzeňská strašidla“, do něhož se děti 
aktivně zapojily. 
     OK Doubravka s pomocí krále Knihoslava pasovala a vyznamenala celkem 186 dětí. 
     Během jedné z besed s tématem Klasická pohádka proběhlo pasování 10 prvňáčků 
ze Základní školy při Fakultní nemocnici v OK Bory. 
     V Knihovně Lobzy v rámci akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a ve spolupráci 
s nakladatelstvím Fraus proběhlo tzv. klíčování. 57 druháků při něm slavnostně převzalo 
symbolický klíč ke knize a čtení.  
     OK Lochotín pasovala v L-klubu 20. 6., pasováno bylo celkem 45 žáků z 34. ZŠ. 
Pasování provedl už tradičně rytíř pan Jan Soukup -  zaměstnanec  1. ZŠ. Akce se zúčastnili 
také rodiče žáků.  
     Nejvíce pasovaných dětí však měla OK Skvrňany – rituál provedla 11 x pro dohromady 217 
dětí. 
 
Výstavy 
     Kromě desítek menších nástěnek a výstavek knih, materiálů a obrázků se v KMP 
uskutečnily rovněž větší výstavy. V knihovnách byly připraveny stovky výstavek 
a nástěnek, např. v Knihovně Bolevec to bylo celkem 66 výstav knih, v OK Doubravka 180 
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 2014 KMP realizovala výstavy:       

 

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

 Josef Hrubý – Koláže (8. 1. – 18. 3.) 

 Reklama za starých časů (19. 3. – 1. 6.) 

 Významné osobnosti Plzně v heraldice (2. 6. – 31. 7.) – ve spolupráci s KMP 
(Studovna) připravila Zemská stavovská rodová unie 
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 Antonín Lněnička – ilustrace k pověstem Karla Drhovského (1. 8. - 23. 9.) 

 Ondřej Sekora dětem (24. 9. – 15. 11.) 

 Von ještě žije? – kresby jubilujícího Vladimíra Líbala (od 6. 11.) 
 

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. 

 Svět kolem nás (svět rostlin, brouků, hub i lidí (listopad 2013 – duben 2014) 

 Rok české hudby 2014 (od 22. 4.) 

 Moje město (od 19. 11.) 
     Na vernisážích již tradičně vystoupil taneční kroužek ze ZUŠ Lochotín, vedený Radkou 
Mrázovou.  
 
V Knihovně Bolevec: 

 Člověk a vesmír za 100 let – výstava Hvězdárny a planetária města Plzně (od 25. 4.) 
 
V Knihovně Lobzy:  

 Zahrada fantazie Jiřího Trnky – 5 výstavních klipartů  

 Božena Němcová – 5 výstavních klipartů 

 Člověk a vesmír – výstavní panely Hvězdárny a planetária města Plzně 

 světová válka – kliparty, převzato z UKDM a OK Bory 

 Kosmické vzdálenosti - výstavní panely Hvězdárny a planetária města Plzně 

 Ondřej Sekora – 5 výstavních klipartů 
 
V OK Lochotín:  

 František Lukeš: Ptáci - výstava velkoformátových fotografií (23. 1. – 28. 2.) 

 Diakonie, Stacionář Človíček: výrobky z keramiky, skla, papíru, velikonoční vajíčka 
(březen – duben) 

 Věra Hesová: Batika, textilní módní doplňky 

 Petr Nosek: Moje Best(ofky) - výstava velkoformátových fotografií (květen) 

 Magda Radostová: Aljaška krásná a drsná – výstava fotografií (červen) 

 Lucie Avramová: Šperky 

 Diakonie, Stacionář Človíček: výrobky a drobné předměty s vánoční tématikou 

 Jitka Tuková: Ruční výroba textilních a skleněných šperků 

 Zdeněk Benedikt: Rozhlednový ráj - výstava fotografií a kreseb rozhleden ČR 
 
V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

 10 let M-klubu (3. 3. – 30. 4.) 

 Alena Sobotová: Madeira - ostrov věčného jara – výstava fotografií (20. 5. - 31. 8.) 

 Čteme a malujeme, aneb Ilustruj svoji oblíbenou knihu! - výstava výtvarných prací 
ze soutěže k 90. výročí narození malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (9. 1. - 21. 2.) 

 Houby – výstava fotografií (8. 9. – 30. 10.) – připravila A. Sobotová 

 Abstrakt & Tyflo - abstraktní obrazy zrakově postižené malířky Lindy 
Albrechtové  a představení činnosti organizace pro zrakově postižené - plzeňského 
Tyfloservisu.  Připravila Linda Albrechtová a Tyfloservis Plzeň (1.11. - 31.12.) 

 
V Knihovně Vinice: 

 Mezinárodní rok astronomie – výstava Hvězdárny a planetária města Plzně 
 
V pobočce Lhota:   

 České zámky – výstava fotografií Aleny Járové (od září) 
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Účast KMP na celostátních akcích 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí: 
 

 Anketa SUK 2013 

 Den bezpečnějšího internetu 2014 - Safer Internet Day (11. 2.) 

 Magnesia Litera 

 Březen – měsíc čtenářů 

 Čtenářská rodina roku 2014 

 Guerilla Poetring  

 Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)  

 Noc s Andersenem (4. 4.)  

 OKNA – O KNihovnických Aktivitách (15. – 16. 4.) 

 Kde končí svět – „Nejmoudřejší je číslo“ (Pythagoras) 

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

 Jeden den bez DPH (23. 4.) 

 Evropský den sousedů (31. 5.) 

 Týden čtení dětem (2. – 6. 6.) 

 Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 Cesty za knihou – čtenářské pasy 

 Lovci perel 

 Týden knihoven 2014 (6. – 10. 10.) 

 Den/Týden poezie (9. – 24. 11.) 

 Den pro dětskou knihu (29. 11.) 

 Kamarádka knihovna 

 Městská knihovna roku 2014 
 
 
Účast KMP na dalších akcích 
 

 Noc literatury (14. 5.) 
Cílem 8. ročníku čtenářského happeningu bylo představit návštěvníkům zajímavý 
text (současnou evropskou literaturu) netradičním způsobem (originální prezentace, 
populární herec) na neobvyklém místě (oživení večerního města – věž, hřbitov aj.). 
V Plzni se noc konala poprvé, hlavním organizátorem byla společnost Plzeň 2015 
(Monika Bechná). KMP byla zapojena v Pekle od 18:00 do 23:00 v režii. Její program 
tvořilo promítání prezentace na zeď (informace o KMP, vtipné knihovnické stripy), 
nabídka publikací z produkce KMP (Bibliografie Plzně, Slovník západočeských 
autorů, Kapitoly o literární Plzni I, II, III aj.), rozdávání letáčků, možnost registrace 
nových čtenářů, vtipné záložky s motivem pekla. Do akce zapojilo 14 pracovníků 
KMP, z toho 10 osobní účastí. 
 

 Festival Živá ulice – Plzeňská setkání (11 – 17. 8.) 
KMP spolupracovala na vytvoření pouliční knihovny pro děti s čítárnou, kde si děti 
mohly půjčovat knížky a během hlavního festivalového bloku jim byly čteny pohádky. 
KMP pořadatelům poskytla vyřazené knihy z fondu (200 ks) a seznam knih vhodných 
ke čtení dětem. KMP využila festival také k vlastní propagaci (vystavení loga v 
Proluce a rozšiřování propagačních materiálů). Od pořadatelů KMP obdržela 2 
písemná poděkování. 
 

 Průvod Vendelín (2. 9.)  
Pracovníci KMP se zapojili do společného průvodu zástupců Města, městských a 

krajských kulturních institucí, kulturních spolků a všech jednotlivců vč. sportovců a sokolů, 
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kteří kulturu a kulturnost města Plzně vnímají jako neodmyslitelnou součást svého 

života. Průvod Vendelín, jehož hlavním organizátorem v den slavnostního otevření 

Nového divadla bylo DJKT, byl pojmenován po Vendelínu Budilovi. KMP využila 

průvod k vlastní propagaci, zúčastnilo se 26 pracovníků a 5 rodinných příslušníků. 

Kostýmy a slogany KMP zaznamenaly pozitivní ohlasy. Foto na: 

http://daza.rajce.idnes.cz/KMP_Pochod_Vendelin/. 

 

 Čtěte, poznávejte přírodu a přijďte do ZOO!  

KMP se podílela na akci Zoologické a botanické zahrady Plzeň, podporující čtení – 

soutěži o návštěvu ZOO zdarma v roce 2015. Podmínkou soutěže pro děti bylo 

uskutečnit 10 návštěv v knihovně a vždy si vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. 

Knihovna rozdávala hrací lístky s doplněným logem KMP dětem. Soutěž byla 

ukončena na konci roku 2014. Zapojilo celkem 32 dětí, vítězem se stal Martin Štrunc, 

čtenář Bibliobusu. 

 

 

KMP k Roku české hudby 

 

     Do projektu Rok české hudby v Plzni se zapojily všechny knihovny KMP s celotýdenním 

provozem i některé z malých poboček a připravily relativně velký počet aktivit. 

     Na dotykové obrazovce ve výloze ústřední budovy KMP byl jeden ze spořičů po celý 

měsíc březen věnován RČH (nyní dostupné na http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/rok-

esk-hudby-s-knihovnou-msta-plzn. 

     Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) zpracovala celoroční cyklus soutěží pro 

děti s hudební tematikou a poskytla je též ostatním knihovnám. Dosud proběhly soutěže 

Hudební nástroje 1, Hudební nástroje 2, Hudební žánry, Hudební doplňovačky, Hudební 

teorie pro každého, Díla hudebních skladatelů, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš 

Janáček, Pop music, Lidové písničky (realizováno v ÚKDM, OK Bory, OK Doubravka, OK 

Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, v Knihovně Bolevec, Lobzy, pobočce Božkov, 

Černice) o celkové účasti 662 děti. Samostatný kvíz k RČH pro děti připravila Knihovna Vinice 

(17 úč.), řadu vlastních soutěží pak také Knihovna Bolevec - Opery B. Smetany, V textu najdi 

a podtrhni opery B. Smetany, V textu najdi a podtrhni výrazy z hudební teorie, Díla slavných 

českých hudebních skladatelů (květen, celkem 91 úč.). 

     Ve vstupní hale ÚKDM (v galerii Barevný koníček) a po celém schodišti v hlavní budově 

KMP se ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská uskutečnila velká výstava dětských výtvarných 

prací na téma Rok české hudby 2014. Obrázky zde vystavilo 55 dětí ve věku 5 – 15 let, 

vernisáže 22. 4. se zúčastnilo 72 návštěvníků. 

     ÚKDM a Studovna v Polanově síni 29. 5. společně zorganizovaly koncert k RČH 

s názvem „Mladí interpreti hrají hudbu českých autorů“. Vystoupili zde žáci ZUŠ 

B. Smetany, ZUŠ T. Brzkové a Konzervatoře Plzeň, hudební čísla doplnila četba z knih 

s hudební tematikou v podání mladých čtenářek KMP Veroniky Čechurové a Magdy Prázné 

(50 úč.).  

     V Polanově síni 14. 5. proběhl tradiční „Večer konzervatoře“ – studenty hudby představila 

B. Hejtmánková (22 úč.).  

     L-Klub v rámci Noci s Andersenem 4. 4. nabídl divákům hudební pořad Milana Karpíška 

s názvem „Dudy mečí všudy“ (60 úč.).  

     OK Skvrňany uspořádala 25. 3. akustický „Koncert v knihovně“ - písničkář a redaktor 

Českého rozhlasu Karel Vepřek, který kromě vlastních textů zhudebňuje též poezii (Reynka, 

Zábrany, Máchy, Hlaváčka aj.), vystoupil přímo v prostoru mezi regály a měl velký ohlas (viz 

http://okskvrnany.webnode.cz/news/karel-veprek-koncert-mezi-knihami/).  

http://daza.rajce.idnes.cz/KMP_Pochod_Vendelin/
http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/rok-esk-hudby-s-knihovnou-msta-plzn
http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/rok-esk-hudby-s-knihovnou-msta-plzn
http://okskvrnany.webnode.cz/news/karel-veprek-koncert-mezi-knihami/
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     OK Bory připravila pro čtenáře tematické záložky s informacemi o životě a díle 

hudebních osobností s výročím (Eva Olmerová, Karel Kryl, Petr Hapka, Daniel Šakal 

Švarc). 

     Knihovny se rovněž zaměřily na výstavky knih, nástěnky, výlohy, informační 

letáky a materiály s hudební tematikou, s důrazem na letošní výročí – např. Jiří Šlitr 

(únor/OK Bory), Karel Kryl (březen/OK Bory), Bedřich Smetana (březen/OK Bory, HIK, Lobzy, 

ÚKD), Jarmila Šuláková (červen/OK Bory), Antonín Dvořák (Lobzy).  

     Hudební a internetová knihovna (HIK) připravovala pravidelné měsíční nástěnky 

k hudebním výročím a celoroční výstavku s pravidelně obměňovaným výběrem české 

populární hudby, s cílem upozornit i na méně známé hudební skupiny a styly. V rámci 

Března - měsíce čtenářů se HIK pokusila o bazar CD na principu výměny nepotřebných 

nosičů mezi návštěvníky – „Čtenáři čtenářům po našem aneb Hudbu všem“, jenž měl být 

obdobou říjnového knižního bazaru Čtenáři čtenářům z OK Skvrňany. Akce se však 

nesetkala s očekávaným ohlasem (vyměnilo se pouze 30 CD).    

     Studovna nabídla „Hudební Plzeň“ – výstavku publikací z dějin plzeňských hudebních spolků 

(květen). Knihovna Vinice zaměřila na RČH lednovou výlohu. Knihovna Lobzy a Ústřední 

knihovna pro dospělé (ÚKD) využily na nástěnkách k 120. výročí uvedení Stabat mater 

Antonína Dvořáka plzeňským pěveckým sborem Hlahol obrazový materiál, poskytnutý 

Odborem kultury MMP.  

     OK Slovany v rámci cyklu „Kteří muzikanti a jaké události mají výročí tento měsíc“ 

věnovala pozornost zejména regionálním hudebním osobnostem - jako např. Jaroslav Vogel 

(leden), Jaroslav Fiala (únor), Bedřich Smetana, Antonín Špelda (březen), Bedřich 

Macenauer (duben), Antonín Devátý (květen) či Miroslav Mrázek (červen). Při instalaci 

výstavek využila materiály z knihovního fondu KMP, SVK, ale i soukromých knihoven, dále 

výstřižky a kopie článků z periodik a sborníků, koncertní programy aj. K výročí Smetany 

a Dvořáka připravila větší výstavy z divadelních programů oper, uvedených na jevišti Divadla 

J. K. Tyla v 70. letech 20. století. 

     OK Skvrňany se orientovala na tematické výstavky hudební literatury - Zpěvníky (únor), 

Zpěvníky pro děti (březen), Rockové legendy (březen), Country, folk a písničkáři (duben), 

Písničky Svěrák + Uhlíř (duben), Dějiny hudby (květen), Učíme se hrát (červen). 

     Mimořádně bohatý program k RČH nabídla Knihovna Bolevec. Ten zahrnoval výstavy 

knih a materiálů – „Rok české hudby 2014“ (leden, dospělé odd.), „Bedřich Smetana“ 

(březen, dospělé odd.) a „Hudební nástroje v pohádkách“ (březen, dětské odd.), lekci se čtením 

pro školní družinu „Ilja Hurník: Struny, klapky, paličky“ (28. 2. a 25. 3., 40 úč.) a besedu 

se zpěvem lidových písní pro žáky praktické ZŠ „Povídání o zpívání“ (15. 5., 17 úč.).  

     Ve dnech 17. – 21. 3. 2014 v knihovně proběhl „Týden k Roku české hudby“ pro děti 

ze ŠD, kterým měl na programu výstavu naučných knih s hudební tematikou „Hrajeme 

a zpíváme“, besedu „Máte rádi písničky?“ s četbou z knihy Od housliček po buben autorů 

V. Fischera a I. Hurníka a s hrou dětí na hudební nástroje (18. 3., 26 úč.), „Hudební hádanky“ 

a další soutěže. S žáky 7. tříd knihovna 7. 5. uskutečnila dvoudílný projekt k RČH, s cílem 

vysvětlit, proč je rok 2014 Rokem české hudby, připomenout známé české hudební 

skladatele a jejich výročí, četbou představit knihy J. Markové a A. Novotné „Opera nás baví“, 

I. Hurníka „Dějeprava hudební“ a „Neveselé žalozpěvy“, R. Fučíkové „Antonín Dvořák“ aj. 

Součástí byla též četba libret, poslech ukázek, povídání a malování inspirované hudbou.  

     Hudební soutěže byly též náplní „Dne dětí v dětské knihovně“ – Doplň hudební nástroj, Doplň 

slova písničky, Poznáš hudební nástroj? a Jaký hudební nástroj je na obrázku? (2. 6., 80 úč.).  

