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I. Úvodem 
 
     Na prahu roku 2015 jsme doopravdy s napětím čekali, co nám Evropské hlavní město 
přinese, a kladli jsme si otázku, co přineseme Plzni my. Tváří v tvář obřím loutkám 
a festivalům jsme byli trochu na rozpacích. Naše práce je intimní, naše prostory komorní 
a náš „realizační“ tým se ve srovnání s Plzní 2015 může scházet 
až leda po službě, z dobré vůle všech zúčastněných… Zatímco 
při slavnostním zahájení EHMK 17. ledna se davy lidí tísnily 
na náměstí, v knihovně, která zůstala tiše otevřená, se mohl potkat 
člověk s příběhem, člověk s člověkem, člověk sám se sebou… 
A najednou bylo všechno jasné! Knihovna města Plzně 
se přirozeně stala partnerkou projektu Plzeňské rodinné 
fotoalbum: Ráj mezi čtyřmi řekami a projektu Mini-Plzeň: Město 
dětí. Sama pak během roku uskutečnila zatím rekordní počet 
1 867 akcí o účasti rekordních 43 838 návštěvníků. S ostatními statistickými výkony to bylo 
horší. Pro plánované revize a rekonstrukce, ale i neplánované havárie a závady jsme dosáhli 
ještě na  jeden rekord – 225 pracovních dnů bylo v součtu v našich knihovnách zavřeno. 
Nejvíce k tomu přispěla Knihovna Lobzy v budově 28. základní školy. Zde rekonstrukce 
objektu trvala polovinu roku a čtenáři museli dojíždět za novinkami do Doubravky i jinam. 
     Zásadní proměnou prošla na jaře Ústřední knihovna pro dospělé. Po padesáti pěti letech 
byl celý prostor konečně otevřen – vnitřní sklady se proměnily ve volný výběr, dokonce 
s galerií pro malé výstavy a dvěma červenými křesílky. 
     Po pečlivých přípravách knihovna přešla na nová katalogizační pravidla (RDA) a také 
ve všech provozech provedla zásadní očistu svých fondů od zastaralých titulů a ležáků. 
     V součinnosti s magistrátem si zvykala na nový předepsaný postup nakládání 
s vyřazeným fondem a nový postup vymáhání nevrácených výpůjček a pohledávek 
za čtenáři. 
     Pracovníci coby lektoři vzdělávacích pořadů pro děti zabodovali na významných 
přehlídkách. Martin Ouřada z Ústřední knihovny pro děti a mládež reprezentoval v Třinci 
na celostátní přehlídce nejlepších programů OKNA 2015 a získal Cenu diváků. Zuzana 
Mišterová z Knihovny Lobzy účinkovala na nesoutěžním mezinárodním setkání v Knižnici 
pre mládež mesta Košice a její vystoupení bylo odborníkem hodnoceno jako jedno 
z nejlepších.  
     Rok 2015 přirozeně přinesl ve větší míře větší akce. V květnu návštěvu kolegů 
z Rakouska, v říjnu celostátní seminář pracovníků hudebních oddělení, v listopadu pak 
výjezdní zasedání výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků České 
republiky nebo Festival regionálních nakladatelů v ústřední budově knihovny. Tyto a mnohé 
další akce, podrobně rozepsané v těle zprávy, byly náročné nejen na invenci a na čas, 
ale vyžadovaly kooperaci lidí napříč provozy. Zaměstnanci knihovny při nich potvrdili, že 
spolu s dobrovolníky, spolupracujícími úředníky a hlavně věrnými čtenáři tvoří kvalitní tým.  
     Díky za to!          
 
       

 
 
 

 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 

                                                                                                   ředitelka 
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II. Údaje o organizaci  
 
II.1 Základní údaje 
 

Název:  Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 
Sídlo: B. Smetany 13, 301 00 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 Změny ve zřizovací listině 
 
     Zřizovací listinu KMP vydala Plzeň, statutární město, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) na základě usnesení 
Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003, usnesení ZMP č. 789 ze dne 8. 12. 
2005 a usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. 9. 2009.  
     Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 323 z 18. června 2015 pak byl schválen 
dodatek ke zřizovací listině: 
     V bodu 2. Sídlo organizace se poštovní směrovací číslo „305 94“ mění na „301 00“. 
     Text bodu 8.5. písm. j) se ruší a nahrazuje textem: „realizovat prodej nepotřebného 
movitého majetku, pro který nebyl nalezen správce v rámci složek města, pomocí zveřejnění 
na portálu města. Pokud není nalezen žádný zájemce, je organizace oprávněna svým 
jménem prodat movitý majetek s pořizovací cenou do 50 tis. Kč včetně za jeden kus, kdy 
výnosy z tohoto prodeje budou výnosem příspěvkové organizace. Kupní cena bude 
realizována za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu. Toto právo se nevztahuje na automobily 
a výpočetní techniku.“ 
 
     Úplné znění zřizovací listiny viz webové stránky KMP (sekce O knihovně), Veřejný rejstřík 
a Sbírka listin.    

mailto:knihovnamp@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/
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II.4 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.  

 

II.5 Zaměstnanci 
  
     V roce 2015 pracovalo v KMP 92 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 85 žen a 7 mužů), 
k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,39 pracovníků. Na knihovnických službách se 
během roku podílelo celkem 75 fyzických pracovníků (61,162 přepočtených).  
     V roce 2015 došlo opět k mírnému pohybu knihovníků v rámci organizace – 
5 pracovnic změnilo pracoviště. Do KMP nastoupila 1 nová pracovnice, 2 pracovníci 
pracovní poměr ukončili – odešli k jinému zaměstnavateli. Celkem 4 pracovnice byly 
na mateřské dovolené, z nich 1 se v průběhu roku z MD do KMP opět vrátila.   
     Největším pracovištěm KMP byla Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 9 knihovnic 
(8,0 úvazků).       
     Nemocnost v KMP byla nižší než v roce 2014, činila celkem 4,33 %, tj. 4 208 hodin (vloni 
5 247 hodin). Celkem bylo prostonáno 1 227 kalendářních dnů, nejvíce v měsících únoru 
(158 dnů) a dubnu (124 dny). Ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno 
v součtu 632 kalendářních dnů (vloni 532, předloni 343 dnů). Delší nemocnost se týkala 
zejména OK Doubravka (99 dnů), ÚKD (73 dny), Oddělení KF (69 den), ÚKDM (68 dnů), 
OK Bory (63 dny) a OK Skvrňany (59 dnů).  
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 4 knihovníky do 30 let (4,34 %, vloni 
4,34 %), 7 knihovníků ve věku 31-40 let (7,60 %, vloni 8,69 %), 27 ve věku 41-50 let (29,34 %, 
vloni 31,52 %), 31 ve věku 51-60 let (33,69 %, vloni 25,00 %), 15 ve věku 61-70 let (16,30 %, 
vloni 14,13 %) a 6 nad 70 let (6,52 %, vloni 3,26 %). Průměrný věk se tedy opět zvýšil. 
     KMP zaměstnávala 19 pracovníků s VŠ vzděláním, 14 pracovníků s bakalářským 
vzděláním, 2 absolventky VOŠ, 46 lidí s úplným středním odborným vzděláním s maturitou, 
2 pracovnice s úplným středním všeobecným vzděláním, 6 absolventů středního odborného 
vzdělání bez maturity a 3 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 v rámci kurzů celoživotního vzdělávání Arts management 
v prvním pololetí absolvovala akreditovaný modul Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara ZČU v Plzni Marketing kulturních organizací. Knihovník M. Ouřada v říjnu zahájil 
bakalářské studium oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze.    
     Vzrostl počet pracovnic, které se zapojily do e-learningových kurzů. H. Nováková 20. ledna 
ukončila kurz Práce s informacemi, pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně - Kabinetem 
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informačních studií a knihovnictví. K. Smílková absolvovala Kurz knihovnické angličtiny 
e-LKA1, zaštítěný Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU a pořádaný 
Moravskou zemskou knihovnou v Brně a v září zahájila kurz Digitalizace. E. Murinová splnila 
Základní kurz katalogizace (RDA/MARC 21). Na Seduo.cz L. Kotroušová dokončila on-line 
kurz Základy pro svět prezentací, E. Jeřábková kurz 7 lekcí, které z tebe udělají mistra 
internetové bezpečnosti a Kurz práce s informacemi.  
 
     Všichni zaměstnanci měli možnost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SITMP. 
Tuto možnost využilo 9 pracovnic: 

 Základní ovládání iPadu (M. Kožíšek Ouřadová, E. Murinová, P. Chládková) 

 MS Office 2010 – Outlook + práce s IE (M. Bedřichová, D. Matějovská, P. Pekárková) 

 Školení ovládání tabletů se systémem Android (M. Skálová, M. Kožíšek Ouřadová, 
E. Murinová, P. Chládková, M. Bedřichová) 

 Excel (M. Bedřichová) 

 Digitální fotografie (S. Jílková) 
 
     Také v roce 2015 připravilo Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK 
poměrně velké množství vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnil velký počet pracovníků 
KMP.  
     KMP sama v Polanově síni 28. 5. a 17. 6. zrealizovala setkání pracovníků služeb 
k problematice výpůjčního protokolu a katalogizace v AKS Clavius. Cílem byla výměna 
zkušeností a sjednocení pracovních postupů. Setkání vedla P. Chládková, další prezentaci 
měla L. Duchková k problematice odpisů a H. Nováková k problematice vymáhání 
pohledávek. Setkání se zúčastnilo celkem 40 pracovníků včetně 4 pracovnic poboček. 
 
     V roce 2015 pracovníci individuálně absolvovali 36 mimoplzeňských služebních cest, 
3  hromadné zájezdy a jednu zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky 
(Z. Mišterová).   
 