 

Ve druhém pololetí knihovny KMP pokračovaly v soutěžích pro děti a mládež s hudební 

tematikou: Lidové písničky (září - listopad), Hudební žánry (září), Leoš Janáček (září), Pop 

music II (září – říjen), Hudební nástroje II (září - listopad), Pohádkové písničky (září - 

prosinec), Antonín Dvořák (říjen), Hudební skladatelé a opera (říjen), Jména a díla pěti 



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P. O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 

 
 

 

 

 

 

36 

skladatelů (říjen – listopad), Hudební styly (listopad), Najdi jména čtyř hudebních skladatelů 

(listopad), Hudební teorie pro každého (listopad - prosinec) - realizováno v ÚKDM, OK Bory, 

OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Bolevec, Lobzy, Božkov, celkem 

pro 386 dětí.  

     Instalovány byly výstavky „Etnická hudba“ (srpen, OK Skvrňany), „Opera“ (září, 

OK Skvrňany), Hudební osobnosti (listopad, OK Skvrňany)   

     Zhotoveny byly nástěnky „Prodaná nevěsta v DJKT“ (Lobzy); „Jan Slimáček“ (červenec), 

„Struny na ulici“ (srpen – září), „Bohumír Liška“ (říjen), „Milada Rabasová-Gruberová“, „Josef 

Bartovský“, „Zdeněk Bláha“ (prosinec, vše OK Slovany), „Karel Pexidr“ (listopad, 

OK Slovany, ÚKD), „135. výročí narození Karla Hašlera, autora slavné písně 

Pětatřicátníci“(ÚKD).   

     Uskutečněny byly hudební pořady „List, který nedojde“ – Blanka Hejtmánková a studenti 

Konzervatoře Plzeň (Polanova síň, 5. 11., 10 úč.), „Petr Linhart: Koncert v knihovně“ 

(OK Skvrňany, 11. 11., 15 úč.), „Pánů Smetany a Dvořáka se nemusíte bát“(4. 11., L-klub, 

33 úč.). 

     Provedena byla beseda s hudební tematikou pro žáky ZŠ (ŠD) – „O Bedřichu 

Smetanovi“(6. 11., OK Lochotín, 12 úč.). 

     OK Bory připravila pro čtenáře tematické záložky s informacemi o životě a díle 

hudebních osobností s výročím (Eva Pilarová, Karel Hašler, Marta Kubišová a Jiří Šlitr). 

     Do L-klubu OK Lochotín bylo z dotace od MO Plzeň 1 pořízeno nové pianino, které bylo 

veřejnosti poprvé představeno 4. 11. 2014.   

 

 

 
 

 

 

KMP k výročím 

 

100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala (* 28. 3. 1914) 

     100. výročí Bohumila Hrabala připomněly jednotlivé knihovny KMP čtenářům různým 

způsobem. Ústřední budova KMP byla uvnitř vyzdobena papírovými „hrabalovskými 

kočkami“ (vystříhané obrysy koček vyplněné slovy – názvy knih, citáty z Hrabalových děl aj., 

28. 3. – 30. 4.), spořič dotykové obrazovky ve výloze byl věnován výročí B. Hrabala 

(28. 3. – 14. 4.), v jedné z výloh ÚKD byla postavena pyramida z Hrabalových knih. 

Hrabalovi byla věnována také únorová výloha Knihovny Vinice. 

     Knihovna Bolevec nabídla dospělým aktivitu „Čtenáři píší vzkaz B. Hrabalovi“, při níž 

veřejnost dostala možnost reagovat na osobnost a dílo slavného spisovatele (13. – 31. 3.). 

Následně byly tyto vzkazy, básně a úvahy „do nebe“ v dospělém odd. vystaveny (duben), 

některé začleněny do spořiče dotykové obrazovky (viz výše).   

     Knihovny připravily nástěnky s životopisem, fotografiemi, snímky z filmů, materiály či 

vzpomínkami různých osobností na Hrabala (březen-duben/OK Lochotín, OK Skvrňany, 

OK Slovany, OK Doubravka, Bolevec, Litice), výstavky knih různých vydání od Hrabala 

i o něm (březen-duben/OK Lochotín, OK Bory, OK Skvrňany, OK Doubravka, Bolevec, 

Lobzy, Božkov, Litice) či výstavku fotografií – „Hrabalova Libeň“ (pro mládež, 

březen/ÚKDM).  

     OK Lochotín uskutečnila besedu o životě a díle B. Hrabala pro ZŠ a ŠD (10. 3., 24 úč.). 

OK Doubravka připravila o Hrabalovi a jeho díle lekci informační výchovy pro SŠ, avšak 

žádná z plzeňských středních škol o ni neprojevila zájem. 
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     Polanova síň zařadila do programu literární pořady „Domácí úkoly z pilnosti“ (účinkovali 

J. Hlobil a J. Fišer, 14 úč.) a „Ten svět je k zešílení krásnej“ (v dramatickém ztvárnění herce 

J. Nechutného pro SŠ, 44 úč.). Jako součást odborného vzdělávání 2 knihovnice 

OK Doubravka absolvovaly přednášku PaedDr. Jiřího Staňka „Bohumil Hrabal méně známý?“ 

(22. 4., Knihovna ZČU). 

     Proběhly také čtenářské a vědomostní soutěže pro děti či studenty – „Hrabal, filmy, 

pivo“ (pro mládež, březen/ÚKDM), „Bohumil Hrabal“ (pro děti, březen/OK Bory, Vinice, 

duben/OK Slovany), které se však nesetkaly s příliš velkým ohlasem (celkem 58 úč.).  

     V rámci pořadů pro školy byl v Polanově síni pro studenty SŠ realizován pořad Josefa 

Nechutného „Městečko, kde se zastavil čas“ (18. 12., 26 úč.). 

     V rámci programu Dnů poezie s podtitulem Řezaná poezie nabídla ÚKD návštěvníkům méně 

známou básnickou tvorbu B. Hrabala – ze sbírky Básnění vybrala 5 autorových básní a rozřezala 

je na malé kousky. Aby si mohl čtenář básně přečíst, musel si je nejprve složit (8. – 21. 11.).            

  

190. výročí narození a 130. výročí úmrtí hudebního skladatele Bedřicha Smetany 

(* 2. 3. 1824 - †12. 5. 1884) 

     Akce k výročí hudebního skladatele Bedřicha Smetany byly v knihovnách KMP zařazeny 

do aktivit k Roku české hudby. Skladatel byl tématem jedné z čtenářských soutěží pro děti 

z cyklu soutěží k RČH – „Bedřich Smetana“ (únor/ÚKDM, OK Skvrňany, březen/OK Bory, 

OK Doubravka, OK Lochotín, OK Slovany, Bolevec). Knihovna Bolevec dětem navíc 

připravila dvě vlastní soutěže – „Opery B. Smetany“ (květen, 25 úč.) a „V textu najdi 

a podtrhni názvy oper B. Smetany“ (květen, 21 úč.). Povídání o Smetanovi bylo součástí 

projektu Knihovny Bolevec pro 7. třídy k RČH - Symfonická báseň Má vlast – Části: 

Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník (7. 5.). 

     Osobnost B. Smetany ve vztahu k Plzni byla připomenuta 29. 5. na koncertě v Polanově 

síni četbou ukázky z knihy M. Bělohlávka „Bedřich Smetana: Plzeň 1840 – 1843“ (jak 

Smetana ukončil studium na gymnáziu a loučil se s Plzní).  

     Knihovny připravily informační letáky a nástěnky (únor/OK Skvrňany, březen/OK Bory, 

OK Doubravka, OK Slovany, HIK, ÚKD, Lobzy) a výstavky knih s tématem osobnosti 

B. Smetany a jeho díla (březen/OK Bory, OK Doubravka, OK Slovany, Bolevec, Lobzy, 

květen/Vinice). Výstavka „Bedřich Smetana a Plzeň“ ve Studovně se zaměřila na literaturu 

se vztahem ke skladatelovu pobytu v našem městě (březen).  

   

85. výročí narození spisovatele Františka Nepila (* 10. 2. 1929)  

     K půlkulatému výročí laskavého spisovatele Františka Nepila byly v KMP zhotoveny 

tematické letáky a nástěnky s informacemi a materiály (únor/OK Bory, Lobzy) a výstavky 

knih (únor/OK Bory, Bolevec, Vinice, březen/ÚKDM, OK Slovany, Lobzy, Božkov, 

červen/OK Skvrňany). OK Slovany doplnila větší výstavu pro děti i dospělé o texty, 

jež vycházely na pokračování časopisecky ještě před knižním vydáním.  

     OK Bory realizovala besedu „František Nepil – Pět báječných strýčků“ (2 x pro ZŠ, 25. 3., 

47 úč.). OK Slovany zaměřila březnový Den čtení na četbu z dětských knih F. Nepila (6. 3., 

25 úč.). Knihovna Vinice vyhlásila výtvarnou soutěž „František Nepil a děti“ (únor, 8 úč.). 

     Knihovna Bolevec využila výročí v celé sérii aktivit. Uskutečněny byly besedy se čtením 

„František Nepil – pohádky a příběhy pro děti“ (pro ŠD, 6. 2., 20 úč.) a „Já, Baryk“ (2 x pro 

ZŠ praktickou, 20. 2., 17 úč.). V rámci „Týdne s Františkem Nepilem“ 24. – 28. 2. proběhly 

čtenářské soutěže „Já, Baryk“, „Najdi v textu názvy knih Františka Nepila“ a „Utvoř z příjmení 

a jména Františka Nepila nová slova“ (celkem 48 úč.). Žáky 4. tříd knihovna zapojila 

do soutěžní hry „František Nepil dětem“ (2 x 24. 2. a 2 x 26. 2., celkem 62 úč.). V dalších 

měsících proběhla soutěž „Já, Baryk (a můj ježek)“ (březen, 10 úč.) a série čtení pro školní 

družiny z knihy F. Nepila Štuclinka a Zachumlánek (1. 4., 15. 4., 13. 5., 27. 5. a 10. 6., celkem 
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91 úč.). Na motivy četby děti vytvořily obrázky, a ty byly v knihovně v průběhu června 

vystaveny. 

     Polanova síň nabídla veřejnosti pořad Markéty Čekanové a Martiny Samkové „František, 

co nepil pivo“ (25. 11., 20 úč.). 

     Knihovna Bolevec uskutečnila sérii čtení pro školní družiny z knihy F. Nepila „Já Baryk“ 

(21. 10., 3. 11., 4. 11., 10. 11., 18. 11., 2. 12., 8. 12., celkem pro 139 úč.).              

 

115. výročí narození malíře a spisovatele Ondřeje Sekory (* 25. 9. 1899) 

     K výročí malíře a spisovatele Ondřeje Sekory připravila Knihovna Lobzy hravou besedu 

pro děti 1. tříd „Ferdův slabikář“, která s využitím postavy Ferdy prověřila jejich znalost 

abecedy a čtení (2 x, 15. 5., 56 úč.). V OK Doubravka proběhly lekce informační výchovy 

pro 2. třídu „Pohádka z obrázků“ se zaměřením na O. Sekoru (10. 2., 2 x 11. 2., 64 úč.). 

OK Slovany v Den čtení 6. 3. věnovala pozornost kromě četby z F. Nepila také 

O. Sekorovi (6. 3., 25 úč.) a v OK Skvrňany se v červnu uskutečnila výstavka a soutěž 

ze Sekorových knih. 

     K výročí Ondřeje Sekory knihovny KMP realizovaly výstavky knih „Vesele s Ondřejem 

Sekorou a jeho knihami“ aj. (září) – ÚKDM, OK Doubravka, OK Slovany, Bolevec, Vinice.  

     Instalovány byly tematické nástěnky a panely – výstava „Ilustrátor Ondřej Sekora“ 

ve foyer Polanovy síně (září – listopad, vernisáž 24. 9. s 24 úč.), 5 výstavních panelů 

s autorovými ilustracemi v Knihovně Lobzy, Sekorova oceněná výtvarná díla spolu 

s životopisem byla prezentována ve výloze Knihovny Vinice. Výstavu „Veselá písmenka“ 

výtvarných prací žáků 2. tříd 1. ZŠ, inspirovaných dílem Ondřeje Sekory, zpřístupnila 

Knihovna Bolevec (říjen). 

     Rovněž proběhly tematické soutěže a hry pro děti „Vesele s Ondřejem Sekorou“ (září - 

říjen, ÚKDM, OK Doubravka, Bolevec, Lobzy, Božkov); „Ondřej Sekora“ (říjen, OK Bory, 

OK Lochotín); „Ferda hledá cestu k Berušce“ - bludiště (září - říjen, OK Doubravka, Bolevec); 

„Stopovačka s O. Sekorou“ (6. 10., OK Slovany), „O. Sekora a jeho jméno“ (říjen, Bolevec), 

„Očima Ondřeje Sekory“- výtvarná soutěž (říjen, Vinice); celkem pro 255 úč.  

     Provedeny byly tematické pořady a besedy pro žáky MŠ: „O životě a díle O. Sekory“ 

(2 x, 4. 9., 6. 10., Vinice, 26 úč.), „Knihy Ondřeje Sekory“ (15. 10., OK Lochotín, 11 úč.); 

besedy pro žáky ZŠ: „Ondřej Sekora“ (7. 11., 14. 11. a 19. 11., OK Skvrňany, 63 úč.), 

„Ondřej Sekora a Ferda Mravenec“ (8 x, 30. 9., 2. 10., 3. 10., 6. 10., 7. 10. 9. 10., OK Bory, 

140 úč.), „Ondřej Sekora – beseda o životě a díle“ (2 x, 4. 12., 5. 12., Lobzy, 45 úč.), 

„Pohádka z obrázků“ (3 x, 9. 10., 29. 9., OK Doubravka, 65 úč.), „O. Sekora – 115. výročí 

narození“ (6. 10., ÚKDM, 24 úč.) – písemná pochvala a poděkování od pedagoga, který žáky 

doprovázel; divadelní pořady pro 1. třídy „Ferda Mravenec“ (3 x, 14. 11., 21. 11., Bolevec, 

59 úč.). 

     V nabídce KMP byly i tematické dílny – „Knihoušova dílna: Omalovánky O. Sekory“ 

(říjen, OK Slovany, 20 úč.) a „Ferda Mravenec“ – omalovánka (listopad, Bolevec, 5 úč.).             

 

85. výročí narození plzeňského spisovatele Karla Pexidra (* 4. 11. 1929) 

     K jubileu KMP v Polanově síni realizovala večer pro veřejnost Laudatio pro Karla Pexidra 

(11. 11., 36 úč.), Pexidrovi byly rovněž věnovány autorské rubriky v Plži (č. 1 a 11/2014). 

Výstavu knih z regionálního fondu, recenzí a článků uskutečnila Studovna, OK Slovany, 

knihovny Bolevec a Vinice (listopad).        

 

     Knihovny KMP do svých aktivit rovněž promítly výročí vydání prvního čísla Plzeňských 

novin, výročí založení Borského parku, výročí Jana Nerudy, Jakuba Arbesa, Franze Kafky, 

Josefa Škvoreckého, Karla Beníška a Jana Karafiáta.  