     Pracovníci KMP během roku 2015 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Prevence násilí na pracovišti - workshop Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (Polanova síň KMP, 
12 pracovníků) 

 Do černého – konference pro knihovníky o kreativitě v knihovnách (Městská knihovna 
v Praze, 1 pracovnice) 

 Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu změn důchodového systému 
a sociálního dialogu - konference Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů (Hotel Olšanka v Praze, 1 pracovnice) 

 Exkurze do Univerzitní knihovny ZČU v Plzni (32 pracovníků) 

 Ptejte se knihovny – školení v novém systému (SVK PK Plzeň, 2 pracovnice) 

 Co dnes v Británii vychází a co se čte – seminář (SVK PK Plzeň, 22 pracovníků) 

 Mapování kreativních a kulturních průmyslů v Plzni - pracovní skupina pro oblast 
literatury a knih (Plzeň 2015, 1 pracovnice) 

 Školení k novým katalogizačním pravidlům RDA (SVK PK Plzeň, 7 pracovníků) 

 Co všechno můžete s Wikipedií ve vaší knihovně podnikat – seminář (Národní 
knihovna ČR Praha, 1 pracovnice) 

 Přednáška J. Pavlíka o e-knihách (SVK PK Plzeň, 17 pracovníků) 

 Školení supervizorů jmenných autorit (SVK PK Plzeň, 1 pracovnice) 

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

 Valná hromada SKIP + přednáška PaedDr. Jiřího Staňka, CSc. o J. Drdovi (SVK PK 
Plzeň, 4 pracovnice) 
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 Přehlídka knihovnických besed pro děti OKNA - O knihovnických aktivitách (Knihovna 
Třinec, 3 pracovníci) 

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

 Konference ke knihovnickému systému Koha (Praha, 2 pracovnice) 

 Budoucnost knihovnických profesí – konference (Národní technická knihovna Praha, 
1 pracovnice) 

 Nabídky a služby knihoven v digitálním věku – konference (Goethe-Institut Praha, 
1 pracovnice) 

 Wikipedie v knihovnách - navazující kurz (Národní knihovna ČR Praha, 1 pracovnice) 

 Muzikoterapie v knihovnách - hudební seminář (KJM Brno, 1 pracovník)  

 Senioři píší Wikipedii – seminář (Dům digitálních dovedností SITMP, 1 pracovnice) 

 My Heritage a genealogické zdroje na internetu – seminář (SVK PK Plzeň, 
4 pracovnice) 

 Prezentační program Prezi (SVK PK Plzeň, 1 pracovnice) 

 Možnosti Google (SVK PK Plzeň, 3 pracovnice) 

 Semináře lokálních supervizorů (Praha, 1 pracovnice) 

 Živá databanka – seminář (Knihovna J. Mahena v Brně, 1 pracovnice) 

 Exkurze do Městské knihovny Praha - Smíchov a knihovny FF UK (pořadatelem 
Univerzitní knihovna ZČU, 7 pracovnic)   

 Volné EIZ a organizace rešeršní činnosti – přednáška doc. PhDr. Richarda Papíka 
(SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Konference Knihovny současnosti 2015 (Olomouc, 2 pracovnice) 

 Tvorba prezentací a umění prezentovat – kurz (1 pracovnice) 

 Dobrovolnictví v kultuře – Kulturu vytváříme společně – konference (DEPO 2015, 
1 pracovnice) 

 Přátelská a bezpečná pracoviště – workshop UZS (SVK PK Plzeň, 6 pracovnic) 

 Akviziční seminář a Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod (1 pracovnice) 

 Úprava digitální fotografie a program Gimp – kurz (4 pracovníci) 

 Chceme dětem číst 7 aneb Literatura pro děti a mládež – seminář (KJM Brno, 
1 pracovnice) 

 Regionální funkce knihoven – seminář (Pardubice, 1 pracovnice) 

 Zpracování knihovních dokumentů podle nových pravidel RDA v AKS Clavius – 
seminář (Národní technická knihovna Praha, 2 pracovnice) 

 Hudbou západočeského regionu napříč staletími - seminář hudebních knihoven 
(Polanova síň KMP, 3 pracovníci) 

 Exkurze do knihoven Středočeského kraje – zájezd (SKIP 04, 14 pracovníků) 

 Za zakladateli a členy - vycházka  Kruhu přátel knižní kultury (Plzeň, 2 pracovnice) 

 Tvorba prezentací a umění prezentovat (SVK PK Plzeň) 

 Seminář o současné americké literatuře – Dr. Michaela Čaňková (SVK PK Plzeň, 
22 pracovníků) 

 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, 
1 pracovnice) 

 Motivačné aktivity s detským čitateľom 5 – přehlídka besed (Knižnica pre mládež 
mesta Košice, SR, 1 pracovnice) 

 Prezentace nového systému Tritius (SVK PK Plzeň, 11 pracovníků) 

 Exkurze do Muzea knihtisku a knihy v Plzni (všichni pracovníci) 

 Elektronické informační zdroje a organizace rešeršní činnosti – doc. PhDr. Richard 
Papík (SVK PK Plzeň, 3 pracovnice) 

 Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven (SVK PK Plzeň, 7 pracovnic) 

 Mladí v hledí knihovny – seminář (Knihovna Třinec, 1 pracovník)  
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 Public Relations a komunikace v knihovnách – seminář – Mgr. Věra Ondřichová (SVK 
PK Plzeň, 21 pracovníků) 

 Setkání knihovníků Plzeňského kraje (SVK PK Plzeň, 5 pracovnic) 
 

     7 pracovnic si v průběhu roku prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech angličtiny 
a 1 pracovník v kurzu francouzštiny. Knihovníci měli rovněž možnost navštívit 
21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha (15 pracovníků), Tabook 
– festival malých nakladatelů v Táboře (3 pracovnice) nebo tradiční setkání 
západočeských a jihočeských knihovníků Literární Šumava, tentokrát v Sušici 
(3 pracovnice).  
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 957 hodin, tj. průměrně 26 hodin 
na jednoho pracovníka (vloni 1 627 hodin, průměrně na jednoho 21 hodin). Zprávy 
ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 8 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 20 praktikantů, v novém školním roce 2015/2016 
nastoupilo na průběžnou praxi 19 studentů. ÚKD a ÚKDM se o své praktikanty dělily 
s Oddělením KF. 
     V květnu vykonávala v ÚKDM souvislou čtrnáctidenní praxi studentka 2. roč. SPŠS 
a SOŠ prof. Švejcara Anna Vernerová. V dubnu absolvovala týdenní stáž v ÚKDM studentka 
Gymnázia Luďka Pika Veronika Čechurová. V Knihovně Bolevec vykonávali 18. 5. – 29. 5. 
souvislou praxi 2 studenti 2. ročníku  SPŠS a SOŠ prof. Švejcara – Aleš Krůta a Dominik 
Turek. 

 
     V Oddělení KF v roce 2015 dále vypomáhali v rámci přiděleného grantu  VISK 9 také 
4 placení brigádníci (J. Ouřada, M. Sieber, P. Ulíková, V. Zemanová). 
 

V roce 2015 KMP opět (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků 
při realizaci některých kulturních akcí (např. Noc s Andersenem, Jarobraní, Artedílna, Čtení 
pro nejmenší, Čtení s babičkou, Mezinárodní den dětí, Halloween, instalace kulis a loutek 
do výlohy) a též při stěhování v souvislosti s rekonstrukcemi knihoven (pomoc při stěhování 
kanceláře, šití polštářků do dětského oddělení apod.). Na dobrovolné práci bylo založeno 
i vydávání měsíčníku PLŽ, vydávání publikací či provádění akcí Kruhu přátel knižní kultury. 
Celkem knihovně bezplatně pomáhalo 17 lidí, kteří dohromady odpracovali nejméně 
122 hodin (z toho bylo v  OK Doubravka 8 lidí/49 hodin, v ÚKDM 1 člověk/13 hodin, 
v Knihovně Lobzy 3 lidé/18 hodin, v OK Skvrňany a M-klubu 2 lidé/29,5 hodiny, v ÚKD 
1 člověk/1,5 hodiny, v Knihovně Bolevec 1 člověk/5 hodin a v OK Lochotín 1 člověk/6 hodin, 
pomoc v Polanově síni, Pro libris a KPKK nebyla vyčíslena). Jednalo se o rodinné příslušníky 
knihovnic, 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 (L. Duchková, M. Karpíšková, I. Hejnalová, Z. Topinka) 

 Kulturní štáb (18 pracovníků – zástupců knihoven) 
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 Komise pro výběr knih (15 vedoucích pracovníků knihoven v čele s vedoucí 
Oddělení KF L. Duchkovou) 

 Komise pro vyřazování knihovních jednotek (L. Duchková, H. Brožová, 
E. Murinová, Z. Wočadlová) 

 Komise pro doplňování komiksů (L. Duchková, M. Beránková, D. Zahoříková)  

 Pracovní skupina pro Facebook KMP (L. Kotroušová, E. Murinová, J. Hájková, 
J. Albrecht) 

 Pracovní skupina pro tvorbu nového webu KMP (L. Kotroušová, V. Čadová, 
E. Murinová, J. Hájková) 

 Ason-klub, literární klub mladých a nezavedených autorů západních Čech – 
po zániku občanského sdružení dál jako aktivita KMP ve spolupráci s veřejností 
(H. Šlesingerová)  

 Kruh přátel knižní kultury – po zániku občanského sdružení dál jako aktivita 
KMP ve spolupráci s veřejností (J. Horáková, H. Šlesingerová) 

 
Knihovna měla zastoupení v orgánech a organizacích: 

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

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

 Komise pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016-2019 
(H. Šlesingerová – členka komise, hlavní expert pro oblast literatury a filmu) 

 Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka široké poroty) 

 Pro libris, z. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – členka spolku) 
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III. Zpráva o činnosti 
  
     V roce 2015 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
1
 

Virtuální 
návštěvy

2
 

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 

2015 27 448 4 544 322 055 1 103 129 3 704 1 867 43 838 32 920 114 025 

  
 
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. Rok 2015 se nesl ve znamení 
mimořádných plánovaných i předem neplánovaných akcí. Často souvisely s rekonstrukcemi 
budov, ve kterých knihovny sídlí, nebo s úpravou vnitřního prostředí. Knihovny byly 
přechodně uzavřeny též kvůli plánovaným revizím knihovního fondu. Z důvodu revize bylo 
zavřeno v OK Slovany 10 dní (13. - 24. 4.) a v Hudební knihovně 10 dní (1. - 12. 6.), 
z důvodu výměny světel v oddělení pro děti Knihovny Bolevec 3 dny (9. - 11. 3.) a z důvodu 
výměny oken a světel v oddělení pro dospělé Knihovny Bolevec 14 dnů (29. 6. - 17. 7.). 
Knihovna Lobzy byla kvůli rekonstrukci budovy mimo provoz 153 dnů (25. 5. - 31. 12.), ÚKD 
z důvodu vybudování sociálního zařízení a rozšíření volného výběru 10 dní (23. 2. - 6. 3.) 
a OK Lochotín z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé 20 dnů (27. 7. - 21. 8.). Kromě 
toho nejezdil 4 dny bibliobus (14. 5. a 3. - 4. 6.) z důvodu poruchy a povinného školení řidiče 
a 1 den musely být uzavřeny všechny provozy ústřední budovy. Celkem bylo v knihovnách 
KMP zavřeno 225 dnů, tj. o 203 dnů více, než v roce 2014. Tato skutečnost se nepříznivě 
odrazila i ve statistických výkonech knihovny. Na výpůjčkách a návštěvnosti se rovněž 
podepsaly tropické teploty v červnu a červenci.  
     Omezení provozu knihoven však přineslo i pozitivní změny. Podařilo se vybudovat nové 
sociální zařízení a rozšířit volný výběr v ÚKD, rekonstruovat oddělení pro dospělé 
v OK Lochotín, vyměnit okna a světla v Knihovně Bolevec, zateplit budovu a vyměnit okna 
v Knihovně Lobzy.  
     Mírný pokles ve všech základních ukazatelích zaznamenala KMP téměř u všech provozů.  
Výjimkou je OK Bory, která dosáhla téměř stejných výkonů, ÚKDM a Bolevec, kde klesly 
pouze výpůjčky. Jedinou knihovnou s vyššími nebo stejnými výkony jako v roce 2014 je 
OK Doubravka.  

                                                 
1
 Chybí údaje o využití Wi-fi připojení v měsících duben-červen a říjen-prosinec 2015. 

2
 V roce 2014 nepřesná statistika katalogu Carmen. 
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     Ze statistik posledních deseti let je patrné, že OK Doubravka vykazuje nárůst 
v základních ukazatelích každoročně. Stabilní výkony, i když mírně klesající, mají ÚKD, 

ÚKDM, Bory, Skvrňany a Lochotín. Bolevec, Slovany a Bibliobus dosáhly v roce 2015 

nejnižších počtů výpůjček, ostatní výkony jsou zatím stabilní. Celkově nejnižší výkony 
za poslední roky pak měly v roce 2015 Vinice, Hudební knihovna a Studovna. 

 
Knihovní fondy 
     Na nákup knihovních fondů mohlo být v roce 2015 vyčleněno o 1 700 000,- Kč méně 

než v roce 2014. To se odrazilo v nižším počtu přírůstků dokumentů. Oproti roku 2014 byl 

mírně navýšen počet zvukových dokumentů s mluveným slovem, zvukově obrazových 

dokumentů a také počet exemplářů periodik. Skladba knihovního fondu zůstala stejná jako 
v roce 2014, zvýšil se nákup deskových her pro další knihovny. Do Knihovny Vinice byly 
pořízeny tematické kufříky, s jejich rozšířením do dalších provozů se počítá v roce 2016. 

Celkový počet knihovních jednotek oproti roku 2014 poklesl, za rok 2015 knihovna vykázala 
vyšší počet úbytků knihovního fondu než přírůstků. Vyšší odpisy byly záměrné, v celé KMP 

probíhala výrazná aktualizace knihovního fondu z důvodu zastaralosti a neaktuálnosti 

dokumentů. Cílem bylo pročištění knihovního fondu, provzdušnění volných výběrů a také 
snížení počtu knihovních jednotek ve skladech. S tímto trendem je počítáno i v roce 2016. 
 
Registrovaní uživatelé 

     Počet registrovaných uživatelů poklesl o 2 %, bohužel poklesl též počet uživatelů do 15 let 

o 6 %. Počet poprvé zaregistrovaných uživatelů bývá v posledních letech přibližně stejný, 
v roce 2015 se v KMP nově zaregistrovalo 3 266 čtenářů. 

 
Návštěvníci  

     Na rozdíly mezi údaji o počtu návštěvníků celkem měly v letech 2015 a 2014 velký vliv 

údaje za rok 2014, kdy katalog Carmen uváděl nesprávnou statistiku (ani po konzultacích 
s firmou LANius nebylo možno chybné údaje opravit). Proto v roce 2015 vznikl umělý propad 

virtuálních návštěv. Pokles fyzických návštěvníků byl způsoben výrazným omezením 
provozu v knihovnách a dalším úbytkem návštěvníků využívajících internet, třebaže počet 

návštěvníků akcí stoupl.   

 
Výpůjčky  

     Z výše uvedených důvodů výpůjčky v roce 2015 poklesly o 7 %. Výpůjčky naučné 
i krásné literatury dospělým tento výsledek kopírují. Velký pokles však vykázaly výpůjčky 

dětem – u krásné literatury byly nižší o 16 %, u naučné literatury o 18 %. Výsledek mohl být 

způsoben tím, že na rozdíl od dospělých malé děti při uzavření knihovny v místě bydliště 
nemají možnost navštěvovat knihovnu jinde ve městě. Knihovna pokračovala v nabídce 

elektronických knih společnosti e-Reading, v roce 2015 tak bylo půjčeno 96 čtenářům 
311 e-knih. 
 

Meziknihovní výpůjční služba           

     V KMP se využívá pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné KMP hradí ze svého 

rozpočtu. Počet požadavků z jiných knihoven byl stejný jako v předchozím roce a knihovna 
vyřídila všechny kladně. KMP žádala u jiných knihoven o 51 dokumentů více než v roce 

2014.  
 
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 2014 počet informací poklesl. Stejně tak poklesl i počet 

dotazů zodpovězených elektronickou cestou.  
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Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Celkový počet akcí stoupl oproti roku 2014 o 3 %, výrazně stoupl i počet účastníků akcí -
o 11 %.   
 
Internet 
     Počet využití internetu v roce 2015 opět klesl - o 19 %, a dosáhl tak nejnižšího stavu 
od roku 2006. Informace o využití Wi-fi připojení se od Správy informačních technologií MP 
za všechny měsíce nepodařilo získat, proto je započítáno pouze za 6 měsíců.  
 
     Rok 2015 se nesl ve znamení Plzně - Evropského hlavního města kultury. Město 
nabídlo svým obyvatelům i návštěvníkům velké množství akcí a aktivit, které měly bohatou 
návštěvnost, a s velkou pravděpodobností pohltili volnočasovou kapacitu také běžných 
uživatelů Knihovny města Plzně.  
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Počet výpůjček na: 

 2015 2014 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 40 42 -2 

1 návštěvníka celkem 3 3,1 - 0,1 

1 návštěvníka služeb 3,4 3,5 - 0,1 

      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele o 2 poklesl, počet výpůjček na návštěvníka 
celkem i návštěvníka služeb poklesl o 0,1.   
 
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2015 2014 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 109 111 -2 

Zaznamenáno návštěvníků 1 458 1 523 -65 

Realizováno výpůjček 4 395 4 714 -319 

Podáno registrovaných informací 15 17 -2 

Uskutečněno akcí 7 7 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 22 -1 

Zaznamenáno uživatelů internetu 131 161 -30 

 
 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2015 a 2014. 
 
 
Plnění standardů veřejných služeb 
     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 v roce 2015 splnila méně kvantitativních 
i kvalitativních ukazatelů než v roce 2014. Hlavním důvodem byla pravděpodobně ve více 
knihovnách omezená otevírací doba z různých objektivních důvodů. Knihovna splnila nebo 
překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel, počet návštěvníků 
k počtu obyvatel, počet rešerší, počet vzdělávacích a kulturních akcí a počet návštěvníků 
akcí, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu a počet studijních míst. Výdaj 
na doplňování knihovního fondu byl v roce 2015 výrazně nižší než v roce 2014 a standardu 
nedosáhl. Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele téměř dosáhl standardu a byl stejně 
vysoký jako v roce 2014. Počet výpůjček na 1 obyvatele klesl a nedosáhl standardu, stejně 
tak počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele. Hlavním důvodem je velký počet dnů, kdy 
byly některé knihovny zavřeny. Počet přístupů k internetu na 1 veřejnou stanici poklesl 
a pohybuje se těsně pod standardem. Přírůstek nově vložených dat do informačních 
databází se proti roku 2014 zvýšil, ale standardu nedosahuje. V závislosti na počtu kvalitních 
článků v médiích a též na existenci dalších databází, přístupných na internetu, je počet 
záznamů ve vlastních databázích KMP hodnocen jako dostačující. Počet zodpovězených 
dotazů v knihovně celkem nedosahuje standardu již několik let, v roce 2015 byl zaznamenán 
další pokles. (Uživatelé si při vyhledávání zdrojů na internetu počínají více samostatně, 
nárůst vyhledávání prostřednictvím knihovníka do budoucna nelze předpokládat.) Letos 
poprvé nedosáhl standardu ani počet dotazů ve studovně. Průměrná návštěvnost kulturních 
a vzdělávacích akcí je o 1 návštěvníka vyšší než v roce 2014, stanoveného standardu však 
nedosahuje, přestože počet akcí i návštěvníků standard výrazně překračuje.  
     Výkony KMP jsou srovnatelné v ČR s jinými knihovnami stejné velikosti a zaměření.  
 
     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 
poskytovaných KMP. 
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Skladba registrovaných uživatelů (v procentech, zaokrouhleno na celá čísla):  

 2015 2014 Rozdíl  

žáci 17 17 0 

studenti a učni 15 17 -2 

důchodci 24 24 0 

ostatní 44 42 +2 

muži 26 26 0 

ženy 74 74 0 

 
     Celková skladba uživatelů se proti roku 2014 téměř nezměnila, i když u některých 
konkrétních knihoven mohou být meziroční rozdíly trochu větší. O 2 % ubylo studentů a učňů 
ve prospěch uživatelů produktivního věku. 
 
     Nejvyšší procento počtu dětí [kromě Knihovny Bolevec (45 %) a pobočky Litice (41 %), 
které jsou umístěny přímo ve školách] evidovala pobočka v Malesicích (34 %). Statistika 
Knihovny Lobzy, která je umístěna také ve škole, byla zkreslena dlouhodobou uzavírkou 
provozu. Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali ústřední budovu (26 % ÚKDM a 31 % 
ÚKD) a OK Bory (17 %), jež je umístěna v budově střední školy. Nejvíce seniorů tradičně 
navštěvovalo pobočku Radobyčice (54%) a Bibliobus (54 %), vyšší procento seniorů 
vykazovaly také pobočky Újezd a Radčice (po 41 %). Nejvyšší procento návštěvníků 
v produktivním věku jako vždy tvořili návštěvníci Studovny (62 %), Hudební knihovny 
(57 %) a také Vinic (54 %).  
 
     Nejvyšší procento mužů navštěvovalo Studovnu (57 %) a Hudební knihovnu (47 %). 
Vyšší procento jich zaznamenala i OK Skvrňany (33 %), a pobočka Malesice (34 %). Nejvíce 
žen navštěvovalo knihovny Radobyčice (89 %), Litice (85 %) a Bibliobus (82 %).  
 

80 čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských. 
  
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 
1 458 lidí, což je o 65 návštěvníků za den méně než v roce 2014 (1 523). Průměrná 
návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 87 lidí (v r. 2014 to bylo 90), celkem přišlo 
v sobotu 3 492 návštěvníků a realizovalo 9 213 výpůjček (v roce 2014 to bylo 3 798 
návštěvníků a 9 822 výpůjček). 
 

     V roce 2015 byla knihovna otevřena 251 pracovních dnů a 40 sobot.  
 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (268 návštěvníků za den), OK Lochotín (383 návštěvníků 
za den) a ÚKDM (146 návštěvníků za den), nejméně pobočka Malesice (10 lidí za den). 
     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí a úterý. Uživatelé nejčastěji 
navštěvovali knihovnu stejně jako v předešlém roce mezi 9:00-10:00 a 15:00-16:00 hodinou. 
Rozložení návštěv se v posledních letech téměř nemění. V OK Lochotín, v Knihovně Vinice 
a v Knihovně Bolevec je na druhém místě vytíženosti po pondělku čtvrtek. Ve Studovně byla 
nejvytíženější středa a pondělí, v Bibliobusu středa a čtvrtek. 
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III.2 Základní knihovnické služby 
 
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 2015 byl počet vstupů do obou používaných katalogů z prostoru KMP i mimo ni 
140 315, tj. méně, než v roce 2014. Tento pokles je vyvolán uměle, protože v roce 2014 
po nainstalování nové verze katalogu Carmen přestala fungovat správná statistika přístupů 
a hledání v katalogu, takže údaje vykázané za rok 2014 byly vyšší, než ve skutečnosti.  
 