 

 



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P. O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 

 
 

 

 

 

 

39 

Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin 
Knihovna Počet provedení Počet účastníků 
Děti, žáci a studenti školních zařízení 
Bibliobus 6 138 
Bolevec 215 4 215 
Bory 55 882 
Doubravka 78 1 771 
Hudební knihovna 4 63 
Lobzy 123 2 682 
Lochotín 34 822 
L-klub 150 4 123 
Skvrňany 58 1 193 
M-klub 26 1 507 
Slovany 16 382 
Studovna 8 241 
ÚKDM 69 1  817 
Vinice 34 515 
Polanova síň 117 4 740 
Božkov 5 91 
Křimice 3 27 
Litice 2 25 
Újezd 1 19 

Celkem 1 004 25 253 
Dětská veřejnost do 15 let 
Bolevec 143 3 010 
Bory 26 167 
Doubravka 75 824 
Skvrňany 32 409 
M-klub 2 9 
Slovany 27 450 
ÚKDM 31 260 
Vinice 1 10 
Bílá Hora 20 66 
Božkov 16 450 
Černice 14 36 
Červený Hrádek 15 49 
Koterov 2 14 
Křimice 2 10 
Malesice 10 19 
Radčice 22 78 
Újezd 49 386 

Celkem 487 6 247 
Dospělá veřejnost 
Bolevec 1 6 
Doubravka 7 94 
Lochotín 7 2 270 
L-klub 48 1 058 
Skvrňany 2 45 
M-klub 99 2 297 
Slovany 2 95 
Studovna 4 167 
Vinice 4 51 
Polanova síň 28 763 
Božkov 1 7 

Celkem 203 6 853 
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Mladí lidé 15 – 25 let 

ÚKDM 5 5 

Bory 9 236 

Doubravka 2 60 

Celkem 16 301 

Rodiny s dětmi 

Bolevec 1 11 

Doubravka 3 148 

Lochotín 5 132 

Skvrňany 1 38 

Slovany 10 117 

ÚKDM 12 423 

Vinice 1 5 

Křimice 1 8 

Celkem 34 882 

Handicapovaní 

Bolevec 31 272 

Doubravka 11 115 

Lobzy 3 39 

Skvrňany 4 52 

ÚKDM 7 92 

Celkem 56 570 

Senioři 

Doubravka 1 58 

Vinice 1 8 

Křimice 1 36 

Újezd 1 3 

Celkem 4 105 

Národnostní menšiny 

 0 0 

Celkem 0 0 

Jiné   

Vinice 1 250 

Radobyčice 1 3 

Celkem 2 253 

 
Návštěvnost na akcích v M-klubu 

 Počet pořadů Počet účastníků Pronájmy 

2010 156 6 139 90 

2011 155 5 678 68 

2012 126 4 616 79 
2013 121 3 758 95 
2014 127 3 813 72 

 
Návštěvnost na akcích v L-klubu 

 Počet pořadů Počet účastníků 

2010 - - 
2011 36 1 281 

2012 97 4 034 
2013 120 4 995 
2014 136 5 181 
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Návštěvnost na akcích v Polanově síni 
 Počet pořadů Počet účastníků 

2010 270 10 567 
2011 225 8 491 
2012 235 8 929 

2013 161 5 934 
2014 169 6 245 

 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
 

 
 

III.5 Ostatní činnost  

Regionální funkce 
     V roce 2014 vykonávala KMP funkci pověřené knihovny a obsluhovala 14 knihoven 
(12 knihoven v rámci území okresu Plzeň-město, 1 profesionální knihovnu ve Starém 
Plzenci, 1 neprofesionální knihovnu v Letkově). 13 knihoven pracuje v knihovním systému 
Clavius, knihovna v Letkově automatizovaná není, pro evidenci výpůjček používá databázi 
v tabulkovém editoru Excel. Všechny knihovny jsou propagovány na webových stránkách, 
12 knihoven na stránkách KMP, 2 na stránkách obce.  
     V roce 2014 se podařilo opět rozšířit otevírací dobu v knihovně Černice.  
     Do stálého fondu 12 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno a zpracováno 110 
knihovních jednotek z prostředků obce, další velkou část nákupu do jejich stálého fondu 
tvořila periodika. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno v roce 2014 celkem 
1 800 KJ (o 225 více než v roce 2013), z toho z finančních prostředků kraje 214 KJ. 
Z výměnného fondu bylo obsluhovaným knihovnám poskytnuto 133 souborů, které 
obsahovaly 5 580 knihovních jednotek. Průměrně tak bylo každé knihovně poskytnuto 8 - 9 
souborů a 399 knihovních jednotek. Nejméně využívala výměnné soubory profesionální knihovna 
ve Starém Plzenci, která si zapůjčila 62 knihovních jednotek.  
     Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na pomoc při hodnocení činnosti, 
při práci s výpůjčním protokolem, při aktualizaci knihovního fondu, evidenci akcí, řešení 
předžalobních upomínek, řešení uspořádání knihovny, ke skartaci písemností, pomoc při 
revizi knihovních fondů atd.  
     Rovněž byl prováděn také servis výpočetní techniky.  
     Byla uspořádána 1 porada pracovníků obsluhovaných knihoven a 1 vzdělávací akce – 
školení Mgr. Konečného o komunikaci s konfliktním klientem. Pracovníci obsluhovaných 
knihoven hojně využívali nabídek školení pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou PK. 
     V knihovnách Božkov, Červený Hrádek a Bílá Hora byla provedena revize knihovního fondu 
pracovníky pověřené knihovny.  
     Za rok 2014 je vykazována část pracovního úvazku 1 pracovnice (0,75), 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 2 680, 
z toho 1 900 km služebním autem pověřené knihovny a 780 km prostřednictvím MHD.       
     Prostředky na výkon regionálních funkcí pro rok 2014 byly poskytnuty pro 
14 obsluhovaných knihoven ve výši 162 447,- Kč. 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 v roce 2014 působily dva spolky, jejichž vznik knihovna před lety iniciovala a jež 

jsou zaměřena na podporu, rozvoj, propagaci a vydávání zejména regionální literatury: Kruh 

přátel knižní kultury a Pro libris. 

 

Kruh přátel knižní kultury 

     Spolek (dříve občanské sdružení) Kruh přátel knižní kultury (dále KPKK) vznikl 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. 

     Po finanční kontrole z MMP bylo nutné přistoupit k volnější spolupráci KMP s KPKK, 
nicméně literární programy jsou stále uváděny v Polanově síni a výbor se i nadále schází 
a pracuje v prostorách knihovny. Nutné je pouze samostatné finanční vedení. Činnost KPKK 
to nikterak neohrozilo a v souladu s plánem bylo uvedeno 24 pořadů s celkovou návštěvností 
742 posluchačů. Průměrná účast 31 lidí na pořad je srovnatelná s rokem 2013. Stále 
pokračoval cyklus Hrady a zámky – K. Drhovský s V. Viktorou uvedli Rabštejn nad Střelou 
a Březnici. Cyklus Osobnosti Plzeňska vzpomněl letos na Luboše Hrušku. Skončil cyklus 
Šmejdění (z knih Z. Šmída). Byl zahájen i další nový cyklus prof. Viktory, a to Spory 
v literatuře. Nechyběly ani tradiční pořady: křest Ulit, Ceny Plže, irský večer skupiny Klobouk 
dolů a Mladé tužky trampského literárního západu. Posluchačsky nejvíce zaujaly: Kámen 
barvy havraní (Hrady a zámky – Rabštejn nad Střelou – 68 úč.) a Dá moři meze břeh či moře 
zemi (J. I. Gruberovi a Klobouk dolů – 55 úč.), následovány přednáškami V. Viktory Spory 
a sváry ve starší české literatuře (31 úč.) a V. Kubové  - Frantova práva (30 úč.). 
     Kruh přátel knižní kultury vyrovnal organizační rovnováhu a hned první den druhého 
pololetí zahájil prof. Viktorou komentovanou prohlídkou Mikulášského hřbitova, následoval 
neméně úspěšný literární výlet Od praotce Lecha ke kocouru Mikešovi. Z druhého pololetí 
byl nejúspěšnější křest kalendáře Jana Frány Rok pod širákem (57 úč.), překvapivě se 
povedl Den poezie připravený studenty KČJ FPE ZČU pod titulem Plzeňští veršotepci 
(41 úč.).  KPKK vzpomněl také životního jubilea Karla Pexidra a zakončil pro veřejnost 
tradičním vánočním večerem Jiřího Hlobila. 
     O dotaci na rok 2015 nebylo požádáno – KPKK v roce 2015 jako právnická osoba skončí. 
 
Pro libris 
     Také v roce 2014 KMP poskytovala zázemí spolku (dříve občanskému sdružení) 
Pro libris, který vznikl 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. 
     Nadále v termínech a bez přerušení vycházel už 13. rok literární měsíčník Plž – 
za podmínek mírně lepších než v předešlém období. Finančně ho podpořily Nadace 700 let 
města Plzně i Město Plzeň. 
     V závěru prvního pololetí byl vydán jeden svazek edice Ulita: Jiří Kolář: Imaginární 
příběhy – Sny. Ostatní publikační záměry se dočkaly v závěru roku. Ještě v létě vyšla v edici 
Ulita sbírka Karly Erbové Večery s koroptví, v půli podzimu se v Ulitě přidal David Brabec se 
sbírkou Mince zpod jazyka. Roční žeň Ulity zakončil Stanislav Bukovský souborem fejetonů 
nazvaným O (ne)nápravě věcí veřejných. V termínu vyšel též Kalendář plzeňský 2015 – 
autor Jan Frána ho nazval Rok pod širákem. 
     Největším nakladatelským počinem ovšem bylo vydání Vizitkáře – rozsáhlého souboru 
uměleckých vizitek plzeňských literátů a výtvarníků.  
     Publikační činnost je stále významnější součástí veřejné práce KMP. 
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
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III.6 KMP na podporu realizace titulu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 
 

     Také v roce 2014 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.). 

 
     Ve spolupráci se společností Plzeň 2015, s. r. o. (T. Sváškovou) se KMP 
(H. Šlesingerová) podílela na výběru plzeňského spisovatele k rezidenčnímu pobytu 
v červenci 2014 ve městě Pécs na jihu Maďarska. (Vybrána byla básnířka Kateřina 
Sachrová.)  
     Ve spolupráci se společností Plzeň 2015, s. r. o. se KMP podílela na projektu Skryté 
město. Ve dnech 13. 5. a 15. 5. se v prostorách OK Doubravka uskutečnila debata 
„Doubravka vašima očima“ (15 úč.) a „Beseda nad fotkami“ (7 úč.). Podobným místem 
rozhovorů s občany a pamětníky měla být  21. 5. OK Slovany – knihovna byla připravena, 
avšak pořadatelé se bohužel nedostavili. 
     KMP se rovněž aktivně zúčastnila projektu Noc literatury 14. 5. a přispěla svým 
programem od 18:00 do 23:00 hod. v Pekle (promítání prezentace knihovny na zeď, nabídka 
publikací, dekorativní „divoké knihy“, vtipné knihovnické stripy, originální záložky s motivem 
pekla, možnost zaregistrovat se na místě do knihovny aj.). Na přípravě a obsluze se nad 
rámec pracovních povinností osobně podílelo 12 pracovnic KMP. 
     OK Doubravka se připojila k Evropskému dnu sousedů 31. 5. na Habrmannově náměstí 
– čítárnou pod širým nebem, soutěžemi pro děti (vyplnilo 42 úč.), veřejným čtením pohádek 
aj.  
     V rámci Bavorských dnů spolupracovala KMP s Rakouskou knihovnou SVK. Ústřední 
knihovna pro děti a mládež se 16. 5. organizačně zapojila do projektu Bavorské stopy 
v Plzni - v čítárně dětského odd. byla instalována výstavka knih K. Klostermanna, studentky 
2. ročníku Obchodní akademie Plzeň zde plnily úkoly z knihy Črty ze Šumavy (14 úč.). 
     V rámci vernisáže výstavy „Expedice Bolevec“ 16. 6. v budově 1. ZŠ převzala Knihovna 
Bolevec poděkování za spolupráci na projektu „Políbení panelem“ od autorky projektu 
Mgr. M. Hossingerové. Projekt pro žáky 8. a 9. tříd, který se v roce 2013 realizoval 
v knihovně, byl zaměřený na hodnoty sídliště a financovaný z grantu od společnosti Plzeň 
2015, s. r. o. 
     Ve spolupráci s krajanským Spolkem Čeština na Islandu (CENI) se KMP připojila 
k druhé sbírce dětských knih v českém jazyce pro české oddělení Městské knihovny 
v Reykjavíku. Od 14. 4. do 30. 5. shromáždila a odeslala 125 ks knih. Rovněž propagovala 
CENI a sbírku ve svých knihovnách formou letáčků a také formou prezentace na dotykové 
obrazovce ve výloze ústřední budovy KMP. 
     Jednotlivé knihovny KMP se v rámci běžné činnosti věnovaly též práci s evropskou 
a světovou literaturou, připravily čtenářské kvízy, výtvarné soutěže, výstavky knih 
a materiálů, čtení z děl zahraničních autorů aj. Nejaktivnější v tomto období byla Knihovna 
Bolevec (10 x čtení pro celkem 217 úč., 8 x soutěž pro celkem 467 úč., 5 x výstava).  
     V L-klubu a M-klubu úspěšně pokračovaly série oblíbených cestopisných přednášek. 
V druhé polovině roku ÚKDM organizačně spolupracovala s Rakouskou knihovnou SVK 
na projektu Evropský den jazyků – v jejích prostorách bylo 26. 9. umístěno stanoviště 
„Česko-německé fórum“, kterým v průběhu dne prošlo 280 žáků a studentů ZŠ a SŠ. 
     KMP se stala jedním z partnerů společnosti Plzeň 2015, o. p. s. pro projekt Plzeňské 
rodinné fotoalbum: Ráj mezi čtyřmi řekami. Podílela se na propagaci projektu. Někteří 
z pracovníků KMP poskytli soukromé fotografie pro vytvoření základu webové galerie projektu. 
Spolupráce bude pokračovat v příštím roce.   
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     KMP se rovněž 2. 9. zapojila do kulturního Průvodu Vendelín, jehož hlavním organizátorem 
v den slavnostního otevření Nového divadla bylo DJKT. Zúčastnilo se 26 pracovníků 
a 5 rodinných příslušníků. Kostýmy a slogany KMP zaznamenaly pozitivní ohlasy. Foto na: 
http://daza.rajce.idnes.cz/KMP_Pochod_Vendelin/, https://www.facebook.com/knihovna.plzen. 
     Jednotlivé knihovny KMP v rámci běžné činnosti pokračovaly dále v práci s evropskou 
tematikou a literaturou. V knihovně Bolevec např. proběhla výstava knih a materiálů 
„J. M. S. Harrisová“ k 50. výročí narození britské spisovatelky (červenec), výstava knih a map 
„Cestománie“ (srpen), výstava „F. Nietzsche“ k 170. výročí narození německého filozofa 
(říjen) či beseda s četbou pro děti „Světové pohádky“ (říjen). 
     Jednotlivé knihovny KMP ve svých prostorách a na nástěnkách zpřístupnily informace 
o programech EHMK (listopad – prosinec, např. OK Bory aj.). 
 
     Město Plzeň v rámci EHMK 2015 zvlášť finančně podpořilo dva publikační počiny KMP. 

 
     Druhé, doplněné vydání výběrové bibliografie Adolf Loos a Plzeň (Adolf Loos a Plzeň: 
výběrová bibliografie. 2., dopl. vyd. Plzeň: Knihovna města Plzně, 2014. 54 s. ISBN 978-80-
260-6227-1.) v nákladu 200 ks realizovala Studovna KMP počátkem dubna 2014. Oproti 
původnímu vydání byla bibliografie nově rozšířena o 84 záznamy (nyní celkem 306 
záznamů), úvod a předmluva byly doplněny také v anglickém a německém jazyce. 
U příležitosti zpřístupnění obnovených Loosových interiérů na Klatovské třídě 12 navázala 
KMP spolupráci s příspěvkovou organizací Plzeň – TURISMUS a poskytla jí zdarma nejprve 
20 a později dalších 140 výtisků k volnému umístění do zrekonstruovaných Loosových 
interiérů v majetku města na adresách Bendova 10 a Klatovská tř. 12.   
 
     Druhým úkolem byla příprava vydání Vizitkáře západočeských spisovatelů 
a výtvarníků, publikace, jejímž záměrem je propagovat současné (žijící) plzeňské 
spisovatele a výtvarníky formou zvětšených uměleckých „vizitek“. Vizitkář by se měl hodit 
umělcům, kulturním pracovníkům, úředníkům i politikům při různých akcích a návštěvách 
v Plzni i při výjezdech do zahraničí. Představuje spektrum zdejších tvůrců vč. portrétních 
fotografií, kontaktů, ukázek výtvarných a literárních děl  - vždy také v překladu min. 
do jednoho světového jazyka. Vizitkář vznikl ve spolupráci KMP a Galerie města Plzně. 
Na přípravě pracovala redakční rada ve složení Jana Horáková (KMP), Helena Šlesingerová 
(KMP), Zuzana Motlová (GMP), Lenka Kodlová (GMP), Petr Šimon (Plzeň 2015), Markéta 
Čekanová, Vladimír Gardavský, Vladimír Líbal (původní návrh obálky), Jan Jelínek 
a Miloslav Krist (grafická a typografická příprava). KMP se dohodla se společností Plzeň 2015, 
o. p. s. (s P. Šimonem) na finanční podpoře publikace ze strany společnosti formou přímé 
úhrady vybraných překladů a jazykových korektur. Provedeny byly české a cizojazyčné 
korektury. Vizitkář vyšel 28. 11. 2014. Představuje celkem 155 umělců (53 literátů 
a 88 výtvarníků, z toho 14 umělců dvouoborově), obsahuje 192 reprodukcí, 140 překladů 
z 26 evropských jazyků, od 65 různých překladatelů. Publikace má formát A5 na šířku, 
390 stran, náklad 2.000 ks. Na přípravě se podílelo 12 redaktorů a dobrovolných redakčních 
pomocníků, na realizaci spolupracovalo 6 institucí, sdružení či spolků. Vytiskla tiskárna 
Typos Plzeň. (Slavnostní křest se však uskutečnil až v únoru 2015.)   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://daza.rajce.idnes.cz/KMP_Pochod_Vendelin/
https://www.facebook.com/knihovna.plzen
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III.7  Knihovní fondy 

     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2014 tvořilo celkem 485 087 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 367 846 KJ. Přírůstek KF byl 
25 800 KJ, úbytek činil 24 119 KJ. KMP odebírala 261 titulů periodik v 1 155 exemplářích, 
z toho 67 titulů v 350 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 6 v 7 
exemplářích.  

     Celkové náklady na pořízení KF byly 6 421 739,24 Kč, z toho bylo 5 362 339,01 Kč 
vynaloženo na knihy, 843 824,08 Kč na periodika, 174 547,60 Kč na AV média, a 41 028,55 Kč 
na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. 
 