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.  
     Pozornost ÚKD byla primárně zaměřena na usnadnění orientace pro stávající i nové 
čtenáře v nově uspořádaném volném výběru. Nainstalován byl informační panel 
s podrobným plánkem rozložení knihovního fondu a nově registrovaným uživatelům byl 
k dispozici též plánek do ruky. Ke zlepšení orientace v úseku s naučnou literaturou přispěly 
nově přeznačené praporcové rozřaďovače. Velký ohlas mělo volné zpřístupnění nosičů 
AV médií. Pro uživatele z řad středoškolské mládeže byl připraven nabídkový leták „Čti 
ušima“ (přehled českých i světových literárních děl v audio verzi a v dramatickém 
zpracování, vhodný k přípravě na maturitní zkoušku). Setkal se také s velkou odezvou. 
V rámci Týdne knihoven ÚKD připravila pro své uživatele anketu, která půl roku 
po rekonstrukci ověřovala jejich spokojenost s rozšířením volného výběru knihovního fondu 
a s možností využití sociálního zařízení. Naprostá většina respondentů vyjádřila uspokojení 
s provedenými přesuny a změnami. 
     V ÚKDM u počítačů s on-line katalogem a s internetem byl k dispozici tištěný 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 dospělým i dětským čtenářům rozdávala informační letáky. 
Invalidním občanům pomáhala s výběrem a dle potřeb a požadavků zajišťovala dovoz 
knih, periodik a AV medií ze skladu i z jiných provozů KMP. K dispozici byl nový nabídkový 
seznam CD. O změnách provozu byli čtenáři informováni zasíláním hromadných zpráv.   
     V obou odděleních Knihovny Bolevec měli uživatelé k dispozici kromě leporela také 
vizitky s důležitými údaji o knihovně a letáčky s informací, jak si objednat elektronické 
zasílání aktualit či přehledu knižních novinek KMP. Pro rychlou orientaci ve fondu je zde 
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. Vybrané žánry jsou vyčleněny a označeny, vyčleněny jsou rovněž 
novinky. Pedagogové měli možnost hodnotit akce knihovny prostřednictvím Dotazníků 
pro zpětnou vazbu. V Březnu – měsíci čtenářů byla dospělým uživatelům předložena anketa 
„Co se vám v knihovně Bolevec nejvíc líbí, co máte v knihovně Bolevec rádi?“ Na otázku 
odpovědělo 41 respondentů. Ocenili přístup knihovnic, prostředí i širokou nabídku knih. 
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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.  
     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. 
Prostřednictvím nástěnky na školní chodbě knihovna informuje návštěvníky o akcích 
OK Bory, akcích KMP a kulturním dění v Plzni. 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, skutečné příběhy 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 pracovnice informovaly veřejnost 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 2015 bylo vybráno celkem 64 dotazníků, všechna hodnocení byla 
kladná. Knihovna přímo u regálů ve volném výběru nabízela tzv. Knížky do mobilu - 
možnost stahování volně dostupných knih pomocí QR kódů. Zavedla také novou pomůcku 
Čtenář/Čtenářka/Knihovnice doporučuje. Návštěvníkům i personálu jsou k dispozici 
barevné praporky (tzn. červené čtenářkám, modré čtenářům, žluté knihovnicím), jimiž 
mohou označit knihu, která je zaujala. Na rubovou stranu pak mohou napsat, proč onen 
konkrétní titul doporučují. Jiné „praporky“ nabízející ve formě e-knihy rozpůjčované tištěné 
bestselery. Knihovna též nově provozuje 3 mini knihovničky v čekárnách Nemocnice u sv. 
Jiří. Na konci roku OK Doubravka připravila pro čtenáře „Vánoční překvapení“. Zájemci si 
zde mohli půjčit „naslepo“ knihy zabalené do vánočního papíru. Akce se setkala s pozitivními 
reakcemi, celkem se půjčilo 112 „vánočních balíčků“.  
     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, také abecední tištěné seznamy CD, DVD, LP a zvlášť 
vyčleněný seznam mluveného slova. V roce 2015 se pracovníci začali ještě více věnovat 
dětským uživatelům, kteří tráví v knihovně svůj volný čas. 
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Pro čtenáře 
jsou rovněž připravené tištěné abecední seznamy AV médií. 
     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. V roce 2015 dostali navíc stále aktuální nástěnku o akcích města k EHMK. 
V oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti se pravidelně konají tematické výstavky knih 
(zejména naučné literatury) k okamžitému půjčení.  
     OK Slovany usilovala o co největší individuální práci se čtenářem, nabízela adresný výběr 
literatury, krátkodobé tematické výstavky knih k okamžitému půjčení. 
     Každý nový dětský čtenář Knihovny Lobzy obdržel „Desatero pro nové čtenáříčky“. 
Některým seniorům a čtenářům s dlouhodobými zdravotními obtížemi byla opakovaně 
nabízena donášková služba. Mladým maminkám knihovna doporučovala četbu pro začínající 
čtenáře a texty tištěné verzálkami. Jeden z knižních vozíků v prostorách pro dospělé čtenáře 
byl vyčleněn na nejoblíbenější tituly beletrie.   
     Knihovna Vinice nově vyčlenila regál s novinkami (knihy mladší než cca půl roku) 
a nejčtenější detektivky přesunula do samostatné police. Ke čtení denního tisku a periodik 
uvolnila stolek. Pro dny pěkného počasí byla na prostranství před knihovnou zřízena 
venkovní čítárna.  
     Studovna vyhledávala zájemcům informace, potřebným poskytovala pomoc s prací 
na počítači, často poskytovala služby jednorázovým návštěvníkům (přístup na internet, 
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zodpovídání dotazů) a prostřednictvím výstavek seznamovala návštěvníky s novými knižními 
přírůstky ve studovně i v regionálním fondu. Rovněž připomínala regionální i jiná významná 
výročí.      
     Malé pobočky často zajišťovaly literaturu pro své čtenáře z velkých knihoven. Nabízeny 
byly výstavky nových knih z výměnného fondu, v pobočce Božkov také donáška knih domů.  
 
Plzeňská karta 
     V roce 2015 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 6 905 registrovaných 
uživatelů (6 925 v roce 2014).  
     O platby prostřednictvím platebních terminálů byl ze strany veřejnosti podobně jako 
v předchozích letech zájem slabý až nulový, v roce 2015 byly využity jen 64 x. Některé 
z terminálů byly nefunkční i po upozornění Plzeňských městských dopravních podniků 
na jejich závadu. V roce 2015 bylo v KMP přes platební terminály od čtenářů vybráno 
5 001,-  Kč, tj. 0,2 % z celkově vybrané finanční částky (5 507,- Kč, tj. 0,2 % v roce 2014).  
     Od 1. 3. 2015 začaly PMDP vyměňovat stávající Plzeňské karty za technologicky 
vyšší typ s čipem MIFARE DESFire EV1. Ze změny čísla PK jako čtenářského průkazu 
pro KMP vyplynula nutnost zvýšené komunikace s některými uživateli, neboť systém 
Clavius neumožňuje řešit duplicitu čísel.  
     Od 18. 9. 2013 akceptuje KMP jako čtenářský průkaz také JIS kartu studenta a pracovníka 
ZČU, pokud je označena logem Plzeňské karty.  
     Od pololetí roku 2015 KMP akceptuje také Karlovarskou kartu.  
 
Výpůjčky 
     Rovněž v roce 2015 si uživatelé půjčovali především beletrii. U dospělých nadále 
převažoval zájem o romány pro ženy, thrillery, špionážní romány, detektivky. 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 [Gogol: Revizor 
(půjčeno 227x); Maupassant: Kulička (221x); Moliere: Lakomec (218x); B. Hrabal: Ostře 
sledované vlaky (210x)] umístily knihy: J. Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel (212x), K. Tučková: Žítkovské bohyně (205x), R. Galbraight: Hedvábník (204x), 
E. L. James: Fifty shades of grey  (193x), J. Nesbo: Netopýr (186x) a Policie (183x).  
     Děti byly ve výběru četby zaměřeny hlavně na Deníky malého poseroutky, jejichž 
autorem je J. Kinney (9 dílů dohromady půjčeno 1 707x). Na dalších místech byly knihy: 
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (199x), M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy 
(120x), R. Rolland: Petr a Lucie (114x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti (101x), 
R. R. Russel: Deník mimoňky (97x), K. Poláček: Bylo nás pět (93x), A. Saint-Exupéry: Malý 
princ (92x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a kámen mudrců (89x).     
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy M. Maškovská: Staré plzeňské 
hostince (90x), L. Mácha: Roudná a Lochotín… (79x), P. Zídek: Hana Benešová (69x), 
T. Bernhardt: Plzeň. Historické jádro (67x) a M. Liška: Plzeňské mosty a lávky (67x).     
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly P. Nieländer: Popeláři jedou (73x), 
A. Erne: Železnice (63x), K. Davies: Co se děje pod vodou (60x), S. Biesty: Záchranářské 
stroje (57x) a P. Nieländer: Pozor, svítí červená (51x).  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla J. Nesbo: Červenka (82x), 
Arséne Lupin kontra Sherlock (74x), Z. Svěrák: Po strništi bos (73x), E. Vachek: Zlá minuta 
(73x) a J. Nesbo: Netopýr (70x). 
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     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Angry 

birds toons (18x), Monuments men; Terapie - 1. série (vše 15x), Book Thief; Sixth sense; 

Terapie - 2. série; Velký Gatsby (vše 14x), nejžádanějším hudebním nosičem bylo album 

Beatles ´65 a Beatles the Beatles! the first (13x).   

     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 

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

Epocha, Ona Dnes, 100+1 zahraničních zajímavostí, Počítač pro každého a History revue.  

Z dětských časopisů to byly nejčastěji Čtyřlístek, Simpsonovi, Tom a Jerry, Kačer Donald 

a Witch. Stálý zájem byl o brožury Jedním dechem, Stalo se! a Večery pod lampou. 

     Dospělí čtenáři si vypůjčili 79 % krásné literatury a 21 % naučné literatury, děti 84 % 

krásné literatury a 16 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 

počítány do tematických skupin). Meziročně se v obou věkových skupinách výpůjčky 

posunuly o 1 % ve prospěch beletrie.  

 

Vymáhání výpůjček, upomínky  

     Oproti roku 2014 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek v roce 2015 zvýšil o 88.  

Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (5 636), nejvíce upomínek vygenerovaly ÚKD 

(1 662), ÚKDM (1 286) a OK Slovany (863). Poštou bylo v celé KMP odesláno 1 141 

upomínek (v r. 2014 to bylo 1 304 upomínek, v r. 2013  1 572, v r. 2012  1 907 upomínek), 

e-mailem nebo SMS zprávou 7 386 upomínek (6 663 v r. 2014). Knihovní systém odeslal 

automaticky 96 741 tzv. předupomínek (94 129 v r. 2014). Počet poštou odeslaných 

upomínek se oproti roku 2014 snížil o 163, počet upomínek odeslaných e-mailem nebo SMS 

zprávou se zvýšil o 723. Agendou předžalobních upomínek je pověřena ÚKD. Podáno bylo 

celkem 550 předžalobních upomínek (vloni 492). Počet předžalobních upomínek byl o 58 

vyšší než v předchozím roce. Největší pokles se odehrál v OK Lochotín (- 15), k největšímu 

nárůstu došlo v ÚKD (+ 64) a v OK Bory (+ 10).  

     Jednou z příčin nárůstu počtu předžalobních upomínek byla v roce 2015 změna procesu 

vymáhání nevrácených výpůjček a pohledávek za čtenáři (viz níže). Podle nově nastavených 

pravidel každému dlužníkovi před odesláním podkladů pro vymáhání na MMP zasílala ÚKD 

za všechny knihovny v pořadí druhou předžalobní upomínku s aktuální výší dlužné částky 

z prodlení. Vyřizování navýšené agendy předžalobních upomínek v ÚKD na sebe váže 

výrazně větší objem práce než v předchozích letech. 