   

 

 
 
Akvizice (nákup a doplňování KF)  
 
Zaměření doplňování 
     Knihovní fond byl doplňován v souladu s Plánem doplňování KMP a podle požadavků 
pracovníků knihoven. V roce 2014 byl nově vydán Plán doplňování jako směrnice č. 1/2014. 
     KMP se i nadále soustředila na pestrost knižní nabídky a pokračovala v trendu snižování 
počtu kusů při nákupu jednotlivých titulů novinek. Všechny nákupy probíhaly u osvědčených 
dodavatelů s maximálními rabaty. Knihovna většinou kladně reagovala na akviziční návrhy 
uživatelů přes formuláře na webu knihovny. 
     V druhé polovině roku KMP podepsala smlouvu se společností e-Reading. Na základě 
této smlouvy si mohou registrovaní uživatelé knihovny prostřednictvím katalogu Carmen 
půjčovat e-knihy z nabídky společnosti e-Reading.  
     Nabídka knihovního fondu KMP byla v druhé polovině roku rozšířena rovněž o deskové hry.  
     Jako každý rok se KMP přihlásila do projektu Česká knihovna. Z nabídnutého seznamu si 
v první polovině roku mohla vybrat tituly v hodnotě 6 100,- Kč (v roce 2013: 11 500,- Kč). 
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Způsoby akvizice, výběr 
     Knihovna pokračovala v zavedeném způsobu výběrů knižních novinek za účasti dvou 
komisí. První komise je složená ze zástupců ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín a Studovny, schází 
se o 2 hodiny dříve a usnadňuje výběr členům druhé komise. Díky výborné spolupráci obou 
komisí bylo možné doplnit knihovní fond KMP více tituly v pestřejší nabídce. V roce 2014 se 
uskutečnilo celkem 16 výběrů (18 v roce 2013), obvykle ve středu.  
     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 a Euromedia Group dodávaly objednané zboží vždy 
následující den, díky tomu mohly být některé „žádané“ tituly z jejich distribuce zpracovány 
ještě v týdnu, kdy byly objednány.  
     Na základě smlouvy se společností e-Reading knihovna uživatelům předplatila 400 
e-výpůjček elektronických knih (cena 1 e-výpůjčky je 49,- Kč). Výpůjčka je uživateli 
poskytnuta vždy na dobu 21 dní zdarma. Nová služba osvěžila nabídku KMP, půjčování je 
však zatím omezeno na konkrétní e-čtečky (eReading.cz START2/START3) případně 
na telefon či tablet s operačním systémem Android (v 2.4 a vyšší) a iOS.  
     Na základě nabídky společnosti MINDOK knihovna pro vybrané provozy zkušebně 
zakoupila a standardně zpracovala několik deskových her. Na velký zájem uživatelů pak 
reagovala rozšířením nabídky také od dalších dodavatelů: Bonaparte, Rexport (Planeta her) 
a v omezeném měřítku s výrazným rabatem od společnosti Euromedia Group.  
    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%), Jota (35 %) aj. Novou nabídku spolupráce obdržela KMP od nakladatelství SUN 
(35 %). K 31. 12. 2014 se nakladatelství Fragment stalo součástí skupiny Albatros media, 
takže naše spolupráce s nakladatelstvím bude pokračovat jinou formou. Spolupráce se 
všemi dodavateli probíhala uspokojivě. K 31. 12. bylo odesláno celkem 169 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 knih 

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

Kosmas  30 % 1 708 421,00 

Euromedia Group 34 % - 31% 1 328 906,00 

Albatros média, Praha 30 % 583 388,00 

Nakladatelský servis 32 % 418 438,00 

OPA, Praha 30 % 394 465,00 

Nakladatelství Jota, Brno 35 % 148 223,00 

Nakladatelství Fragment 33 % 123 794,00 

Ševčík nakladatelství 31 % 67 405,00 

Alpress – nakladatelství 30 % 62 490,00 

Vydavatelství Akcent, Třebíč 32 % 41 204,00 

Kniha Zlín 35 % 25 144,00 

Cykloknihy, Plzeň 35 % statisticky nesledováno 

Egmont ČR, Praha 30 % statisticky nesledováno 

Grada Publishing, Praha 30 % statisticky nesledováno 

Domino nakladatelství 29 % statisticky nesledováno 

Svět křídel 28 % statisticky nesledováno 

Distribuce Stehlík, Volary 22 % statisticky nesledováno 



 KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ, P. O. – VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 

 
 

 

 

 

 

47 

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 

zastoupené. V takových případech KMP dárcům doporučuje oslovit s nabídkou antikvariát, 

nemocnice, školy nebo se zúčastnit výměnného bazaru OK Skvrňany „Čtenáři čtenářům“.  

 

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 v Kč 

Globus International s.r.o. 20 % 89 000,00 

Kosmas, Praha 28 % statisticky nesledováno 

Bontonland, Praha - 21 783,00 

Magic box, Praha - 25 913,00 

 
 
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.  

     Od prosince 2014 na další 1 rok byl pro všechny knihovny (s výjimkou Knihovny Vinice) 

zajištěn odběr Mladé fronty Dnes a Lidových novin přímo u vydavatele Mafra. Změna 

dodavatele přinese úsporu až 10 000 Kč. Distribuci obou deníků zajišťuje Česká pošta. 

     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, nyní je distributor rozesílá 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 2013 2014 Počet exemplářů 2013 2014 

odebíraných periodik 256 261 odebíraných periodik 1117 1 155 

z toho remitend 61 67 z toho remitend 349 350 

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

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

PNS, Plzeň 12 % 539 107,00 

Mediaprint & Kapa, Plzeň 15 % 130 793,00 

VaRa, České Budějovice  82 865,00 

Economia  49 761,00 

Mafra  66 216,00 

CZ Press, Kozolupy (cizojazyčná periodika)  34 061,00 

SEND předplatné, Praha  9 313,00 

Poradce, Český Těšín  statisticky nesledováno 

A.L.L. production, Praha  statisticky nesledováno 

SEVT, Praha  statisticky nesledováno 

 

 

 

 

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 
111 000,- 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 
2014.      
 
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 2014 bylo zpracováno celkem 24 000 KJ (22 000 KJ v roce 2013).   
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Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2012 2013 2014 

Knihy 25 322 21 403 23 504 

Mapy 428 498 368 

Hudebniny 250 93 19 

Deskové hry - - 109 

Grafické listy - 6 - 

Celkem 26 000 22 000 24 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2012 2013 2014 

Naučná 5 579 4 322 5 529 

Beletrie 14 016 12 988 13 954 

Mládež naučná 804 444 676 

Mládež beletrie 5 351 4 157 3 841 

Celkem 26 000 22 000 24 000 

 
Zpracování AV médií 
     Střídavě byly zpracovávány soubory mluveného slova, hudebních CD a filmů na DVD. 
Hudební nosiče a filmy na DVD jsou doplňovány pouze do Hudební knihovny, mluvené slovo 
i do ostatních knihoven. Při zpracování je KMP povinna dodržovat zákonnou lhůtu, podle níž 
novinky 9 měsíců od vydání nelze absenčně půjčovat. V nabídce uživatelům se proto 
objevují až po uplynutí lhůty. Průzkum spokojenosti však ukázal, že uživatelé proto vnímají 
nabídku KMP jako zastaralou. V roce 2014 bylo zpracováno celkem 1 800 KJ (v roce 2013 to 
bylo 1 200 KJ).   
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2012 2013 2014 

CD 1 222 820 1 184 

EC (elektronické čtečky) 1 1 - 

EZ (elektronické zdroje) 4 4 2 

DVD 128 111 185 

LP 0 0 - 

MC 4 0 - 

MP 238 264 429 

SP 3 0 - 

Celkem 1 600 1 200 1 800 

 
Zpracování dokumentů v retro režimu  
     Do retro zpracování se promítla i práce s dokumenty v rámci oprav.  
 
Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 

Tematická skupina 2012 2013 2014 

Naučná 57 19 4 

Beletrie 142 16 29 

Mládež naučná 0 0 - 

Mládež beletrie 2 3 12 

AV média 0 0 - 

Celkem 201 38 45 

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

knihovníci provádějí sami podle instrukcí katalogizátorek. 
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Zpracování periodik a brožur 

 

Periodika 

     Katalogizační záznamy v modulu periodik vytváří pracovník katalogizace pro celou 
knihovnu, zároveň dohlíží na jednotnou evidenci v rámci celé KMP. 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. V roce 2014 KMP začala vylepšovat 
katalogizační záznamy obálkou titulu. 
 

Brožury 

     V roce 2014 bylo v modulu brožur uloženo 2 757 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. K tomuto opatření se postupně připojily všechny knihovny KMP. V druhé 
polovině roku byla tato cirkulace rozšířena o zachovalé brožury a periodika (např. Stalo, 
Krimi Signál, apod.). 
  

     I v roce 2014 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur.  

 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2012 2013 2014 

Počet exemplářů 2 516 2 343 2 757 

 
 

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 2014 bylo realizováno 22 rozvozů. KMP využila též pomoci praktikantů, zejména při 

razítkování knih, balení a přebalování knih pro Výměnný, Prezenční a Regionální fond. 

 

Další práce s knihovním fondem 
 

Revize 

     Revize byly prováděny v revizním modulu systému Clavius. V roce 2014 byla zahájena 
revize KF v Knihovně Bolevec, Vinice, Bílá Hora, Božkov a Červený Hrádek. Uzavřeny byly 
revize Ústřední knihovny pro dospělé, OK Doubravka, OK Skvrňany, Knihovny Vinice, 
Výměnný fond a revize příručních knihoven: Ekonomické oddělení, Knihovní fondy, Polanova 
síň, Náměstkyně, Ředitelka a Sekretariát. Ztráty po revizi činily celkem 127 KJ. 
V příručních knihovnách nebyly vykázány žádné ztráty. 
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Přehled uzavřených revizí 

Revidovaná knihovna Revidované KJ Počet ztrát v KJ Procenta ztrát 

OK Doubravka 40 068 23 0,05 % 

PK ekonomické 39 0 0,00 % 

PK knihovní fondy 243 0 0,00 % 

PK náměstkyně 50 0 0,00 % 

PK Polanova síň 29 0 0,00 % 

PK ředitelka 124 0 0,00 % 

PK sekretariát 46 0 0,00 % 

OK Skvrňany 37 849 38 0,10 % 

ÚKD 83 233 37 0,04 % 

Vinice 19 226 28 0,14 % 

Výměnný fond 33 361 5 0,01 % 

 

 

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. Do Rezervního fondu byly provedeny převody z OK Slovany, Knihovny Vinice, 

Bolevec a ÚKD. V roce 2014 bylo do Prezenčního a Rezervního fondu převedeno 740 KJ. 

Přesný počet převedených exemplářů do jiných knihoven nelze statisticky doložit.  

 

Prezenční fond 

     K 31. 12. 2014 obsahoval tento fond 3 527 KJ, v roce 2014 do fondu přibylo 372 KJ. 

 

Rezervní fond 

     K 31. 12. 2014 obsahoval tento fond 3 178 KJ, v roce 2014 přibylo do fondu 368 KJ. 

 

Regionální fond 

     K 31. 12. 2014 tento fond obsahoval 3 624 KJ, v roce 2014 do něj přibylo 58 KJ. 

O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  

 

Odpisy 

     V roce 2014 se KMP pustila do větší aktualizace knihovního fondu z důvodu velkého 

počtu zastaralých a opotřebovaných dokumentů. Odepsáno bylo celkem 24 119 KJ (v roce 

2013 jen 16 392 KJ).   

 

 

Důvod odpisu Knihy Mapy AV média Elektronické 

zdroje 

Hudebniny 

opotřebovaná 23 010 233 383 15 4 

ostatní důvody 27 1 1 - - 

placené ztráty 157 2 7 - - 

ztráty po revizi 113 9 4 - 1 

zastaralé - - 75 77 - 

Celkem 23 307 245 470 92 5 
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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 133 souborů s 5 580 KJ, 

vráceno bylo 4 332 KJ. 

     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 

vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu s lokací VFR částku 41 000,- Kč. Celkem 

bylo zakoupeno 214 KJ. (Od roku  2012 KMP dodržuje barevné rozlišení VFR, na hřbety knih 

lepí signální růžový a zelený štítek.)  

 
Využití výměnného fondu v roce 2014 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno 
knih 

Vráceno 
knih 

Půjčeno 
AV 

Vráceno 
AV 

Bílá Hora 8 311 350 0 0 

Božkov 12 773 574 10 0 

Černice 11 459 374 4 0 

Červený Hrádek 10 410 557 0 0 

Koterov 10 328 241 0 0 

Křimice 14 621 333 3 0 

Lhota 9 293 228 2 8 

Litice 10 354 252 1 0 

Malesice 11 445 166 0 0 

Radčice 13 623 573 2 0 

Radobyčice 9 319 198 0 0 

Újezd 10 385 248 2 0 

      

Letkov 3 173 188 0 0 

Starý Plzenec 3 62 42 0 0 

Celkem 133 5 556 4 324 24 8 

 
Přehled činnosti oddělení VF  

 2012 2013 2014 

Přidělená částka na regionální funkce 173 542,- Kč 139 241,- Kč 162 447,- Kč 

z toho na nákup KF 60 881,25 Kč 42 000,- Kč 41 000,- Kč 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF 144 65 133 

Počet výpůjček  5 728 2 487 5 556 

Počet vrácených KJ do VF 3 918 1 692 4 324 

Počet výpůjček AV médií 65 24 24 

Počet vrácených AV médií do VF 6 7 8 

 
  Stav knihovního fondu – lokace VF  

 2012 2013 2014 

Stav VF 30 968 31 121 33 138 

Přírůstek VF 1 782 1 564 1 778 

Stav AV médií 516 527 527 

Přírůstek AV médií 15 11 11 

Úbytky  848 465 704 

Úbytky AV médií 1 0 0 
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Stav knihovního fondu – lokace VFR                    

 2012 2013 2014 

Stav  629 922 1136 

Přírůstek 511 293 214 

Stav AV médií 12 12 0 

Přírůstek AV médií  12 0 0 

Úbytky  0 0 0 

Úbytky AV médií 0 0 0 

 
 
 

III.8 Public relations a spolupráce      
 
     V roce 2014 bylo o KMP zveřejněno celkem 140 článků a příspěvků (v roce 2013 to bylo 
236 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta 
Dnes, Kultura, 5+2 dny, Radniční Listy, Informační zpravodaj MO 2 Slovany, Plzeňská 
jednička, Doubravecké listy, Iris, Stavovské listy, Tvar, Biblio a Naše rodina. Články se týkaly 
např. akcí v M-klubu, v OK Doubravka, Lobzích a ÚKDM, poboček Litice a Křimice, projektů 
Čtenářská rodina, Noc s Andersenem, Březen-měsíc čtenářů, nových knihy vydaných v Pro 
libris, koncertu k Roku české hudby, knižního bazary a další. L. Kotroušová vytvořila 
do Wikipedie článek o básníku Josefu Hrubém.  
     Autorkami 34 článků byly pracovnice KMP (15 lidí), k nejpilnějším patřily Z. Mišterová 
z Knihovny Lobzy (9), Pekárková z ÚKDM (4) a J. Horáková (3 články).  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 37 příspěvků. V největší míře se objevily v Aktualitách 
webu MMP (6 x), na webu 28. ZŠ (5 x) a na webu Kultura 21 (3 x). O KMP rovněž vysílaly 
např. Český rozhlas Plzeň a TV ZAK (2 x). 
 
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 (477 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 (73 fanoušků) 

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (285 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (315 fanoušků) 

 OK Slovany (od 5/2011): https://www.facebook.com/pages/OK-Slovany-Knihovna-
m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (195 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 (91 fanoušků) 

http://www.knihovna.plzen.eu/
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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
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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 2014 zaznamenaly oficiální stránky KMP 113 576 návštěv, tj. o 8 337 návštěv 
více než v roce 2013. V červenci L. Kotroušová předělala na základě připomínek 
respondentů průzkumu spokojenosti web KMP – katalogy, pořadí nabídky, rozdělila přehled 
knihoven a služby. 
     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.  
 
Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení musel být také pro rok 2014 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 probíhala 
vlastními silami KMP. 
     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 2014 KMP 
(P. Chládková) vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou 
prezentací propagovány knihy, čtení, informace o knihovně apod. V roce 2013 šlo o 13 
prezentací: Novoroční předsevzetí (propagace knih ke zlepšení fyzického a duševního 
stavu), Komiksy, Bohumil Hrabal, Březen – měsíc čtenářů, Sbírka knih pro spolek Čeština na 
Islandu, Rok české hudby, Prázdninová otevírací doba, Letošní hitparáda nabídky, Pobočky 
– jsme tam, kde žijete, Týden knihoven, Výročí Listopadu 1989, Milý Ježíšku a Novoročenka.    
     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 
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 2015 
(z dílny V. Juríka - Vhrsti). 

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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     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu. 
     Knihovna byla propagována také na Noci literatury.  
     Pracovnice Dana a Irena Zahoříkovy nabídly KMP k využití knihovnické stripy, které vytvořily 
ve svém volném čase. Byly využity např. při Noci literatury, na dotykovou obrazovku aj.  

     Knihovna dala vyrobit 5 ks firemních triček v modré barvě s logem KMP k využití při 
různých akcích. Poprvé je využila OK Doubravka na akci k Evropskému dnu sousedů. 
     Po vzoru jiných knihoven pracovnice Oddělení KF (E. Murinová, M. Kožíšek Ouřadová) 
koncem července realizovaly „Knihovnu u vody“ na dvou místech v Plzni - malý regál 
s vyřazenými knihami a časopisy u bazénu na Slovanech a knihovničku na plovárně 
v Hradišti. Knihy jsou k dispozici k volnému zapůjčení, u „knihoven“ je umístěna informace 
o běžných službách KMP. Knihovničky jsou pravidelně doplňovány. Ředitel bazénu 
i představitelé Sokola Hradiště knihovnu přijali s nadšením.  
     KMP prostřednictvím pracovnic Oddělení KF (M. Kožíšek Ouřadová, M. Bicanová) 
podpořila též projekt Zastávka na železniční zastávce Plzeň-Bory. Poskytla vyřazené knihy 
z fondu KMP a spolupracovala zde na instalaci čtenářského koutku. 
 
Vnější vztahy a spolupráce  
     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly 
s desítkami organizací. V roce 2014 šlo o 84 organizací v Plzni, 15 organizací mimo Plzeň 
a 6 organizací mimo ČR. V Plzni byla nejčastější spolupráce s MŠ (26), ZŠ (41) 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) 

 Alfa Agency (M-klub – spolupráce na festivalu Australské dny) 

 Alternativní poradna Plzeň (M-klub)  

 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Bazén Slovany (Oddělení KF – knihovnička) 

 Beránkovi - manželé, bývalí loutkoherci v JASu (Knihovna Lobzy – beseda Broučci) 

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

 Bezejmenná čajovna (Studovna – monitoring tisku) 

 Centrum dětí a rodičů, Západní 18 (Knihovna Bolevec – vzájemná propagace, zapůjčení 
kostýmů na divadélko „Ferda Mravenec“) 

 Človíček – stacionář plzeňské diecéze (OK Lochotín – výstava výrobků) 

 ČSAD Doubravka (Bibliobus) 

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

 Divadelní léto pod plzeňským nebem (Oddělení KF) 

 Divadlo dětí 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 2013) 

 Divadlo V Boudě (Knihovna Lobzy – zapůjčení marionet pro besedu Broučci) 

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

 Domov pro seniory Longevita senio (Křimice – donášková služba) 

 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov pro seniory Sedmikráska, 
Kotíkovská 15 (OK Lochotín – donáška knih) 

 Duha Kopretina Plzeň Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 
(Knihovna Vinice) 

 Galerie Ladislava Sutnara (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Galerie města Plzně (Studovna – články a kopie článků k jednotlivým akcím, 
Polanova síň - Vizitkář) 
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 Hvězdárna a planetárium, p. o., U Dráhy 11 (knihovny Bolevec, Lobzy, Vinice – výstavy) 

 Klub seniorů Křimice (Křimice – besedy) 

 Knihkupectví Fraus (distribuce PLŽe) 

 Knihkupectví Chmela (distribuce PLŽe) 

 Knihkupectví Dobrovský – nám. Republiky (distribuce PLŽe) 

 Knihkupectví Dobrovský, Zbrojnická ul. (Polanova síň – distribuce PLŽe, drobné 
dárky a reklamní předměty pro děti) 

 Komenda Řádu sv. Lazara – Polanova síň – křest publikace o Bertě von Suttner 

 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, Letní slavnost)  

 Konzervatoř Plzeň (Polanova síň - Letní Kemp českého jazyka se v knihovně realizoval 
přednáškou prof. Viktory, Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Krystal, o. s. (M-klub) 

 Kruh přátel knižní kultury (Polanova síň – příprava programů a literárních výletů) 

 Letem světem – plzeňský festival (M-klub- propagace 3. ročníku) 

 Lorika – skupina historického šermu (ÚKDM – pasování dětí) 

 Magistrát města Plzně, kancelář primátora (Oddělení KF – výběr a doporučení 
nákupu knih určených jako dar MMP do Českého a slovenského muzea a knihovny 
v USA, Polanova síň – V. Líbal – Vizitkář, recepce – distribuce PLŽe) 

 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – rešerše na téma Regionální výročí 
a Výročí regionálních osobností v roce 2015, Lobzy – materiály k nástěnkám k Roku 
české hudby) 

 Magistrát města Plzně, dopravní odbor (OK Lochotín – drobné dárky pro děti) 
Magistrát města Plzně, Správa veřejného statku (OK Bory – podklady pro nástěnku 
k výročí založení Borského parku, Studovna – přednáška Historie borského parku) 

 Městská policie (Knihovna Bolevec - besedy pro děti, propagační materiály, M-klub - 
besedy) 

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

 Nakladatelství Fraus (Knihovna Lobzy – Klíčování prvňáčků) 

 OD Centrum (OK Doubravka - Jarobraní, cyklus přednášek Z. Rabocha, 
Doubravecký den seniorů, Čertí rojení) 

 Plovárna Hradiště (Oddělení KF – knihovnička) 

 Plzeň 2015 (Oddělení KF – Noc literatury, OK Bory – poskytnutí odepsaných dětských 
knih pro festival Živá ulice, Polanova síň – příprava Vizitkáře – překlady a korektury) 

 Plzeň – zastávka, komunita (Oddělení KF – knihovnička) 

 Plzeň Turismus (Studovna - předání bibliografie Adolf Loos a Plzeň pro propagační 
účely) 

 Plzeňská škola tance a etikety (M- klub) 

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

 Plzeňský deník (spolupráce s Knihovnou Bolevec, ÚKDM – vydávání článků) 

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

 Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

 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 – poděkování za roli krále Knihoslava a královny 
při pasování prvňáčků) 

 Sokol Bílá Hora (Bílá Hora – donášení letáčků o knihovně) 

 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (praktikanti) 
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 Středisko západočeských spisovatelů (Polanova síň – příprava Vizitkáře – podíl na vazbě, 
při přípravě pořadů spisovatelů) 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF – spolupráce s Mgr. 
A. Prchlíkovou, vedoucí akvizice, ÚKD – MVS, ÚKDM – spolupráce při Evropském dni 
jazyků) 

 Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň Skvrňany (OK Skvrňany – pozvánky 
na akce v M klubu předávané v knihovně) 

 Svaz postižených civilizačními chorobami (OK Skvrňany – nástěnka ve výloze) 

 Škola Liang-I (M-klub) 

 Totem – regionální dobrovolnické centrum (Knihovna Bolevec – propagace materiálů) 

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

 ÚMO 1 (OK Lochotín – informace o programech L-klubu na úřadě, drobné 
upomínkové předměty pro děti, sponzorský finanční dar) 

 ÚMO 1 – odbor dopravy (L-klub – besedy pro veřejnost) 

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu, finanční 
podpora cyklu přednášek Z. Rabocha) 

 ÚMO 5 (Křimice – pomoc úřadu při propagaci knihovny) 

 ÚMO 8 (Černice) 

 ÚMO 9 (Malesice) 

 ÚMO 7 (Radčice) 

 ÚMO 10 (Lhota – propagace knihovny na webových stránkách) 

 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury, Polanova síň - příprava Vizitkáře) 

 Vítaný host – redakce časopisu (OK Lochotín – beseda v L-klubu) 

 Vodafon Plzeň (OK Lochotín – drobné dárky pro děti) 

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

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Ateliér dramatické výchovy 
(OK Doubravka) 

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy (Hudební 
knihovna – spolupráce na přípravě semináře hudebních knihoven v roce 2015) 

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra českého jazyka a literatury 
(Dvoudenní vědecká konference o slangu a argotu) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Západočeské muzeum – knihovna (dodávání PLŽe a publikací) 

 Zemská stavovská rodová unie (Studovna - výstava Významné osobnosti Plzně 
v heraldice) 

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice – propagace akcí 
ve výloze) 

 Velmi problémová je spolupráce s Dobrovolným hasičským sborem v Radobyčicích, 
který sdílí s knihovnou a místím zastupitelstvem společný objekt, DHS dělá vše pro 
to, aby fungování knihovně znesnadnil (nejlépe ji vystrnadil) – zamezení přístupu 
k vodě a sociálnímu zařízení na základě neplatného provozního řádu, vypínání kotle 
v zimě, vypínání vody v létě. 

 
Mateřské školy: 

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

 16. MŠ (Polanova síň – akce) 

 17. MŠ – Malická ul. (ÚKDM) 

 24. MŠ – Schwarzova ul. (ÚKDM, Bibliobus, Polanova síň) 

 31. MŠ - Spojovací ul. (Polanova síň – akce) 

 49. MŠ – Puškinova ul. (ÚKDM, Polanova síň) 

 54. MŠ (OK Doubravka) 
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 55. MŠ – Mandlova 6 (OK Bory – výběr literatury, CD pro pedagogy a děti, účast 
na akcích, Polanova síň) 

 57. ZŠ (Lobzy – besedy) 

 61. MŠ – Na Průhonu (Polanova síň – akce) 

 63. MŠ (OK Skvrňany) 

 64. MŠ (OK Doubravka) 

 67. (OK Skvrňany) 

 70. MŠ (OK Skvrňany) 

 80. MŠ – Mikulášské nám. (Polanova síň – akce) 

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

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

 MŠ Benešova (ÚKDM, Polanova síň) 

 MŠ pro sluchově postižené (OK Doubravka) 

 MŠ Bílá Hora (ÚKDM, pobočka Bílá Hora) 

 MŠ Drobeček – Blatenská ul. (OK Slovany, Polanova síň) 

 MŠ Na Celchu (OK Slovany) 

 MŠ Montessori – Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

 MŠ Safari (ÚKDM) 

 MŠ Slovanská tř. (OK Slovany)  

 Speciální MŠ pro děti s vadami řeči (OK Doubravka) 
     
Základní školy: 

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

 ZŠ – Schwarzova ul. (ÚKDM, Hudební knihovna, Polanova síň) 

 ZŠ (OK Lochotín) 

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

 10. ZŠ – Náměstí Míru (OK Bory - spolupráce na výběru doporučené četby, 
zapůjčení z celé KMP knížky, kterou děti čtou nahlas ve třídě, navštěvování akcí 
OK Bory, Polanova síň) 

 11. ZŠ – Baarova 31 (OK Bory – účast na LIV, soutěžích, akcích) 

 12. Masarykova ZŠ – Jiráskovo nám. (ÚKDM, OK Slovany, Hudební knihovna – 
přednášky, Polanova síň) 

 13. ZŠ – Habrmannova ul. (OK Slovany, Polanova síň) 

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

 15. ZŠ (OK Skvrňany) 

 16. ZŠ – Americká ul. (ÚKDM) 

 17. ZŠ – Malická ul. (Polanova síň) 

 18. ZŠ (OK Lochotín) 

 20. ZŠ – Brojova ul. (Polanova síň) 

 21. ZŠ Slovanská alej (OK Slovany) 

 21. ŠD (OK Doubravka) 

 22. ZŠ + ŠD (OK Doubravka) 

 25. ZŠ – Chválenická ul. (ÚKDM) 

 26. ZŠ + ŠD – Skupova 22 (ÚKDM, OK Bory - LIV, účast v soutěžích a akcích, 
Polanova síň)  

 26. ZŠ + ŠD – Přeučilova ul. (pobočka Litice, Polanova síň) 

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

 33. ZŠ (OK Skvrňany) 

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

 Benešova ZŠ + ŠD (ÚKDM, Polanova síň) 
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 ZŠ Easy start (OK Slovany, Polanova síň) 

 ZŠ Martina Luthera (OK Skvrňany) 

 ZŠ praktická – Macháčkova 43-47 (OK Skvrňany) 

 ZŠ speciální, Skupova ul. (OK Bory – na objednávku tvořeny speciální programy 
pro děti, účast v soutěžích, návštěvy akcí knihovny, OK Lochotín, Polanova síň) 

 ZŠ Heyrovského ul. (ZvŠ) (ÚKDM, Polanova síň) 

 Respirační třída při FN Lochotín (OK Lochotín) 

 ZŠ při FN Manětínská ul. (OK Lochotín - práce žáků k výzdobě L-klubu a knihovny) 

 ZŠ a MŠ při FN, Brojova (Polanova síň – akce) 

 ZŠ pro sluchově postižené (OK Doubravka) 

 ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči (OK Doubravka, Polanova síň) 

 ZŠ při Diagnostickém ústavu, Karlovarská ul. (OK Bory – pomoc pedagogům při 
výběru beletrie a naučné literatury, CD, návštěvy besed) 

 ZŠ Křimice (pobočka Křimice – exkurze, besedy) 

 ZŠ Božkov (pobočka Božkov - na akci Čtení s Petrem Jančaříkem z knih A. Ransoma 
s vyprávěním a promítáním z míst, kde se příběhy odehrály. Knihovna přispěla 
mobilní výstavkou knih A. Ransoma, Hudební knihovna, Polanova síň) 

 ZŠ Radčice (pobočka Radčice) 

 ZŠ+ŠD Waldorfská škola (ÚKDM) 

 ZŠ Újezd (OK Doubravka, pobočka Újezd) 

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

 
Základní umělecké školy: 

 ZUŠ B. Smetany (Lobzy – výstavy, Studovna – koncert k Roku české hudby) 

 ZUŠ (OK Skvrňany – výstavy dětských výtvarných prací) 

 ZUŠ Jagellonská – M. Němejcová, J. Vacková, A. Kopečková (ÚKDM – společná 
realizace výstavy v Galerii Barevný koníček a podél schodiště)  

 Soukromá umělecká škola Trnka (Lobzy - výkresy do soutěže Kde končí svět 
a dekorace ke scénickému čtení Oskar a Mimi, OK Doubravka - Evropský den 
sousedů (hlavní organizátor akce) 

 
Střední školy:  

 Hotelová škola (ÚKDM, Polanova síň) 

 Gymnázium L. Pika (ÚKDM, OK Doubravka, Polanova síň) 

 Obchodní akademie Plzeň (ÚKDM) 

 Odborná škola výroby a služeb - Vejprnická ul. (ÚKDM) 

 Sportovní gymnázium – Táborská ul. (OK Slovany) 

 SPŠ Koterovská (OK Slovany) 

 SPŠ stavební (ÚKDM) 

 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (praxe studentů v KMP + OK Bory - LIV) 

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

 SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 
 
Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi  

 Dánské velvyslanectví – návštěva pracovníků velvyslanectví na Noci s Andersenem 
v OK Doubravka. 

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

 Fa LANius Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius) 

 Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno (Knihovna Bolevec – propagace materiálů) 

 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub, testování IQ) 
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 Národní knihovna ČR (Studovna – 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) 

 Památník národního písemnictví (Polanova síň – dodávání publikací) 

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

 ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín) 

 ZŠ Dýšina (ÚKDM) 

 ZŠ Horní Bříza (OK Lochotín) 

 ZŠ Chotíkov (ÚKDM, Polanova síň) 

 ZŠ Kralovice (OK Lochotín) 

 ZS Město Touškov (OK Lochotín) 

 ZŠ Všeruby (OK Lochotín) 
 

Spolupráce s organizacemi mimo ČR 

 Forschungsbibliothek – Herder-Institut e. V. Marburg, SRN – dodávání publikací 
(PLŽ, publikace Pro libris, publikace KMP) pro sbírku slovanské literatury.  

 Spolek Čeština na Islandu (CENI) – ÚKD (L. Hyláková) odeslala na Island dalších 
125 ks českých knih v rámci 2. sbírky knih pro Island pro knihovnu v Reykjavíku. 

 University of California in Santa Barbara, USA – KMP umožnila studentovi této 
univerzity Davidu Smutnému složit písemné zkoušky z matematiky na půdě knihovny 
(v odd. mládeže – P. Pekárková) - podle přesných instrukcí zaslaných univerzitou 
(25. 6., 9. 7., poslední zkouška proběhla 24. 7.) 

 Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa, SR - Ústav pre kooperáciu 
v strednej a východnej Európe KOMIOS, s.r.o., Bratislava – Mgr. Zuzana 
Bakaljarová, Ján Schrastetter: KMP byla oslovena ke spolupráci na projektu Digitální 
městská knihovna Plzeň v rámci Digitálního fóra střední a východní Evropa 
(DiFMOE) se sídlem v Mnichově. Účast KMP na realizaci projektu ve formě 
vytipování a poskytnutí vhodných historických publikací z fondu KMP, vážících se 
k městu Plzni. Malý soubor knih vhodných pro digitalizaci vytipovaly pracovnice 
Studovny - výběr knih z regionálního fondu vhodných pro digitalizaci, jejich prověření 
z hlediska autorských práv a vypracování podrobného seznamu citací dokumentů 
podle normy ISO 690. 

 Spolek maďarských knihovníků, Maďarsko – 12. 9. navštívila knihovnu delegace 
maďarských knihovníků. 45 knihovníků si vyslechlo prezentaci pí ředitelky o KMP 
a prohlédlo si pracoviště ústřední budovy.  