     V roce 2015 došlo v oblasti vymáhání nevrácených výpůjček a pohledávek za čtenáři 

k výrazným změnám. Částečně byla omezena dlouholetá spolupráce s advokátní kanceláří 

JUDr. Karla Havla. Ta pro KMP bude i nadále zajišťovat doběh všech rozpracovaných 

soudních i exekučních podání. Proces vymáhání nových pohledávek KMP přešel do gesce 

Statutárního města Plzně, Odboru příjmů z pohledávek a prodeje (dále jen OPPP). Od 1. 4. 

vstoupila v platnost interní Směrnice č. 3/2015, která nově stanovila postupy při vymáhání 

nevrácených dokumentů a pohledávek. V součinnosti s AK Havel byla provedena kompletní 

revize soudně a exekučně vymáhaných pohledávek. JUDr. Havel vyvolal jednání 

s Exekutorským úřadem Klatovy ohledně dořešení dlouhodobých (několikaletých) 

exekučních návrhů. V součinnosti s KMP a EÚ byl vypracován seznam téměř 70 případů 

exekučního vymáhání s vysokou pravděpodobností nedobytnosti pohledávky a následně 

schválen návrh ukončit tyto případy v režimu „nulové varianty“ – bez povinnosti KMP hradit 

náklady exekuce. 

     49 pohledávek bylo vymoženo soudně a uzavřeno, 62 pohledávek bylo z důvodu 

nevymahatelnosti odepsáno, ve 3 případech byl dlužníkovi stanoven splátkový 

kalendář.  Nově bylo prostřednictvím MMP uskutečněno 68 podání, z toho 1 návrh na soud.  
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Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2015 počet rezervací opět vzrostl, 
vyřízeno bylo 9 389 požadavků (v r. 2014 jen 8 977), nejvíce v ÚKD (2 529), v OK Lochotín 
(1 837), v OK Bory (1 049), v OK Doubravka (1 094) a v ÚKDM (860). Bohužel 693 (7 %) 
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 196 případech, tj. o 88 méně než v roce 2014 (284). Z celkového 
počtu oznámení to byla necelá 2 %. Ostatní byla vyřízena automatizovaně prostřednictvím 
e-mailu či SMS zprávy. Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy P. Hawkins: 
Dívka ve vlaku (12 x), J. Green: Hvězdy nám nepřály (8 x), E. L.James: Fifty shades darker/ 
Padesát odstínů temnoty (7 x), R. Galbraight: Hedvábník (6 x) a Fifty shades freed/ Padesát 
odstínů svobody (6 x). 
     Počet rezervací jednotlivých titulů stoupl proti roku 2014 o 6 %. Zájem o některé z titulů byl 
vyřešen také možností stáhnout si text elektronicky prostřednictvím výpůjčky z e-Readingu. 
Výpůjčky e-knih byly různorodé, nejčastěji se jednalo o knižní hity. Nejvíce stahovanými 
knihami byly knihy J. Jonassona: Analfabetka, která uměla počítat a Stoletý stařík, 
který vyskočil z okna a zmizel. 
 
 

 
 
 
 
 

III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, v součtu bylo 
zodpovězeno 3 704 dotazů. Počet zodpovězených dotazů v roce 2015 poklesl o 15 %, 
příčinou mohl být vysoký počet dnů uzavření některých knihoven.  
     Hlavním střediskem pro poskytování informací je Studovna, ve které spolu s poklesem 
počtu návštěvníků došlo i k  poklesu dotazů. Osobně, telefonicky či písemně zde byly 
zodpovězeny celkem 834 dotazy. Vyhledávané informace byly tradičně nejrůznějšího druhu, 
nejčastějším zdrojem informací byl Internet (39 %), následovaly dotazy zodpovězené 
z vlastního fondu studovny (22 %), z knihovnických databází (Clavius 15 %, databáze 11 %) 
a informačních pomůcek (12 %). Elektronickou cestou byl zodpovězen 131 dotaz. 
Vypracováno bylo 21 rešerší (vloni 28) k nejrůznějším tématům, zejména z oblasti sociální 
práce, pedagogiky, politiky, filozofie a literatury. Zadání byla poměrně obtížná, neboť 
jednodušší seznamy literatury si studenti s přístupem k internetu a vzdáleným zdrojům 
z univerzitních a vědeckých knihoven dokáží vytvořit sami. Nárůst se projevil u dotazů, 
zodpovídaných prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny. Celkem přišlo 
33 nejrůznějších otázek, nejvíce ohledně provozu KMP a jejího knihovního fondu. Uživatelé 
rovněž žádali o vysvětlení názvů plzeňských ulic, zajímali se o původ různých slov, chtěli 
vyhledat názvy knih podle zadaných indicií apod. Služba Ptejte se knihovny prošla v roce 
2015 výraznou proměnou, změnil se design jejích stránek a především došlo k vylepšení 
administrativního prostředí, ve kterém se zjednodušil způsob zobrazování zodpovězených 
dotazů ke spokojenosti uživatelů i knihoven. Pracovnice Studovny absolvovaly školení 
a zkušební provoz, přechod na nový systém proto proběhl bez problémů. 

 
 2015 2014 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  3 704 4 360 -656 

   z toho e-mailem 157 205 -48 
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     Devíti plzeňským organizacím (Archivu města Plzně, Divadlu Alfa, Galerii města Plzně, 
Galerii Ladislava Sutnara, Konzervatoři, TOTEM RDC, Unii výtvarných umělců plzeňské 
oblasti, Západočeskému muzeu, Západočeské galerii) byl dodáván Informační servis 
kultury, v tomto roce celkem 2 264 záznamů.  
 
Informační zdroje 
     Význam klasických kartoték BIS v posledních letech poklesl, tištěné informační zdroje 
byly v knihovnách využívány už jen vzácně.  
     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) a zaznamenávaly jejich různá vydání a zpracování. V roce 2015 nově vytvářely 
nabídkový katalog deskových her se stručnou anotací, dále grafický přehled oblíbených 
fantasy sérií pro děti a mládež. Rovněž pak rozšiřovaly databázi „Skutečné příběhy“, tj. knihy 
napsané podle skutečných událostí. 
     V obou odděleních Knihovny Bolevec jsou k dispozici přehledy různých webových stránek.  
     V OK Bory mohli čtenáři využívat složky s významnými dny a výročími roku 2015 
pro Plzeň a ČR.  
     Na webových stránkách Knihomol OK Doubravka je 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, přehled třídníků MDT užívaných 
v KMP. Doubraveckým čtenářům byl dále nabízen leták s odkazy na povinnou četbu k volnému 
stažení (z produkce Městské knihovny Praha a Ústavu pro českou literaturu AV ČR) plus 
možnost stažení do mobilu přes QR kódy v knihovně. Pracovnice OK Doubravka 
pokračovala v tvorbě databáze zfilmovaných knih. 
     Knihovna Lobzy prostřednictvím nástěnky nad PC nabízela odkazy na webové stránky 
(mapy, pro matky, Čtení pomáhá) a rovněž „Internetové desatero pro školáky“. 
     V OK Lochotín byly doplňovány seznamy dílových knih pro dospělé a pro děti. 
OK Slovany shromažďovala materiály o plzeňském regionu.  
     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 
204 a nově uloženo 145 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 3 819), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
bylo vloženo 3 263 záznamů (v databázi je nyní 82 019 záznamů). Záznamy článků byly 
přebírány Souborným katalogem SKAT. Pro velký počet akcí k EHMK 2015 se počet 
uložených článků meziročně zvýšil o 497.  
     Po přijetí katalogizačních pravidel RDA (od června 2015) došlo k částečné změně 
ukládání článků, pracovnice byly proškoleny ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského 
kraje. Při tvorbě záznamů začaly rovněž používat nejnovější českou elektronickou verzi 
klasifikačního systému MDT.  
     Pokračovala spolupráce s Oddělením knihovních fondů na vytváření nových autoritních 
záznamů pro Národní knihovnu i na průběžných opravách slovníku autorit. Průběžně 
pokračovala kontrola jednotlivých regionálních osobností, které byly v loňském roce 
na žádost firmy Lanius sjednoceny s národními autoritami NK ČR. 
     Pracovnicím a uživatelům Studovny byla nadále k dispozici hojně využívaná plnotextová 
databáze novinových a časopiseckých článků Anopress. (KMP má do ní přístup jako člen 
konsorcia knihoven díky programu VISK 8 – dvě třetiny ceny jsou hrazeny z grantu). O její 
oblibě v Plzni svědčí pravidelné statistiky vydávané Národní knihovnou ČR, ve kterých se 
KMP stále umísťuje na předních příčkách.       
     V Březnu - měsíci čtenářů přijala Studovna nabídku Národní knihovny ČR a umožnila uživatelům 
bezplatný přístup do zahraničních databází  LibraryPressDisplay, AtoZ  a také do Infobanky ČTK. 
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     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. 
 
Internet, výpočetní technika, kopírování  
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
Počet uživatelů internetu byl oproti roku 2014 opět výrazně nižší. Výsledné číslo je však 
zkreslené z důvodu nedodaných informací o využití Wi-fi ze strany SITMP. Žádná z knihoven 
nezaznamenala nulový zájem, ale např. v Černicích byl internet využit pouze 1x, v Újezdu 2x.  
     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 SITMP.  
     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. 
 

 2015 2014 Rozdíl 

Počet internetových stanic 54 54 0 

Počet využití internetu přes počítač KMP 29 070 35 914 -6 844 

Počet využití internetu přes Wi-Fi připojení3 3 850 4 580 -730 

Počet využití celkem 32 920 40 494 -7 574 

 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
     Agendou MVS je trvale pověřena ÚKD, již od června 2014 si mohou čtenáři objednat 
knihu prostřednictvím MVS v kterémkoliv provozu KMP, vyzvednout i vrátit ji však musí 
v ÚKD. 
Počet požadavků na MVS z jiných knihoven je dlouhodobě stabilní. Oproti loňskému roku se 
téměř o 14 % zvýšil počet požadavků směřovaný do jiných knihoven. Výrazný nárůst se 
projevil ve vyřizování požadavků prostřednictvím zaslání kopie, především u článků 
z odborných periodik a sborníků. V řadě případů si zájemci o MVS podávali vícečetné 
žádosti (požadavky na literaturu potřebnou k vypracování bakalářských a diplomových 
prací). Uživatelé KMP si z jiných knihoven přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování 
výpůjček naučné a studijní literatury z oblasti společenských věd, nejvíce z oboru filozofie, 
dějin a lékařství. Objednávky beletrie byly směřovány na literaturu sci-fi, fantasy a thrillery. 
Službu MVS uživatelé přijímají velmi pozitivně, oceňují zejména její nízké náklady. 
     V roce 2015 vydala KMP za poštovné MVS 14 897,- Kč, tj. o 2 103,- Kč méně než v roce 
2014. 
 