 Studenti z Francie a Španělska – návštěva společně se studenty Gymnázia L. Pika 
– v rámci projektu „Co čteš“ zhlédli 28. 11. pořad Netradiční knihy v ÚKDM. 

 
 

 

 
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. 

                                                 
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. 
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     Procentuální skladba uživatelů KMP je uvedena na s. 15. 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.      

     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 (21 %). 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 řádu).   

 

K základním cílovým skupinám KMP patřily:  

 veřejnost v obecném smyslu 

 občané a obyvatelé města Plzně a okresu Plzeň-město 

 muži 

 ženy 

 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) 

 občanské spolky při KMP (KPKK, Pro libris) i mimo ni 
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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. 26 - 29).  
 

 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. 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. 
 

 Průzkum spokojenosti uživatelů. V roce 2014 KMP realizovala rozsáhlý 
dotazníkový průzkum – viz s. 29. 

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 55.  
 

 Sociální sítě (Facebook…) – viz s 55.   
     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.    

 

http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
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 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 2013/2014, 2014/2015 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(16 pro MŠ, 88 pro ZŠ, 41 pro SŠ, 10 pro ŠD).3 Distribuce katalogu proběhla v druhé 
polovině srpna, objednávky je možné zadávat jakoukoli formou a průběžně.  

 

 Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV. - KMP komunikovala s veřejností rovněž 
prostřednictvím masmédií. V roce 2014 byla zveřejněna řada článků – viz s. 53.  

 

 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 již k 1. 1. 2013 
ukončit.   

 

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

 Informační nástěnky. – V jednotlivých knihovnách.  
 

 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 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. 54.  

                     
 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. 

                                                 
3
 Nabídkový katalog je dostupný též na:  http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2014_15.pdf. 

 

http://www.knihovna.plzen.eu/oknihovne.php#zpravy
http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2014_15.pdf
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III.10 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V průběhu roku 2014 všechna pracoviště KMP provedla označení hmotného majetku 
knihovny novými inventárními čísly. 
     V ústřední budově KMP bylo 3. – 4. 7. vymalováno schodiště. 
 
     V měsíci červnu došlo k odcizení jednoho z komponentů měděného ostění u vchodových 
dveří do ÚKD. Komponent byl nově vyroben a osazen, takže vstupní prostor má opět 
původní historický vzhled. Rekonstrukce kotelny v suterénu pracovnicím dlouhodobě 
komplikovala přístup do sklepních skladových prostor, zejména pak přes veškerou snahu 
docházelo ke zvýšenému znečišťování podlahové krytiny v prostorách ÚKD. Podobně tomu 
bylo též v době malování prostor hlavní chodby nad schodištěm. Vstupní část schodiště je 
navíc velmi podmáčená a dlouhodobě zde masivně opadává malba i s omítkou.  Počátkem 
září byla zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce sociálního zařízení. V prostorách 
původního skladu knihovního fondu proběhla výrazná rekonstrukce dvou dosavadních toalet 
pro veřejnost, byla postavena třetí toaleta pro zaměstnance. Celkovou rekonstrukcí prošel 
sprchový kout pro zaměstnance. K toaletám byly dostavěny nové umývárny. Realizace 
s sebou nesla řadu stavebních úprav: náročné bourání některých stávajících příček 
a výstavbu nových, rekonstrukci stoupaček, nové rozvody vody, novou elektroinstalaci či 
instalaci automatického odsávání. Provedeny byly nové obklady, instalováno nové sanitární 
zařízení, proběhla rekonstrukce okenních rámů, nově byly osazeny dřevěné dveře. 
Při výstavbě byly plně respektovány požadavky památkářů na velikost a barevnost 
obkladového materiálu, na design nově osazených dveří a rekonstruovaných okenních 
rámů. Součástí rekonstrukce bylo odloučení a uzavření kanceláře pro zaměstnance ÚKD. 
Nově byly instalovány dveře a rekonstruovány rámy u historických šatních skříněk, 
využívaných pro skladování starších ročníků periodik. Byly osazeny nové dveře a rámy 
vstupních dveří na dvorek KMP. Stavba probíhala více než dva měsíce za plného provozu 
oddělení a pro zaměstnance představovala práci v neustálém stavebním hluku, prachu 
a s nutností využívat sociálního zařízení v jiných patrech budovy. Nové toalety byly veřejnosti 
zpřístupněny od prosince. 
 
     S problémy technického rázu se v roce 2014 potýkal Bibliobus. Také zde proběhla oprava 
sociálního zařízení, výměna autobaterií a stropní filtrace, instalace nové tiskárny a nového 
připojení, výměna hadice a zámku u zadního přídavného topení, seřízení křídla zadních 
dveří, výměna žárovky hlavního světlometu a oprava teplovzdušného topení. Dále pak 
oprava osvětlení ve skladu. Proběhlo malování a úklid kanceláře a skladu. Z důvodu 
tropických teplot byla ve dnech 9. - 11. 6. pojízdná knihovna mimo provoz.  
 
    Dětské oddělení Knihovny Bolevec bylo v červenci doplněno o dva nové regály z dílny 
údržbářky J. Kadlecové.  
 
     Sklad OK Bory byl v červnu po vydatných deštích vyplaven více než 30 litry vody. Díky 
regálům na nožičkách však knihy naštěstí nebyly zasaženy. Po vyčištění odtokového 
kanálku se situace již neopakovala. V dubnu knihovna získala již použitý, ale funkční skener 
pro čtenáře, bohužel fungoval pouze do listopadu. 
 
     OK Doubravka byla vybavena novým zvonkem u dveří knihovny a zvonkem od pultu 
do kanceláře. 
 
     Hudební knihovna vytvořila volný výběr novinek CD a DVD a vybavila prostor dvěma 
policovými regály připevněnými ke zdi u výpůjčního pultu. V prosinci bylo vytopeno zázemí 
knihovny, poničena však byla pouze malba na stropě a stěnách. 
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      Knihovna Lobzy doplnila dva nové regály – na beletrii pro dospělé a na komiksy pro děti. 
V průběhu roku došlo ke zhoršení stavu okolo oken – okna netěsní, omítka opadává, zdi 
plesniví a bývají opakovaně vystříkány savem.  
 
     OK Lochotín vybudovala nový koutek pro brožury s detektivní tematikou, do dětského 
oddělení přidala nový regál a provedla změny v rozmístění knih. V L-Klubu bylo položeno 
lino v kabině herců, doplněny plastové ochrany rohů zdí a připevněn nový těžký závěs 
v zádveří vchodu do sálu. V září 2014 bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení celého 
objektu. Neobratné počínání řemeslníků při rekonstrukci budovy, která s L-klubem sousedí, 
vedlo k provrtání do chodby a sálku a k poškození nově štukovaných a natřených vnitřních 
stěn. Oba otvory byly sice na náklady narušitelů opraveny, ale poškozená místa jsou stejně 
mírně patrná. Výraznou nepříjemností bylo 29. 8. vloupání neznámými pachateli do prostor 
sálu. Odcizeno bylo téměř všechno technické vybavení, zázemí sálu bylo při vloupání 
značně poničeno. Náprava škody trvala více než měsíc.  
 
     Zázemí OK Skvrňany bylo 19. 2. vytopeno (v 1. patře na WC praskla v noci hadička 
a dole v chodbičce a v kancelářích protekla voda stropem). Provedena byla oprava 
u hlavního uzávěru vody v suterénu, protékajícího WC v patře, kontrola elektroinstalace 
po vytopení, výměna protékajících kohoutků u umyvadel na dámském WC. Vyklizena byla 
čítárna a uskutečněna výměna regálů v čítárně 10. 4. a 29. 4. Ve dnech 14. - 25. 4. 
za provozu proběhla výměna regálů části beletrie a naučné literatury včetně přesunu celého 
fondu beletrie a naučné literatury. Volný výběr byl zpřístupňován po částech. Z důvodu 
zaneprázdnění údržbářky probíhaly drobné dodělávky ještě během června a července. Dne 
29. 4. knihovna nepůjčovala kvůli ohlášenému přerušení dodávky elektřiny (otevřeno bylo 
pro vracení a prodlužování). V listopadu byla bez předchozího upozornění na 3 dny 
přerušená dodávka vody.  
 
     V OK Slovany došlo na výměnu poškozených zámků na skříňkách, výměnu zářivek 
a opravu zámku v zádveří. Opakovaně musely být opravovány součásti vysavače 
centrálního vysávání. V knihovně byla umyta okna a výlohy, vyprány záclony. Od 3. 11. 
knihovnice samy uklízely všechny prostory a chodník od sněhu za nemocnou uklízečku.    
 
     V Knihovně Vinice byl 16. 1. nainstalován vodoměr, 17. 1. pak nová tiskárna u výpůjčního 
pultu. Dne 20. 1. a 28. 7. došlo na výměnu multifunkčního zařízení a kopírky.  
 
     Studovna za běžného provozu vymalovala kancelář a zázemí. Pracovnice obě místnosti 
připravily pro malířské práce, samy vystěhovaly a nastěhovaly nábytek i s vybavením 
a následně provedly předběžný úklid. 
 
     Pobočka Litice byla v prosinci vytopena v důsledku neprůchodnému odpadu v koupelně.  
 
     Velmi komplikovanou práci měla knihovnice pobočky Radobyčice. Sborem dobrovolných 
hasičů (SDH), který budovu hlavně využívá, jí byl v květnu a červnu zamezen přístup k vodě 
a sociálnímu zařízení. V červnu proběhla výměna kotle v objektu a v červenci opět jeden 
z členů SDH vypnul knihovně vodu. Spory okolo vody pokračovaly i během podzimu. 
Nakonec ÚMO 3 přikročil k výstavbě nového sociálního zařízení mimo prostory používané 
SDH. Knihovna musela být uzavřena po celý listopad (4 půjčovní dny). Nové WC zasáhlo 
do plochy využívané knihovnou, knihovna přišla o prostor pro 4 regály a musela přistoupit 
k výrazné aktualizaci stálého fondu pobočky. Avšak SDH vodu nepustil ani do nového WC. 
Situace byla řešena ještě během celého prosince v součinnosti s Odborem vnitřních věcí 
ÚMO 3. 
 
     V rámci zlepšování pracovního prostředí si Oddělení KF v druhé polovině roku pořídilo 
3 nové kancelářské židle a pro prostřední kancelář ve 3. patře záclonku. 
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     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 297 studijních míst. 
 
Technické vybavení 
     V roce 2014 pokračovala výměna jehličkových tiskáren pro tisk výpůjčních protokolů 
za účtenkové tiskárny (Knihovna Vinice, OK Doubravka, Knihovna Bolevec-dětské oddělení, 
OK Skvrňany, ÚKDM-dětské oddělení, Bibliobus). V prosinci byla dokončena výměna 
tiskáren za nové ve všech provozech. V červnu byly zaznamenány opět potíže s AKS 
Clavius i s MS Outlook. 
 
     V průběhu roku došlo v ÚKD k výměně vysloužilé tiskárny v kanceláři zaměstnanců. Byla 
tam přesunuta tiskárna z kanceláře vedoucí oddělení, která nebyla v době její zdravotní 
neschopnosti využita. Po návratu dostala vedoucí novou černobílou tiskárnu. Nový dodavatel 
rovněž vyměnil multifunkční zařízení pro uživatele za jiný typ multifunkčního zařízení. 
Bohužel neumožňuje samoobslužné skenování ani barevný tisk. U PC vedoucí oddělení 
došlo k poškození pevného disku a bylo nutné provést celkovou výměnu. U výpůjčního pultu 
byla provedena výměna scanneru čárových kódů. 
 
     Také v ÚKDM 21. 7. došlo na výměnu multifunkčního zařízení v oddělení mládeže. 
 
     V Bibliobusu se po dlouhé době v únoru podařilo vyřešit připojení počítačové sítě tak, 
že nyní poměrně rychle funguje. Instalována byla též nová tiskárna vč. nového připojení.  
 
      OK Doubravka se 17. 1. dočkala výměny jehličkové tiskárny u pultu za tiskárnu 
na termopapír. Od vypnutí v době rekonstrukce r. 2013 zde nefunguje platební terminál 
pro Plzeňskou kartu. Oprava byla nahlášena, ale opravář se nedostavil. 
 
     OK Slovany si připsala skener k počítači do kanceláře, připojení nové kopírky, připojení 
multifunkčního zařízení, sluchátek k počítači pro veřejnost, výměny monitoru 1 počítače 
na pultě a 5. 11. vyznačení prostoru za knihovnou pro parkování služebního auta KMP.  
 
     V Knihovně Vinice proběhla 17. 1. instalace nové tiskárny u výpůjčního pultu a 20. 1. pak 
výměna multifunkčního zařízení a kopírky.  
 
     Pobočka Radobyčice byla 4. a 11. 3. uzavřena, protože nebylo možné spustit výpůjční 
systém Clavius. Problém se bohužel opakoval a trvale se ho podařilo vyřešit až v srpnu.   
 
     Multifunkční zařízení pro uživatele Studovny bylo po poruše neopravitelné a muselo být 
nahrazeno. Uživatelům zde slouží jeden skener a jedna společná tiskárna. 
 
     Ústřední budova se opakovaně potýkala se zvýšenou poruchovostí výtahu - výtah byl 
několikrát opravován. 

 
Přehled technických zařízení: 

 2014 2013 2012 

Počítače (v celé KMP) 159 157 157 

    z toho pro veřejnost 75 74 74 

Ostatní technické vybavení v provozech poskytujících 
služby: 

   

Tiskárny  46 54 57 

    z toho pro veřejnost 16 18 19 

Skener (na skenování dokumentů) 9 8 8 

Skener (na načítání čárového kódu) 50 49 48 

Kopírky 4 4 4 

Multifunkční zařízení 25 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 2014 schválen příspěvek na provoz ve výši 38 275 tis. Kč, 

z toho objem mzdových prostředků 18 233 tis. Kč.  

K 31. 12. 2013 byla provedena následující rozpočtová opatření: 

- RO 10 neinvestiční dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 162 447,- Kč 

- RO 73 provozní příspěvek ÚMO 1 na koupi pianina a židlí pro L-klub – 70 000,- Kč 

- RO 107 neinvestiční dotace MK ČR - Harmonizace lokálních autorit KMP – 111 000,- Kč 

Rozpočet po úpravách 38 548 447,- Kč 

 

 

Čerpání nákladů za sledované období 

 

 

Spotřeba materiálu, náklady z drobného dlouhodobého majetku - účet 501, 558 

 

Upravený roční rozpočet je 7 700 tis. Kč, skutečnost 7 637 tis. Kč, tj. čerpání na 99 %. 

Z toho:   spotřeba materiálu     473 tis. Kč 

   nákup knihovního fondu       6 422 tis. Kč 

   spotřeba pohonných hmot   132 tis. Kč 

   nákup DDM     610 tis. Kč  

 

 

Spotřeba energie – účet 502  

 

Upravený roční rozpočet je 1 200 tis. Kč, skutečnost  1 153 tis. Kč, tj. čerpání na 96 %.  

 

 

Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - účet 511, 512, 513, 518 

 

Upravený roční rozpočet je 4 772 tis. Kč, skutečnost 4 697 tis. Kč, tj. čerpání na 98 %.  

Z toho:      opravy                                    917 tis. Kč 

   cestovné                41 tis. Kč  

náklady na reprezentaci               9 tis. Kč  

ostatní služby *                   1 931 tis. Kč 

   nájemné                       1 391 tis. Kč 

   výkony spojů              352 tis. Kč 

   přepravné                       56 tis. Kč 

 

* úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení, 

poplatky, umělecké honoráře, tiskařské práce aj. 

 

 

Mzdové náklady - účet 521  

 

Upravený roční rozpočet 18 233 tis. Kč, skutečnost 19 111 tis. Kč.   

Z toho:   mzdy zaměstnanců              18 916 tis. Kč  

   pracovní dohody         132 tis. Kč 

   náhrady DPN            63 tis. Kč 
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Překročení mzdového limitu o 830 796 Kč bylo kryto: 
 
Čerpání fondu odměn 661 645,00 Kč 
Grant MK ČR VISK 9  111 000,00 Kč 
Dotace KÚPK - regionální funkce – část na mzdy 105 591,00 Kč 
Celkem  878 236,00 Kč 
 
Zákonné sociální pojištění - pol. 524  
 
Upravený roční rozpočet 6 410 tis. Kč, skutečnost 6 410 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho:   sociální pojištění  4 706 tis, Kč 
   zdravotní pojištění  1 704 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 1 812 tis. Kč, skutečnost 1 812 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
 

Ostatní náklady - pol. 525, 527, 528, 547, 549, 591 
 
Upravený roční rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost 1 160 tis. Kč, tj. čerpání na 89 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   53 tis. Kč 
   sociální náklady **   968 tis. Kč 
   ostatní náklady   139 tis. Kč 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
 

 
Plnění výnosů za sledované období 
 
Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 3 757 tis. Kč, skutečnost za sledované období 
je 3 756 tis. Kč, tj. plnění na 100 %.  
 