 2015 2014 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 297 296 +1 

Kladně vyřízených požadavků 297 296 +1 

 -  z toho výpůjčkou originálu 297 295 +2 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 1 -1 

 2015 2014 Rozdíl 

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám4 369 318 + 51 

Kladně vyřízené požadavky 369 316 + 53 

 -  z toho výpůjčkou originálu 362 316 + 53 

 -  z toho vyřízeno kopií 7 0 +   7 

                                                 
3
 Rok 2015: Údaje pouze za 6 měsíců, ostatní KMP od SITMP neobdržela. 

4
 Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben dvěma požadavky, které KMP zaslala 

na konci roku 2014, ale byly vyřízeny až v roce 2015. 
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Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2015 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 8 knihoven KMP.  
     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2015 navštívily děti z o. s. Ponton (Klubíčko). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro ně připravila 
2 vzdělávací akce na předem domluvená témata. Důvodem nižšího počtu návštěv oproti 
předchozímu roku (7 návštěv) bylo omezení původně celotýdenního provozu sdružení pouze 
na 2-3 dny v týdnu. Pořad Netradiční knihy 11. 5. navštívili žáci Praktické školy Zbůch 
(jedná se o děti s různým typem postižení – od lehkého mentálního postižení až po postižení 
více vadami). Březnového a říjnového  Knihofonu se zúčastnily 2 mentálně handicapované 
dívky s pěveckým vystoupením.    
     Knihovna Bolevec 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“. Zájem o besedy, tvůrčí 
dílny a další akce je velký a stále stoupá. Knihovnu navštěvují žáci 1.- 9. tříd. v roce 2015 
se uskutečnilo 35 akcí pro 374 dětí. 
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída pod vedením učitelky Marty Černé ze ZŠ speciální 
Plzeň, Skupova ul., pro kterou knihovnice vytvářely zvláštní programy. Akce knihovny rovněž 
navštěvovaly třídy 1. stupně ZŠ Heyrovského, třídní kolektivy celé školy se pak 
zúčastňovaly soutěží. Čtenářce s pohybovým omezením knihovna připravuje literaturu 
na základě e-mailových žádostí.  
     OK Doubravka 2x 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, 1x ji 
navštívili žáci Speciální MŠ pro děti s vadami řeči (Seznámení s knihovnou – čtení 
a vyprávění pohádek) a 2x děti z internátu ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Plzeň, 
Nad Týncem 38 (Artedílna – Výroba magnetického motýla, veselé záložky). Pro děti 
s poruchami učení je na jednom z veřejných PC k dispozici biofeedback výuková sada 
Journey To Wild Divine – Passage. Dětská beletrie ve volném výběru je pro sluchově 
postižené v knihovně označována na hřbetě piktogramem (ouško). V nabídce je zde rovněž 
cca 1 000 titulů audioknih pro děti i dospělé. Slabozrakým knihovna prezenčně půjčuje brýle 
na čtení a čtecí lupy, k dispozici je také podpisová šablona. 
     Knihovna Lobzy realizovala 1 besedu pro ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90. 
     OK Lochotín pravidelně navštěvovalo několik vozíčkářů, kteří však kromě občasné pomoci 
při vyhledávání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby. K pravidelným návštěvníkům 
patřila také skupinka klientů ze stacionáře Človíček s vychovatelkami. Kromě využívání 
běžných knihovních služeb uspořádali v knihovně na jaře a před Vánocemi výstavu svých 
rukodělných výrobků.      
     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 i zaměstnanci obou organizací 
navštěvovali některé z akcí (např. koncerty Vojty Kiďáka Tomáška a Josefa Fouska, 
cestopisy nebo setkání s psychoterapeutem Mirkem Jirmanem). Rovněž klienti o. s. Krystal 
Plzeň (sociální služby pro lidi s duševním onemocněním) navštěvovali některé pořady 
v M-klubu. Klubovnu ke svým schůzím využíval Svaz postižených civilizačními 
chorobami.  
     Díky bezbariérovému přístupu a blízkosti domů s imobilními občany vyhledávali 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, zajišťovaly i donášku knih 
z jiných knihoven. K pravidelným návštěvníkům patřily také děti z Dětského diagnostického 
ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67. 
Knihovnice jim pomáhaly s výběrem knih a časopisů.  
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     Ve třech knihovnách (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka) KMP nabízí ZoomText – 
zařízení na zvětšování písma na počítači a odečítání obrazovky hlasem. V roce 2015 však 
o zařízení stejně jako v předešlém roce nebyl žádný zájem. S rozvojem funkcí na zvětšování 
písma nebo odečítání obrazovky v chytrých telefonech, tabletech a počítačích tato nabídka 
v knihovně pozbyla na významu.   
 
     Pro uživatele se zrakovým postižením je ve většině knihoven KMP k dispozici velký výběr 
audioknih. K 31. 12. 2015 šlo o 2 436 titulů v 11 217 exemplářích. 
 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, 
OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Lobzy, Hudební 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 2015 zůstala nevyužita). Ostatní knihovny, zejména malé pobočky, bezbariérový 
přístup nemají (ÚKD, 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 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  
     Senioři nad 60 let věku v roce 2015 tvořili 26 % uživatelů KMP. Pracovníci knihoven se 
k nim snažili přistupovat individuálně, pomáhali jim při práci s PC a internetem, 
s vyhledáváním i donáškou knih, doporučovali jim četbu apod.  
     KMP (P. Chládková a L. Kotroušová) zorganizovala seminář pro seniory Senioři píší 
Wikipedii, který se konal 3. 6. v Domě digitálních dovedností.  
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2015 ji poskytovalo celkem 13 knihoven (ÚKD, Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, 
Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Bílá Hora, Červený Hrádek, Lhota, Litice, 
Radčice), z toho pracovnice z knihoven Bolevec, OK Lochotín 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); 
Lhota: Dům s pečovatelskou službou v Dobřanech (Loudů 1022). Celkem bylo obsluhováno 
96 lidí (108 v r. 2014), uskutečněno 540 návštěv (407 v r. 2014). Nejvíce uživatelů 
obsluhovala OK Lochotín (27 lidí), nejvíce návštěv uskutečnila pobočka Červený Hrádek 
(132). 
 
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.  
     OK Doubravka pravidelně navštěvují čtenáři vietnamské a slovenské národnosti. 
V knihovně se orientují a nevyžadují speciální služby. 
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     Knihovna Vinice je umístěna v lokalitě s migrací dětí z řad národnostních menšin. 
Se stávajícími dětmi, především vietnamské a slovenské národnosti knihovnice pracovaly 
citlivě a v součinnosti s jejich rodiči. Zejména romské děti využívaly internet k přípravě 
školních referátů. 
     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. 
     OK Bory se individuálně věnovala dětem cizinců, kterým pomáhala s výběrem literatury. 
     Hudební knihovnu navštěvovaly děti romského, vietnamského a mongolského původu.   
Knihovna nenabízí žádný specializovaný program, dětem se věnuje individuálně.  
     OK Slovany se zapojila do propagace akce „Evropský den sousedů“ 30. – 31. 5. po celé 
Plzni (plakáty). 
     Studovna uživatelům různých cizích národností poskytovala občasnou pomoc při písemné 
komunikaci. 
     V pobočce Bílá Hora několik Ukrajinců a Slováků využívalo internet. 
 
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 všech velkých knihoven jsou od října 2014 k absenčnímu půjčování stolní 
deskové hry. K 31. 12. 2015 měla KMP ve fondu celkem 421 deskových her. Mezi dětmi 
i dospělými byl o ně velký zájem. V OK Skvrňany stále funguje Herní klub s hraním her 
v knihovně. Velký úspěch zde mají Šachy Harryho Pottera.  
     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 včetně Studovny vybaveny sadou 3 kusů dioptrických brýlí na čtení a nabízejí je 
uživatelům k prezenčnímu využití.  
     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny jako vánoční dárek).  
V roce 2015 byly využity v OK Bory.  
     V Hudební knihovně mohli čtenáři využít nabídky 4 kusů čteček elektronických knih. Zájem 
o půjčování čteček postupně klesá. V roce 2013 bylo 6 kusů půjčeno 54x, v roce 2014 byly 
4 kusy půjčeny 38x a v roce 2015 byly 4 kusy půjčeny 31x. Zatímco v minulých letech byl 
největší zájem o čtečku Amazon Kindle, v posledním roce vedla čtečka eReading.cz 4 Touch 
Light.  
     Už od 26. 9. 2014 KMP půjčuje 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. V roce 2015 si 96 uživatelů 
vypůjčilo celkem 311 elektronických knih. 
     Od prosince 2014 knihovna nabízí 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 Lhota a Litice. V roce 2015 nebyl zaznamenán o tento kurz výraznější zájem 
(v OK Bory využit 4x, v Knihovně Vinice 2x). 
     V knihovnách je možnost využít základní seznámení s počítačem, internetem, 
skenerem, textovým editorem, katalogem – pracovníci čtenářům asistují podle svých 
možností.  
     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro 
chytré telefony a tablety s operačním systémem Android.  
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     OK Doubravka a OK Bory nabízely prostřednictvím QR kódů možnost stahování 
do mobilu volně dostupných elektronických knih převážně doporučené literatury 
(čtenářům volně k dispozici v prostorách knihovny). 
     V Knihovně Vinice byl v druhém pololetí zahájen provoz venkovní čítárny. Vzhledem 
ke stísněnému prostoru knihovny byla oblíbena hlavně u vozíčkářů, kteří tak dostali 
možnost prolistovat a samostatně si vybrat knihy a vypůjčit si denní tisk. 
     ÚKD rozšířila ve spolupráci s Hudební knihovnou svoji nabídku o půjčování DVD filmů. 
Ze strany uživatelů knihovny byl zaznamenán velký zájem. Největší kolekci DVD filmů měla 
k dispozici Hudební knihovna. 
     Před Studovnou a v OK Lochotín byl v roce 2015 nově umístěn tzv. špuntomat, kde si 
návštěvníci mohou zakoupit špunty do uší.  
     Knihovna Vinice začala nabízet tematické kufříky, o které je zájem především u maminek 
s dětmi.  
     OK Doubravka zřídila v čekárnách Nemocnice u sv. Jiří mini knihovničky (návštěvníkům 
volně k dispozici). O další mini knihovničky se stará Oddělení KF, které je zřídilo už v roce 
2014 (Plovárna Hradiště, Bazén Slovany, Plzeň Zastávka).  
     Knihovny pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako 
doporučená četba (např. OK Bory, Knihovna Vinice aj.). 
 
 

 
 

Ohlasy uživatelů  
 
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svoji činnost.  
 