Z toho:   čtenářské poplatky   2 228 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          56 tis. Kč   
pořady literární výchovy     356 tis. Kč 
pronájmy       188 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy        96 tis. Kč  
úroky               13 tis. Kč 
ostatní výnosy  (pojistná plnění)    157 tis. Kč 
převod z fondu odměn     662 tis. Kč 
 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2014. 
 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 je zisk 322 tis. Kč.  
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Plnění počtu pracovníků  
Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2014 – 92, průměrný přepočtený stav 77,15 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je v roce 2014 průměrná měsíční mzda 20 500,- Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2014 
Rezervní fond    1 705 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku       46 tis. Kč 
Fond odměn       340 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb       89 tis. Kč 
 
Čerpání fondu investic  
K 31. 12. 2014 bylo z fondu investic čerpáno 805 tis. Kč na projekt realizace sociálních 
zařízení v ÚKD.  Do rozpočtu MMP bylo odvedeno 1 441 tis. Kč. 
 
Výnosy z pronájmu městského majetku 
 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 188 395 Kč, 
z toho: 
- dlouhodobé  136 325 Kč 
- krátkodobé     52 070 Kč 
 
Pohledávky  
KMP k datu 31. 12. 2014 nemá žádné pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. 
K témuž datu byly zaúčtovány pohledávky za čtenáři dle knihovnického systému Clavius 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v celkové výši 127 259,- Kč. 
 
 
IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
 
Účet  013 – software 
     Počáteční stav 962 484,42 Kč., konečný stav 962 484,42 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
     Počáteční stav 742 261,97 Kč, konečný stav 727 081,97 Kč. V průběhu roku byl vyřazen 
nepotřebný majetek.  
 
Účet 021 – stavby 
     Počáteční stav 45 368 287,23 Kč, konečný stav 46 173 101,02 Kč. V průběhu roku došlo 
k technickému zhodnocení budov. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
     Počáteční stav 19 157 914,69 Kč,  konečný stav 18 371 455,69 Kč. V průběhu roku byl 
vyřazen nepotřebný majetek.  
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
     Počáteční stav 8 787 898,51 Kč, konečný stav 8 906 691,65 Kč. V průběhu roku byl 
nakoupen nový a zároveň 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. 
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IV.3 Vývoj fondů KMP 
 
Účet 411 – fond odměn 
     Počáteční stav 262 390 Kč, konečný stav  339 745 Kč. Zaúčtován byl příspěvek z rozdělení 
výsledku hospodaření r. 2013 a použití k vyrovnání limitu mezd r. 2014. 
 
Účet 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
     Počáteční stav 93 725,35 Kč, konečný stav 88 517,41 Kč. Čerpání odpovídá zásadám dle 
zákona. 
 
Účet 413 – fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
     Počáteční stav 1 520 635,29 Kč, konečný stav 1 705 476,81 Kč. Zaúčtován příděl 
z rozdělení výsledku hospodaření r. 2013. 
 
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 68 733,17 Kč, konečný stav 46 341,51 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání na investice a odvod zřizovateli viz výše. 
 

 
IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání za rok 2014 bylo KMP navrženo ve výši 257 630,- Kč do fondu 
odměn a 64 410,27 Kč do rezervního fondu -  zřizovatelem bylo schváleno 30. 4. 2015. 
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2014 nadále poskytovala své služby ve dvou knihovnách 
v hlavní budově (v Ústřední knihovně pro dospělé a Ústřední knihovně pro děti a mládež), 
v 9 knihovnách s celotýdenním provozem, ve 12 malých pobočkách, v pojízdné knihovně 
(s 9 zastávkami) a ve studovně. Středisky kulturních programů byla Polanova síň, M-klub a L-klub. 
     KMP je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí a v roce 2014 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
 
     Od 1. 1. byla opět rozšířena otevírací doba pobočky Černice na 2 dny v týdnu. 
 
     Výkony knihovny se v roce 2014 udržely s malými odchylkami na úrovni roku 2013. 
 
     Na stavu knihovního fondu se projevila rozsáhlé aktualizace knihovních fondů v celé 
knihovně. Důvodem k zahájení aktualizace bylo velké procento zastaralých a opotřebovaných 
dokumentů i nedostatek skladových prostor. KMP tímto rovněž reagovala na výsledky 
průzkumu spokojenosti, z něhož vyplynulo, že řada uživatelů vnímá nabízenou literaturu již 
jako zastaralou.   
 
     Nově byl vydán Plán doplňování jako směrnice č. 1/2014. 
 
     Nový knihovní řád byl vydán k 1. 10. 2014. Zohledněny v něm byly připomínky 
z provozů, z advokátní kanceláře i průzkumu spokojenosti uživatelů KMP. Hlavní změny: 
doplněno vymezení základních pojmů, zastupování čtenáře jinou osobou, registrace 
nezpůsobilých osob, odstraněna byla kauce pro cizince bez povolení k dlouhodobému 
pobytu.  
 
     Byly přepracovány registrační formuláře pro nové čtenáře. Z přihlášek podrobnějšího 
znění je lépe patrný smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a KMP, zejména v případě 
výpůjček dokumentů. Nové přihlášky se začaly v KMP používat od dne platnosti nového 
knihovního řádu. 
 
     Od května 2014 je uživatelům umožněno žádat o objednání MVS v kterékoliv 
knihovně KMP (agendu MVS i nadále vyřizuje ÚKD). Od tohoto data také rezervace 
dokumentů v celé knihovně probíhají pouze elektronicky. Obě změny byly provedeny 
na základě výsledků průzkumu spokojenosti uživatelů.   
 
     Na konci září začala KMP půjčovat elektronické knihy na základě licenční smlouvy 
se společností e-Reading. Služba je registrovaným uživatelům KMP poskytována zdarma. 
I přes určitá omezení si do konce roku 2014 vypůjčilo 55 uživatelů celkem 77 elektronických knih. 
 
     Od října se začaly doplňovat deskové hry i do dalších knihoven s celotýdenním 
provozem. 
 
     Hudební knihovna začala od října půjčovat AV média i dětským uživatelům. 
 

     Dvě knihovny (OK Doubravka a OK Bory) začaly nabízet prostřednictvím QR kódů 
možnost stahování volně dostupných elektronických knih (převážně školní doporučené 
literatury) do mobilu (čtenářům volně k dispozici v prostorách knihovny). 

     Od prosince 2014 knihovna začala nabízet on-line kurz rychlého čtení Rozečti se. Kurz 
pro registrované uživatele je k dispozici v knihovnách OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, v Knihovně Lobzy, Knihovně Vinice, v Hudební a internetové knihovně 
a v pobočkách Litice a Lhota. 
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     Proběhla revize knihovního fondu v knihovnách Bolevec, Vinice, Bílá Hora, Božkov 
a Červený Hrádek. Uzavřena byla revize Ústřední knihovny pro dospělé, OK Doubravka, 
OK Skvrňany, Knihovny Vinice, Výměnného fond a příručních knihoven v hlavní budově.  
 
     Po získání dotace v programu MK ČR VISK 9 – Souborný katalog CASLIN a národní 
autority 2014 knihovna pokračovala v harmonizaci lokálních autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR.  
 
     Mimořádně významným publikačním počinem KMP bylo vydání Vizitkáře 
západočeských spisovatelů a výtvarníků a vydání aktualizované bibliografie Adolf Loos 
a Plzeň. 
 
     Prostřednictvím Studovny se KMP podílela na virtuální celorepublikové referenční službě 
Ptejte se knihovny. Touto cestou bylo zodpovězeno 20 dotazů.  
 
     Uživatelé KMP využívali možnost napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů 
na webových stránkách knihovny. V roce 2014 se jednalo o 44 příspěvků. 
 
     V roce 2014 oficiální webové stránky KMP zaznamenaly 113 576 návštěv, tj. o 8 337 
návštěv více než v roce 2013.  
 
     KMP spolupracovala se 74 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 22 MŠ, 38 ZŠ 
a ŠD, 10 SŠ, 4 uměleckými školami, 14 mimoplzeňskými organizacemi a 6 zahraničními 
partnery. 
 
     Knihovně pomáhalo 25 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 406 hodin.  
 
     V roce 2014 KMP obdržela 4 písemné stížnosti a připomínky, o 9 méně, než v roce 
2013. Na druhé straně přijala řadu poděkování - 24 větších písemných pochval a další 
velké množství menších pochval včetně dotazníků pro zpětnou vazbu.   
 
     V rámci průběžné praxe se v knihovně vystřídalo 49 praktikantů – studentů knihovnictví 
ze SPŠ a SOŠ prof. Švejcara.  
 
     Pracovníci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek a seminářů. 
Vzdělávání bylo věnováno 1 627 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 21 hodin. 
 
     Rok 2014 byl pro zaměstnance knihovny opět pracovně náročný. V souvislosti 
s rozsáhlou aktualizací přibylo práce s knihovním fondem. Kromě běžné činnosti se knihovna 
připojila k aktivitám EHMK 2015 a dalším městským i celostátním akcím. Úpravy knihovního 
řádu a nové nabídky služeb přinesly zvýšenou potřebu komunikace s uživateli. Pracovníci 
knihovny byli též vystavováni větším nárokům na zvládání konfliktních situací s problémovými 
čtenáři. Většina pracovníků svou aktivitou často dokazovala, že obraz a postavení knihovny 
v očích veřejnosti jim není lhostejný.   

 
 
 
 
 
 

     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, MBA.  
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VI. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2014 
 
 
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 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2014 
 
 
1. Ředitel KMP  Šlesingerová Helena, Mgr., MBA 

    
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  Hauserová (Korotvičková) Marie 

 pokladní + hospodář  Tacinecová Eva 

 knihařská dílna  Berková Jana  

 úklid  Bokrošová (Zelinková) Hana 

   Dušková Patricie  

   Jägrová Jana 

   Kovandová Jitka (do 31. 1.) 

   Mirošovská Jitka 

   Pašková Marie 

   Toupalová Věra (od 1. 2.) 

   Zahradníková Anna 

   Závodna Helena 

    

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

 knihovních fondů  Bicanová Marie, Mgr.  

   Jílková Simona 

   Kožíšek Ouřadová Martina, BBus (Hons) 

   Marková Věra 

   Murinová Eva, Bc. 

   Ulíková Stanislava (do 30. 4.) 

   Valentová Jana, Bc. (od 1. 5.) 

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

    

7.  Oddělení informačních služeb  Franková Květoslava, Mgr. 

 a studovna  Kasková Jana (do 31. 12.) 

   Skálová Markéta, Mgr. 

    
8. Ústřední knihovna pro dospělé  Šťastná (Zemanová) Pavlína, Mgr. (do 12. 5.) 

   Nováková Hana, Bc.(vedoucí od 13. 5.) 

   Bernášková Jitka, Bc. 
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   Hyláková Ladislava 

   Maixnerová Jana, Bc. 

   Nová Kateřina, Mgr. (od 1. 7.) 

   Nussbauerová Hana 

   Pechová Kateřina 

   Růžičková Jana 

   Ulíková Stanislava (od 1. 5.) 

   Valentová Jana, Bc.(do 30. 4.) 

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

   Čadová Veronika, Bc.  

   Větrovská Hana 

   Ouřada Martin (od 1. 4.) 

   Voříšková Helena (do 31. 3.) 

   Výšková Libuše 

    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 

   Glaserová Mirka  

   Hejnalová Ilona 

   Marianová Eva 

   Štádlerová Jaroslava 

    

    
11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina Mgr. (od 1. 4.) 

   Bedřichová Marcela 

   Jedličková Hana 

   Ouřada Martin (do 31. 3.) 

   Karpíšková Markéta 

    

 pobočka Lhota  Jedličková Hana 

 pobočka Litice  Krejčí Helena 

 pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 

    
12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 

   Beránková Magdalena, Mgr. (od 1. 12.) 

   Brožová Hana 

   Pospíchalová Alena, Mgr. (od 15. 12.) 

   Ťoupalová Lenka, Bc. (do 30. 11.) 

   Zahoříková Dana, DiS. (do 14. 12.) 

   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) 
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   Dibová Andrea  

   Hoffmannová Ilona 

   Janová Jitka 

   Lukáčová Hana  

   Wočadlová Zdeňka 

    

 pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 

    

15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 

 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 

   Beránková Magdalena, Mgr. (do 30. 11.) 

   Matějovská Dana (od 1. 12.) 

   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 (do 31.12.) 
   Masnicová Alena (do 12.12) 
   Ťoupalová Lenka, Bc.(od 1.12.) 
   Zahoříková Dana, DiS. (od 15.12.) 
    
18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Marvánek Karel 
    
19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Kuželková Jana (do15. 3.) 
   Krystlová Dita 
   Dana Matějovská (od 17. 3. – 30. 11.) 
   Zahoříková Irena st. 
   Válková Jitka (od 1. 12.) 
    
 Mateřská dovolená  Duchková Petra, Bc. 
   Kašparová Veronika, Mgr. 
   Kroftová Jana 
   Smílková Kateřina Mgr. (do 31. 3.) 
   Zemanová (Šťastná) Pavlína, Mgr. (od 13. 5.) 
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 Odchod z KMP  Benešová Irena – odchod do důchodu 
   Masnicová Alena – odchod do důchodu 
   Kasková Jana – odchod do důchodu 
   Kuželková Jana  
   Kovandová Jitka 
   Voříšková Helena – odchod do důchodu 
    
 Nástup do KMP  Matějovská Dana 
   Nová Kateřina, Mgr. 
   Pospíchalová Alena, Mgr. 
   Válková Jitka 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně za rok 2014 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2014 a 2013 
 

 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2014 1 594 670 22 204 64 449 13 042 391 7 514 1 740 

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

index 0,96 1,00 0,96 0,97 1,12 0,95 0,98 0,88 

Bory            
2014 1 968 347 24 673 94 589 12 509 87 1 273 4 172 

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

 index 0,98 1,07 0,96 0,93 0,86 1,30 1,18 1,55 

Doubravka  
2014 2 457 472 30 346 122 466 19 401 177 3 070 2 141 

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

 index 1,02 1,08 1,11 1,09 1,10 1,25 1,16 0,91 

Lobzy          
2014 533 191 6 909 22 444 2 840 126 2 721 658 

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

 index 0,93 1,01 0,99 0,97 1,09 0,98 0,92 0,52 

Lochotín       
2014 3 715 582 52 340 233 565 42 112 54 1 658 5 676 

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

 index 0,99 0,99 0,97 0,97 0,92 0,70 0,53 0,75 

Skvrňany      
2014 1 882 373 26 631 96 765 18 073 99 1 757 4 152 

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

 index 1,06 1,03 1,00 0,95 0,90 0,98 0,90 1,02 

Slovany        
2014 2 642 420 30 773 126 050 20 292 44 835 1 249 

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

 index 0,99 1,05 1,02 1,00 1,04 1,00 0,88 1,05 

Vinice          
2014 811 180 11 856 51 153 7 039 68 839 210 

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

 index 0,86 0,79 0,90 0,90 0,94 0,91 1,08 0,44 

ÚKD            
2014 5 845 216 66 552 188 986 31 849 0 0 4 059 

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

 index 1,00 0,96 1,02 0,98 0,99 - - 0,94 

ÚKDM          
2014 4 508 980 35 997 76 416 6 596 123 2 597 4 593 

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

 index 1,02 1,03 0,97 0,89 0,77 0,93 1,00 0,94 

Hudební       
2014 809 116 11 847 23 606 1 723 5 60 7 508 

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

 index 0,92 0,98 1,00 1,00 1,10 5,00 4,00 0,99 

Bibliobus      
2014 387 54 4 777 22 807 4 202 8 173 0 

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

 index 1,02 1,02 1,01 1,03 1,21 - - - 

Studovna      
2014 - - 5 951 2 381 1 779 12 408 3 402 

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

 index  -  - 0,98 0,91 0,87 1,00 1,55 0,95 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora      
2014 55 12 875 3 295 1 380 20 66 132 

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

 index 0,85 1,09 1,00 1,09 1,08 1,05 1,22 1,03 

Božkov         
2014 168 56 2 947 9 951 2 449 20 542 183 

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

 index 1,02 1,08 1,19 1,13 0,95 2,22 2,19 0,77 

Černice        
2014 105 16 1 849 8 680 2 354 14 36 5 

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

 index 1,02 1,00 1,16 1,10 1,18 14,00 36,00 2,50 

Č. Hrádek     
2014 46 5 508 4 151 1 754 15 49 7 

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

 index 1,10 5,00 0,86 1,00 1,18 1,07 1,02 0,28 

Koterov        
2014 57 8 557 3 025 914 2 14 42 

Koterov        
2013 59 9 596 2 932 850 3 22 63 

 index 0,97 0,89 0,93 1,03 1,08 0,67 0,64 0,67 

Křimice        
2014 101 27 1 520 8 294 1 807 7 81 8 

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

index 0,94 1,17 0,98 1,06 1,02 0,50 0,42 0,24 

Lhota            
2014 66 14 1 072 3 027 964 4 27 79 

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

 index 0,92 0,88 1,04 1,00 1,03 1,33 0,61 1,05 

Litice           
2014 86 31 1 141 4 947 1 049 2 25 59 

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

 index 0,93 0,86 1,03 1,11 1,27 0,29 0,26 0,62 

Malesice      
2014 30 6 439 1 811 606 10 19 66 

Malesice      
2013 33 8 447 1 899 500 7 9 60 

 index 0,91 0,75 0,98 0,95 1,21 1,43 2,11 1,10 

Radčice       
2014 75 19 1 113 5 224 1 423 26 158 269 

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

 index 0,89 0,83 0,90 0,96 1,01 0,76 0,79 0,93 

Radobyčice  

2014 39 9 517 3 561 1 770 1 3 27 

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

 index 1,00 1,80 0,93 0,81 0,76 0,50 0,33 3,38 

Újezd 
2014  70 20 881 6 237 2 109 51 408 37 

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

index 0,83 0,83 0,90 0,94 0,93 1,19 0,81 0,54 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2014 
 

Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2014 
Skutečnost 

2013 

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

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 16,4 % 16,7 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 249 % 227,5 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 7,0 7,2 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 42 43 

 
 
 

Informační služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2014 
Skutečnost 

2013 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 4 360 4 280 
                                 - z toho studovna 1 000 1 008 1 019 

Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15 28 20 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou 
stanici 

650 750 812 

 
 
 

Ostatní služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2014 
Skutečnost 

2013 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 800 1 757 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 39 572 40 290 
Počet vydaných publikací 32 23 26 

 

 

 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2014 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2014 

Skutečnost 
2013 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 2 942 2 857 
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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 2014 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 2014 

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 2014 
Skutečnost 2013 

30 - 45 Kč   
38 Kč 
33 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 2014 
Skutečnost 2013 

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 2014 
Skutečnost 2013 

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

 
Ostatní služby 

 
Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost (počet návštěvníků na 1 akci) 
Standard KMP 
Skutečnost 2014 
Skutečnost 2013 

31 
22 
23 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2014 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

 

        

               Hodina čtení      Týden knihoven – Malý knihovník 
Knihovna Bolevec 

 

      

              Březen měsíc čtenářů LIV                       LIV  pro speciální ZŠ Ferda Mravenec 
OK Bory  

 
 

      

L-klub  pořad Letem světem za zvířátky               Koncert v knihovně - Karel Vepřek  
                      OK Lochotín                    OK Skvrňany                                                                                 
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Oslavy 20. výročí knihovny na Vinicích  
knihovna Vinice 

 
 
 
 

                                                                           
          
             Beseda Pejsek a Kočička              Beseda  Oskar a Mimi  

Knihovna Lobzy 

 

 

     

Čtenářská rodina roku 2014  
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Polanově síni           
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Pracovníci KMP se zúčastnili průvodu Vendelín,  
který zahájil novou kulturní sezonu v Plzni 

 

 

     

Návštěva maďarských knihovníků 
Po prezentaci v Polanově síni zavítali do Studovny, ÚKDM a ŮKD 

 
 
 
 
 

     

      Čtení pro nejmenší MŠ Montessori                           Evropský den jazyků  
Ústřední knihovna pro děti a mládež 
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                    Noc s Andersenem                        Beseda se spisovatelem a záhadologem  
                     Arnoštem Vašíčkem v Týdnu knihoven  

OK Doubravka  
 

   

       

                              Den čtení                                     Týden knihoven – Na chvíli knihovníkem 
OK Slovany 

 

       

            Týden knihoven       Vánoce knihovně 
Pobočka Božkov 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2014 
 
 
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) 
 
 
Adolf Loos a Plzeň: výběrová bibliografie (54 s.; 21 cm; brož., 200 výt. -- Plzeň 2014; 
Knihovna města Plzně s podporou Magistrátu města Plzně; ISBN 978-80-86446-71-4) 
 
 
KOLÁŘ, Jiří: Imaginární příběhy – Sny (25 s.; 21 cm; Edice Ulita svazek 33; 200 výt. -- 
Plzeň 2014: Pro libris za finanční podpory města Plzně; ISBN 978-80-86446-70-7) 
 
 
ERBOVÁ, Karla: Večery s koroptví (58 s.: 21 cm; Edice Ulita svazek 34; 200 výt. -- 
Plzeň 2014: Pro libris za finanční podpory města Plzně; ISBN 978-80-86446-74-5) 
 
 
BRABEC, David: Mince zpod jazyka; (39 s.: il.; 21 cm; Edice Ulita svazek 35; 200 výt. -- 
Plzeň 2014: Pro libris za finanční podpory města Plzně; ISBN 978-80-86446-72-1) 
 
 
BUKOVSKÝ, Stanislav: O (ne)nápravě věcí veřejných (48 s.; 21 cm; Edice Ulita svazek 36; 
200 výt. -- Plzeň 2014: Pro libris za finanční podpory města Plzně; ISBN 978-80-86446-76-9) 
 
 
FRÁNA, Jan: Kalendář plzeňský 2015: rok pod širákem: kratochvilné čtení na každý 
měsíc; [prolog Jan Valeš; ilustrace Milena Kutková] (60 s.: il.; 21 cm; 300 výt. -- Plzeň 2014; 
Pro libris za finanční podpory města Plzně; ISBN 978-80-86446-73-8) 
 
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2014/2015.  
Plzeň; Knihovna města Plzně 2014. – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výt. 
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Příloha č. 9. Obraz KMP v tisku v roce 2014 
 
 
CALTA, Jan 
Pohled na práci jedné knihovnice / Jan Calta. -- In: Litické listy. -- (02.01.2014), s. [3] 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Knihovna zjišťuje spokojenost čtenářů / Hana Pražáková. -- In:  Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 23, č. 27 (01 02.2014), s. 3 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943- 
Karel Trinkewitz shrnul své aforismy: recenze / Vladimír Gardavský. -- In: Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (27.01.2014), s. 7 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Ulita představila čtyři nové knížky / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 23, č. 32 (07.02.2014), s. 12 
 
KUČEROVÁ, Václava 
Beseda s plzeňským spisovatelem Milanem Čechurou / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 28 (03.02.2014), s. 10 
  
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Křest publikací edice Ulita 2013 / Jana Horáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -
- Roč. 23, č. 34 (10.02.2014), s. 10 
 
KUČEROVÁ, Václava 
Retroodpoledne s pohádkami v křimické knihovně / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 42 (19.02.2014), s. 10 
 
PIPTA, Michal 
Žáci 1. A měli na svém prvním vysvědčení samé jedničky / Michal Pipta. -- 
 n: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 56 (07.03.2014), s. 10 
 
ŠÍP, Martin, 1979- 
Edice Ulita - Plzeň / Martin Šíp. -- In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč.25, č. 4 (20.02.2014), s. 19 
 
(DAV) 
Čtete? Můžete zkusit vyhrát / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 23, č. 49 (27.02.2014), s. 3 
 
(PRA) 
Březen je opět měsícem čtenářů / (pra). -- In: Plzeňský deník. 
 -- ISSN1210-5139. -- Roč. 23, č. 60 (12.03.2014), s. 3 
 
(RED) 
Měsíc březen je v knihovně svátkem čtenářů: v těchto dnech vrcholí průzkum spokojenosti 
a soutěž o nejlepší čtenářskou rodinu / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 19 (12.03.2014), s. 7 
  
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Knihy jsou tažní ptáci, vydejme se po jejich stopách / Jana Horáková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 68 (21.03.2014), s. 12 
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(HAJ) 
V Knihovně města Plzně zazní irská hudba i poezie / (haj). -- In:  
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 66 (19.03.2014), s. 8 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
PLŽ udělil své ceny / Jana Horáková. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (31.03.2014), s. 7 
 
(PK) 
Malé čtenáře čeká Noc s Andersenem / (pk). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 80 (04.04.2014), s. 3 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Beseda Broučci / Zuzana Mišterová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, 
č. 77 (01.04.2014), s. 10 
  
BUREŠOVÁ, Martina 
Co všechno zvládají děti ze školní družiny / Martina Burešová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 23, č. 84 (09.04.2014), s. 10 
 
FENCL, Ivo, 1964- 
Dvanáctiletá v knihovně. K výročí Plže / Ivo Fencl. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 23, č. 82 (07.04.2014), s. 4 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Místní kolo soutěže Kde končí svět? : v knihovně Bolevec / Hana Větrovská. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 99 (28.04.2014), s. 10 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Čtenářské pasy z knihovny / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 99 (28.04.2014), s. 10 
 
TOUFAR, Pavel, 1948- 
Pavel Toufar píše o záhadách a chce poznat Plzeň / Pavel Toufar. Zaps. Ivo Fencl. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 90 (16.04.2014), s. 8 
  
NOC 
Noc s Andersenem. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 102 (02. 05. 2014), 
s. 10 
 
CYKLUS 
Cyklus hudebních přednášek o vzniku a vývoji moderní hudby. -- In: Doubravecké listy. -- 
Č. 87 (14.04.2014), s. 6 
 
(BAN) 
Herci budou v noci předčítat lidem / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 111 (14.05.2014), s. B/3 
 
FENCL, Ivo Václav, 1938- 
Město Plzeň roku 2015? Obnovme kulturní Prameny jihozápadu / Ivo Václav Fencl. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 109 (12.05.2014), s. 4 
 
VĚTROVSKÁ, Hana 
Vernisáž v knihovně s hudbou, tancem a literaturou / Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. -
- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 109 (12.05.2014), s. 12 
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DUCHKOVÁ, Lenka 
Literární lásky Antonína Procházky / Lenka Duchková. -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 23, č. 109 (12.05.2014), s. 12 
 
(PRA) 
Plzeň zítra poprvé zažije Noc literatury / (pra). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 110 (13.05.2014), s. 3 
 
PRVŇÁČKY 
Prvňáčky pasovali na čtenáře. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 141 
(18.06.2014), s. [1] 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Knihovna oslavila Rok české hudby 2014 s mladými interprety / Petra Pekárková. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 150 (28. 06. 2014), s. 8 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Čtěme dětem / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 22, č. 3 (26. 06. 2014), s. 16 
 
STAŇKOVÁ, Jana 
Návštěva knihovny / Jana Staňková. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 22, č. 2 (28.04.2014), s. 20 
 
VEJVODOVÁ, Miroslava 
Z princezny spisovatelkou. Marka Míková a její dětský svět / Miroslava Vejvodová. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 153 (02.07.2014), s. 2 
 
DVOŘÁK, Otomar, 1951- 
Otomar Dvořák: Plzeň založili templáři? Něco na tom může být může: 
Knihovna města Plzně připravuje nový besední pořad Záhady a záhadologové, v červnu byl 
jeho hostem herec i spisovatel, který se zabývá především literaturou faktu / Otomar Dvořák. 
Zaps. Ivo Fencl. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 153 (02.07.2014), s. 8 
 
KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina 
Den vítaných hostů / Martina Kožíšek Ouřadová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 160 (11.07.2014), s. 10 
 
(ČTK) 
Humoristický román a útlé brožury teď u čtenářů vedou / (čtk). -- In: Mladá fronta Dnes. 
Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, č. 167 (19.07.2014), s. B/2 
 
CYKLUS 
Cyklus pěti hudebních přednášek o vzniku a vývoji moderní hudby. -- In: 5+2 dny. -- Roč. 3, 
č. 11 (21.03.2014), s. 4 
 
(HAJ) 
Knihovna přichystala přednášky o hudbě / (haj). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- 
(23.04.2014), s. 4 
 
PRAŽÁKOVÁ, Hana 
Nároky na knihovnu rostou: průzkum ukázal, že s nabídkou knih jsou čtenáři spokojeni, 
uvítali by ale další služby / Hana Pražáková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 16 (17. 07..2014), s. 2 
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MIŠTEROVÁ, Zuzana 
4. týden čtení dětem v Knihovně města Plzně - Lobzy / Zuzana Mišterová. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 171 (24.07.2014), s. 15 
 
HYLÁKOVÁ, Ladislava 
Knihovna jako z pohádky aneb české knihy na Islandu / Ladislava Hyláková. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 168 (21.07.2014), s. 10 
 
ŠVEC, Martin (novinář) 
Déšť pomůže přečkat Spiderman: Deník připravil dětem tipy, jak se zabavit při sychravém 
počasí. mohou číst i sportovat / Martin Švec. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 175 (29.07.2014), s. 3 
 
NOVOTNÝ, Vladimír, 1946- 
V Plzni bývá pražská atmosféra, míní Vladimír Novotný / Vladimír Novotný.Zaps. Ivo Fencl. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č.183 (07.08.2014), s. 10 
 
LEŠKA, Vlastimil 
V knihovně si nově půjčíte i deskové hry / Vlastimil Leška. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 23, č. 195 (21.08.2014), s. 3 
 
VĚTROVSKÁ, Hana 
Není vychovatelka jako vychovatelka / Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-
5139. -- Roč. 23, č. 198 (25.08.2014), s. 10 
 
(JAS) 
Scénické čtení v Plzni - s kocourem s profesorskými brýlemi / (JAS). -- In: Naše rodina. -- 
ISSN 0323-2743. -- Roč. 46 (15.07.2014), č. 29, s. 19 
 
(DA) 
L-klub Obvodní knihovny Lochotín zavedl zajímavou akci: setkání s Vítaným hostem / (da). -- 
In: Plzeňská jednička. -- Roč. 22, č. 4 (08.09.2014), s. 10 
 
RICHARD 
Richard Pachman v M klubu. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 240 
(13.10.2014), s. 20 
 
(ZAŠ) 
Knihovnu povede Šlesingerová / (zaš). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, č. 244 
(17.10.2014), s. 10 
 
ULRYCHOVÁ, Marta, 1952- 
Pomněnky o Plzni / Marta Ulrychová. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, č. 4 
(18.04.2014), s. 24 
 
GRUBEROVÁ, Ilona, 1970- 
Štýbrovo zhuštěné a dochucené vnímání světa / Ilona Gruberová. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-
9890. -- Roč. 13, č. 9 (12.09.2014), s. 26 – 27 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Týden knihoven patřil dětem / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 23, č. 252 (27.10.2014), s. 12 
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KORELUS, Pavel 

Knihovnu obsadila strašidla / Pavel Korelus. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 

Roč. 23, č. 258 (04.11.2014), s. 3 

 

BRŮHOVÁ, Bedřiška, 1942- 

Dva plzeňští výtvarníci mají vlastní show / Bedřiška Brůhová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 

1210-5139. -- Roč. 23, č. 265 (12.11.2014), s. 8 

 

SKÁLOVÁ, Markéta 

Historie Borského parku / Markéta Skálová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 

Roč. 23, č. 272 (21.11.2014), s. 10 

 

PEKÁRKOVÁ, Petra 

Plzeňské děti mají své město rády / Petra Pekárková. Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. -- 

ISSN 1210-5139. -- Roč. 23, č. 283 (04.12.2014), s. 12 

 

JOSEF 

Josef Fousek ve skvrňanském M klubu. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 23,  č. 286 

(08.12.2014), s. 7 

 

PEKÁRKOVÁ, Petra 

Den pro dětskou knihu / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 

Roč. 23, č. 290 (12.12.2014), s. 19 

 

(HAJ) 

Josef Fousek zazpívá i popovídá ve skvrňanském M klubu / (haj). -- In: Plzeňský kulturní 

přehled Kultura. -- (18.12.2014), s. 4 

 

ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 

Co nového ve Skip : stát ve státě / Helena Šlesingerová. Zaps. Ladislav Kurka. -- In: Bulletin 

SKIP. -- ISSN 1210-0927. -- Roč. 23, č. 4 (01.12.2014), s. 29 - 30 

 

(RED) 

Knihovnu povede Helena Šlesingerová / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 19 (04.12.2014), s. 7 

 

POSOLDOVÁ, Ingrid 

Koterovská knihovna / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 22, č. 6 (10.12.2014), s. 9 

 

MIŠTEROVÁ, Zuzana 

Bez knížky pod stromečkem by nebyly Vánoce / Zuzana Mišterová. -- In: Naše rodina. -- 

ISSN 0323-2743. -- Roč. 46 (09122014), č. 50, s. 19 

 

(DA) 

V L-klubu ožily knihy výtvarnice Dany Raunerové (da). -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 21 

(10.12.2014), č. 6, s. 23 

 

(RED) 

Přispějte do Rodinného fotoalba (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 19 (04.12.2014), s. 4 
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MASNICOVÁ, A. 

Dvacet let s knihovnou / A. Masnicová. -- In: Iris. -- Roč. 12, č. 4 (10.12.2014), s. 15 

 
NOVOTNÝ, Vladimír, 1946- 
Slečně Ulitě je deset let / Vladimír Novotný. -- In: PLŽ. – ISSN 1213-9890.  
-- Roč. 13, č. 12 (14.12.2014), s. 27 
 
URBÁNEK, Antonín 
Významné osobnosti Plzně v heraldice / Antonín Urbánek. -- In: Stavovské listy. -- (19.01.2014), s. 15 
 
(RED) 
Knihovnu povede Helena Šlesingerová / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč.19 (04.12.2014), s. 7 

 
 
 
 
 