Ústní pozitivní ohlasy  
     V ÚKD návštěvníci s povděkem kvitovali rozšíření prostoru pro beletrii, tj. volnější regály, 
vznik samostatné místnosti pro detektivní romány, sci-fi a fantazy, rozšíření nabídky 
detektivních románů a přesun PC s veřejným internetem od vchodu do vzdálenějších míst 
s větším soukromím pro uživatele. Velký ohlas mělo též umístění nosičů AV médií 
do volného výběru. 
     ÚKDM obdržela od spokojené čtenářky poděkování ve formě velikonočních perníčků 
a beránků a dále poděkování pro H. Větrovskou od 55. MŠ za lekce informační výchovy. 
Účastníci Noci s Andersenem a jejich rodiče poděkovali za připravený program. Kladné 
ohlasy rodičů, prarodičů i ostatních návštěvníků knihovna přijala na výstavu dětských kreseb, 
zaznamenala také ústní pochvalu od spokojené návštěvnice dubnové vernisáže. 
P. Pekárková obdržela květiny od SSUPŠ Zámeček za provedení 2 lekcí informační 
výchovy, od spokojené účastnice Knihofonu Veroniky Synkové, od  Církevního gymnázia 
Plzeň 2x za besedu Netradiční knihy (21. 5.) a od vyučujících českého jazyka 
za vypracované seznamy doporučené četby pro studenty 1. - 4. ročníku (6. - 9. tř.). 
Spokojenost vyjádřila i MŠ Montessori se Čtením pro nejmenší a rovněž účastníci ostatních 
lekcí informační výchovy. Čtenářka E. Becková poděkovala a vstřícný přístup k seniorům. 
Knihovnu pochválila také M. Tomášková (maminka na konci mateřské dovolené), přípravná 
třída při 16. ZŠ Americká za čtení pohádek a 3. A Benešovy ZŠ (pí uč. Benediktová) 
za spolupráci. Pozitivně byl rodiči dětí hodnocen také Den pro dětskou knihu.   
     Uživatelé Bibliobusu kladně ohodnotili celkové poskytování služeb knihovnou. 
     Rovněž Knihovna Bolevec v průběhu roku přijímala časté slovní projevy spokojenosti.  
     OK Bory čtenáři chválili za vlepování informací o navazujících dílech a řadách do knih. 
Zároveň velmi vítali nabídku deskových her. 
     OK Doubravka byla chválena za ochotu a pomoc knihovnic, za aktivity pro děti a za provedení 
lekcí pro školy. 
     V Knihovně Lobzy si čtenáři pochvalovali hlavně klid, vstřícnost personálu a bohatý výběr 
novinek. 
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     Oceňovanou stránkou OK Lochotín byla ochota pracovnic a hezké prostředí po rekonstrukci. 
     V Knihovně Vinice čtenáři velmi chválili samostatný regál na knižní novinky, čistý 
a přebalený fond, venkovní čítárnu, rozšíření nabídky o tematické kufříky a deskové hry, 
označení knih piktogramy (první čtení, barevné značení detektivek a sci-fi literatury), 
vyčlenění povinné školní četby a v neposlední řadě ochotu a profesionální přístup knihovnic. 
     Spokojenost s ochotou knihovnic ústně vyjadřovali rovněž uživatelé OK Skvrňany, 
OK Slovany a pobočky Božkov. 
     Studovna dostávala častá poděkování za pomoc s počítačem či vyhledání informací. 
     V pobočce Černice byly kladně hodnoceny návštěvy dětí MŠ a ochota knihovnice 
zejména k donášce knih z jiných provozů. 
     V pobočce Červený Hrádek návštěvníci oceňovali vstřícnost, ochotu pomáhat s výběrem 
knih a donáškovou službu. 
     V pobočce Malesice si pochvalovali rozšířený výběr knih pro děti a nabídku aktivit k jejich 
zabavení (kvízy, omalovánky s tematikou první pomoci aj.).  
     V Radčicích potěšil rozšířený výběr knih pro všechny věkové skupiny, hrací stolek pro děti 
a mládež a rovněž Omalovánky první pomoci, jež seznámily děti s možnými úrazy a jejich 
ošetřením. Velký zájem byl zaznamenán ze strany rodičů. 
     Pěkné prostředí, pestrý výběr knih, milá a ochotná knihovnice byly předmětem pochval 
v pobočce Újezd.  
 
Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP, případně přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných 
písemných ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  
     8. října KMP obdržela písemné poděkování od primátora Martina Zrzaveckého 
za dobré služby pro občany města Plzně. (Reagoval tak na písemné poděkování primátorovi 
od spokojené čtenářky ÚKDM paní Elišky Beckové.) 
 
     ÚKDM 18. 3. přijala poděkování e-mailem od rodičů R. a H. Strejčkových za oskenovaný 
článek o Čtení pro nejmenší; 30. 4. poděkování formou SMS („super knihovna“) H. Větrovské 
za foto z lekce informační výchovy pro 55. MŠ; 11. 6. pochvalu akce Čtení pro nejmenší 
e-mailem od paní S. Malíkové (ADPáček); 18. 10. poděkování e-mailem za prohlídku 
knihovny od německého knihovníka a studenta Matthiase Bellmanna, který navštívil Plzeň; 
30. 10. e-mailem poděkování za milé setkání od MUDr. J. Trachty, který navštívil KMP 5. 10. 
u příležitosti besedy v Polanově síni; 18. 11. poděkování za milou a vydařenou akci e-mailem 
od překladatele Lukáše Nováka, jednoho z hostů besedy ke Dni poezie; 14. 12. poděkování 
e-mailem za příjemné odpoledne od Jiřího Hellera, hosta besedy a 30. 12. písemné 
poděkování za služby od čtenářky Ojuunžargal Havlíkové. 
     Knihovna Bolevec obdržela 72 písemných poděkování a pochval (z toho 41 pochval 
prostřednictvím ankety Co se vám v knihovně Bolevec nejvíc líbí, co máte v knihovně 
Bolevec rádi? a 30 pochval prostřednictvím Dotazníku pro zpětnou vazbu). Navíc jí přišlo 
poděkování na vánočním přání od žáků a učitelů ZŠ Tachovská.  
     Ředitelka KMP 11. 8. dostala pochvalný e-mail od paní K. Krausové s poděkováním 
za vstřícnost a ochotu pracovnic OK Bory. 2. 12. obvodní knihovně poděkoval e-mailem 
T. Dolejš, otec jednoho z oceněných dětí za bezvadně zorganizovanou soutěž Džungle 
na papíře. 
     OK Doubravka 3. 3. na facebooku zaznamenala pozitivní reakci D. Kuncové na akci 
Čtenář/knihovnice doporučuje; 23. 3. e-mailem předem poděkovala paní Plešmídová 
za pěknou akci Noc s Andersenem (její syn je prý každoročně moc spokojený); 27. 4. 
poděkovala e-mailem paní P. Balcárková z knihovny Postřelmov za ochotu a možnost využití 
jednoho z projektů obvodní knihovny; 24. 6. na společný projekt e-mailem reagovala 
ředitelka 14. ZŠ H. Lišková („Těší mě, že tento projekt existuje, protože slyším o něm jen 
samé klady. Žáci a paní učitelky chodí k vám moc rádi. Věřím, že budeme ve spolupráci 
pokračovat i v roce příštím.“); 13. 10. e-mailem poděkoval pan L. Müller za „nádherné přijetí 
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v knihovně, milou vstřícnost a ochotu. (…) Jsem moc šťastný, že v mém rodném městě je tak 
kouzelná knihovna a tak kouzelně milé krásné knihovnice.“ 
     Ředitelství KMP 21. 12. přijalo písemnou pochvalu od výboru České národní skupiny 
IAML (paní Seyčkové, Navrátilové, Petráškové) za výbornou organizaci semináře hudebních 
knihoven. Zároveň obdrželo písemné poděkování za výjimečnou akci od zúčastněných 
pracovnic SVK PK (S. Brůhové, M. Dvorové). Vedoucí Hudební knihovny Z. Topinka dostal 
poděkování také od přednášejících.  
     Z. Mišterová z Knihovny Lobzy byla kladně hodnocena za vystoupení na semináři 12. 11. 
v Knižnici pre mládež mesta Košice (uvedeno ve sborníku příspěvků Motivačné aktivity 
s detským čitateľom 2015). 
     Knihovně Vinice 26. 6. e-mailem poděkovala zástupkyně ředitele 7. MŠ a ZŠ 
Mgr. Markéta Mrkousová a informovala o velmi kladných reakcích dětí a rodičů a nadšených 
reakcích vyučujících na akce knihovny; 10. 11. rovněž e-mailem poděkovala učitelka 
Dětského diagnostického ústavu M. Poláková za zajímavý program, vstřícnost a ochotu 
zaměstnankyň. 
     Studovna 15. 1. e-mailem přijala poděkování od V. Ševčíkové z referenčního oddělení 
Národní knihovny ČR za rychlé a perfektní zpracování odpovědi v rámci služby Ptejte se 
knihovny; 25. 2. poděkování e-mailem od paní Z. Šebkové za vyčerpávající zodpovězení 
dotazu ohledně názvu Emingerovy ulice a 7. 12. poděkování e-mailem od paní M. Kejřové 
za vyhledání názvu knihy podle zadaných indicií. 
     Oddělení KF si 15. 10. připsalo poděkování od T. Švehlové za účast KMP na festivalu 
Živá ulice. 
 
Ústní negativní ohlasy      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     V ÚKD lze přívlastkem „negativní“ označit reakce některých dlouholetých čtenářů 
na provedení razantních přesunů knihovního fondu ve volném výběru (zprvu se po rekonstrukci 
v prostoru neuměli orientovat).   
     Jeden z uživatelů 31. 7. vznesl na ředitelství KMP ústní stížnost na Knihovnu Bolevec -  
knihovna byla v létě uzavřena a na budově chyběl poutač s prázdninovou výpůjční dobou. 
Pracovnice se čtenáři omluvily a vysvětlily, že situace nevznikla jejich vinou. Čtenář 
vysvětlení akceptoval.   
     V OK Bory si uživatelé internetu stěžovali na problém s otevíráním obrazových příloh, 
videí a vstupem do e-mailových kont. Během roku byly potíže odstraněny, namísto Exploreru 
zde nyní používají Google či Firefox. Návštěvníkům borské knihovny však stále chybí 
možnost parkování.  
     OK Doubravka zaznamenala stížnosti na zastaralé počítače, v tropických dnech na horko 
a špatný vzduch (nová okna jdou pouze vyklopit, téměř zde není možné vyvětrat). 
     Čtenáři Knihovny Lobzy by uvítali otevírací dobu do 18.00 hodin. 
     Také uživatelé Knihovny Vinice si stěžovali na zastaralé a ne plně funkční PC vybavení, 
malý prostor knihovny a absenci veřejných toalet. 
     Studovna si připsala stížnosti na omezení funkcí skeneru pro veřejnost po výměně počítačů. 
     V pobočce Újezd byl negativně komentován přístup po schodech do 1. patra, nepořádek 
od hasičů na chodbě a na WC. 
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2015 obdrželo ředitelství KMP též 3 písemné stížnosti, zpravidla elektronickou 
poštou (v roce 2014 byly 4, v roce 2013 jich bylo 12).  
     Jeden uživatel 28. 5. zaslal stížnost e-mailem na zastaralý internetový prohlížeč 
u veřejného internetu v knihovnách. KMP na problém upozornila SITMP.    
     Jiný uživatel 30. 7. podal stížnost na „experimentální přesouvání výpůjček 
a experimentování s trpělivostí čtenářů“. Nedopatřením bylo z Hudební knihovny do ÚKD 
převedeno 1 DVD z filmové série. Uživateli odpověděla ředitelka knihovny, filmová série byla 
opět sloučena v jeden celek, DVD převedeno zpět do Hudební knihovny. 
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     Čtenářka ÚKD 18. 8. zaslala e-mailem stížnost na postup knihovnic při vracení evidentně 
politého knižního titulu. Za poškození knihy odmítala uhradit plnou cenu s manipulačními 
poplatky. Knihovnice postupovaly podle Knihovního řádu, jelikož se však jednalo o starší 
a předtím již hojně půjčovaný svazek, byla uznána pouze částečná náhrada za poškození 
dokumentu.  
 
Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 
     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF bylo evidováno celkem 114 návrhů. Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat 
několika způsoby – prostřednictvím Fóra čtenářů na webové stránce KMP (5 návrhů), 
prostřednictvím formuláře Návrh na doplnění knihovního fondu na webové stránce KMP 
(84 návrhů), prostřednictvím katalogu Carmen (11 návrhů) nebo e-mailem na adresu 
Oddělení KF či jeho vedoucí (14 návrhů). V naprosté většině byla ze strany KMP reakce 
na návrhy kladná – požadovaná kniha již čekala ve zpracování, nebo byl její vzorek pořízen 
do nejbližšího výběru pro nákupní komisi. Komunikaci s navrhovateli zajišťovala vedoucí 
Oddělení KF. 
 
Vyloučení problémového uživatele 
     I přes vstřícný přístup a úsilí pracovníků knihovny poskytovat profesionální služby byla 
ředitelka KMP nucena radikálně řešit případ jednoho problémového uživatele. 
Pro opakované hrubé porušování knihovního řádu byl 20. 3. 2015 trvale zbaven práva 
využívat služeb všech knihoven KMP. 
 
Fórum čtenářů  
     Uživatelé využívali možnosti napsat připomínky a dotazy do Fóra čtenářů na webových 
stránkách knihovny. V roce 2015 KMP bohužel obdržela jen 10 takových příspěvků (v roce 
2014 jich bylo 44), neboť od května z technického důvodu přestalo toto prostředí na serveru 
MMP fungovat.  
 

 
 

 
Hlášení o uskutečněném veřejném čtení  
     Hlášení o uskutečněném veřejném čtení prostřednictvím formuláře Národní knihovny ČR 
za celou KMP provádí na základě údajů z jednotlivých provozů E. Procházková z Knihovny 
Bolevec. V roce 2015 bylo takto oznámeno 130 čtení (99 v roce 2014). Z toho bylo 61 čtení 
v Knihovně Bolevec, 59 v ÚKDM, 6 v OK Slovany, 3 v OK Doubravka a 1 v Knihovně Lobzy.  
 
Vyplňování dotazníků 
     V průběhu roku 2015 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a elektronicky 
vyplnila dotazníky: 

 Dotazník se zaměřením na motivaci k pořádání aktivit v knihovnách – 
pro V. Medalovou Hůdovou z JVK České Budějovice - výsledky použity v závěrečné 
práci rekvalifikačního kurzu Národní technické knihovny v Praze (13. 2. vyplnila 
ÚKDM, Knihovna Lobzy) 

 Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob – dotazník pro pracovní 
skupinu Národní knihovny ČR v rámci Koncepce rozvoje knihoven (18. 2. vyplnila 
J. Hájková) 

 Dotazník pro knihovny - Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb – 
pro KZPS (24. 2. za KMP vyplnila H. Šlesingerová) 

 Průzkum nabídky neknižních výpůjček v knihovně – dotazník pro Ivetu 
Svobodovou, studentku ÚISK FF UK v Praze jako podklad k bakalářské práci (24. 2. 
vyplnila J. Hájková) 
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 Neknižní výpůjčky v knihovnách – dotazník dtto (16. 4. vyplnila J. Hájková) 

 Úspěšnost marketingové komunikace projektu Plzeň EHMK 2015 – dotazník 
pro Šárku Hlaváčovou, studentku Fakulty sociálních věd UK v Praze jako podklad 
k diplomové práci (2. 4. vyplnila ÚKDM) 

 Mapování odvětví Literatura, knihy a tisk – dotazník pro Markétu Dubovou 
z ONplan lab, s.r.o. jako podklad pro kvantitativní analýzu odvětví (30. 3. za KMP 
vyplnila H. Šlesingerová) 

 Dotazník na téma veřejný internet – pro dr. V. Benyovskou z Městské knihovny 
v Praze (4. 8. vyplnila J. Hájková) 

 Informační gramotnost knihovníků – dotazník pro J. Krůčkovou, studentku oboru 
Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně jako podkladu 
k bakalářské práci (2. 11. vyplnila ÚKDM, Studovna) 

 Využívání databáze ANL – anketa pro Národní knihovnu ČR (vyplnila Studovna) 

 Přístup do databází AtoZ, LibraryPressDisplay a ČTK – dotazník pro Národní 
knihovnu ČR (vyplnila Studovna) 

 Nová verze digitální referenční služby Ptejte se knihovny – dotazník pro Národní 
knihovnu ČR (vyplnila Studovna) 

 Nejlepší dotaz roku služby Ptejte se knihovny – anketa pro Národní knihovnu ČR 
(vyplnila Studovna) 

 Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (6. 5. údaje KMP za rok 
2014 vyplnila J. Hájková) 

 Dotazník k celoživotnímu vzdělávání knihovníků – dr. L. Foberovou ze Slezské 
univerzity v Opavě (3. 9. vyplnila J. Hájková) 

 
 
 
 
 

 
 
 

III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
    V roce 2015 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 867 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 43 848 návštěvníků (v roce 2014 to bylo 1 800, 39 572 
návštěvníků). Počet akcí tedy stoupl o 67, počet jejich účastníků se zvýšil o 4 276 lidí. 
Na akcích se kromě knihoven podílela Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet 
návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (o 1 více než v r. 2014).  
 
Vzdělávací akce 
     Celkem 404 vykazované vzdělávací akce zahrnují kromě 354 lekcí informační výchovy 
(LIV) v menší míře také zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.       
     Počet uskutečněných LIV byl o 57 vyšší než v roce 2014. Nejvíce lekcí proběhlo 
v OK Skvrňany (82), OK Lochotín (76), OK Doubravka (52), v Knihovně Bolevec (32) 
a ÚKDM (30). Z malých poboček se zapojily také Radčice (6), Černice (3), Božkov (3), Újezd (2) 
a Křimice (1). Na provádění lekcí se podílelo 29 pracovníků KMP. V některých případech 
uskutečňují pracovnice poboček tyto aktivity ve svém volném čase.  
     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ (SOŠ obchodu, užitého umění a designu, SSUPŠ 
Zámeček aj.), školní družiny, ZVŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a Ponton, o. s. – Klubíčko. 

 
 2015 2014 Rozdíl 

Počet lekcí 354 297 +57 

Počet účastníků 7 429 6 125 +1 304 
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     V září 2015 OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ zahájila už 4. 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. Projekt byl pozitivně hodnocen ze strany školy (e-mailová 

pochvala ředitelky, kladné hodnocení od učitelek v Dotaznících pro zpětnou vazbu 

k jednotlivým lekcím). V rámci projektu proběhlo v OK Doubravka 34 lekcí na 14 témat 

a zúčastnilo se ho 22 tříd s 698 žáky.  

     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.  

    Po vzoru Doubravky Knihovna Vinice dojednala spolupráci se 7. ZŠ a vytvořila program 

lekcí v návaznosti na školní vzdělávací plán.  

   

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.  

     Nabízely také e-learningový kurz rychlého čtení Rozečti.se. Zájem o kurz projevili např. 

2 uživatelé v Knihovně Vinice, 4 uživatelé v OK Bory.  

     ÚKDM podpořila kampaň ke Dni bezpečnějšího internetu (10. 2.). Pro dětské čtenáře 

připravila na měsíc únor soutěž o pravidlech bezpečného internetu (Bezpečný internet), 

výstavku knih s danou tematikou a tzv. Desatero bezpečného užívání internetu. Pro děti 

1. stupně ŠD Benešovy ZŠ 6. 3. uskutečnila besedu o nástrahách virtuálního světa 

a kyberšikaně.  

     Z. Topinka v Hudební knihovně provedl 2 přednášky pro školní družinu na téma 

(Ne)bezpečný internet a Kyberšikana. Přednášky si vyslechlo 32 dětí.  

     V OK Doubravka proběhla 2x pro žáky 6. tř. v rámci projektu spolupráce knihovny a školy 

lekce Učte se být on-line, knihovna se připojila ke kampani Den bezpečnějšího internetu.  

     OK Lochotín realizovala besedu o bezpečnosti internetové komunikace pro družinu 

34. ZŠ a družinu 4. ZŠ s účastí 34 žáků. Rovněž pak zaškolení práce na PC pro uživatelku 

z řad seniorů (3 hodiny). Jednu akci vykázala OK Skvrňany. 

     ÚKDM a OK Doubravka 10. 2. podpořily kampaň Den bezpečnějšího internetu. 

     Pracovnice KMP (P. Chládková a L. Kotroušová) zorganizovaly a propagovaly ve spolupráci 

se SITMP Školení seniorů ke vkládání údajů do Wikipedie. Školení proběhlo 3. 6. v Domě 

digitálních dovedností v Dominikánské ulici, zúčastnilo se ho 6 lidí. 

 

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.  Zapojily 

se nejen knihovny s celotýdenním provozem, ale i některé z 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 2015 uskutečnilo 1 463 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo 35 455 návštěvníků (v r. 2014 to bylo 1 474 akcí a 32 953 

návštěvníků). Z toho bylo 976 akcí pro 18 218 návštěvníků přímo v knihovnách, ostatní 

pořady, přednášky a povídání se zajímavými osobnostmi proběhly v Polanově síni, L-klubu 

a M-klubu. 

http://www.knihomol.wz.cz/skoly.php
http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
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Cestopisné pořady 
     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 35, z toho 22 
v prostoru M-klubu, 12 v L-klubu a 1 v Polanově síni. 
      
     V M-klubu: 

 Monika a Jiří Vackovi - Jamajka   

 Petr Nazarov - Jižní Afrika  

 Pavel Svoboda - Argentina a Chile: Cesta do Patagonie 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Návrat do Indie 

 Stanislav Švíka - Turecko   

 Šebestian Šulc - Aljaška  

 Štěpán Pastula - Putování Malým Tibetem  

 Martin Pávek - Amazonie 2015  

 Zdeněk Lukeš - Aconcagua není pro každého  

 Čestmír Lukeš - Nepál - podzimní Baruntse   

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Normandie   

 Stanislav Švíka - Albánie   

 Jiří Lehejček - Bosna a Herzegovina  

 Alena Oudová - Irsko a Severní Irsko  

 Eva Zusková - Taiwan   

 Martina Eibichtová, Martin Matoušů - Vlakem z Rudého náměstí do říše Čingischána   

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - 5 dní v Káthmándů   

 Pavel Svoboda - Ladakh - Malý Tibet  

 Tomáš Kubeš - Maroko 

 Patrik Kotrba - Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela  

 Tomáš Kůdela - Expediční jachting  

 Štěpán Pastula - Putování po zamrzlé řece Zanskar do nitra Himálaje  
 
     V L-klubu: 

 Petr Vlček (Plzeň) – Ukrajina a Černobyl 

 Miloš Kašpar a Jana Dvorská (Klatovy) - Kolumbie 

 Magda Radostová (Praha) - Tanzánie 

 Petr Nosek a Tereza Ryšavá - Vietnam 

 Milan Šťourač (Brno) – Rusko a Bělorusko 

 Jana Dvorská a Miloš Kašpar (Klatovy) – Normandie 

 Jan Kavale (Sušice) – Šumava 

 Hana Voděrová Regionall (Plzeň) – památky Zpč.kraje 

 Petr Vlček (Plzeň) – Jeskyňářká expedice do rumunských hor 

 Petr Dvořáček (Plzeň) – Keňa 

 Jana Dvorská (Klatovy) – ostrovy Madeira a Djerba 

 Václav Zikmund (Plzeň) – Patagonie 

 Saša Ryvolová (Praha) – Papua, Nová Quinea 

 Petr Nazarov (Přeštice) – Havajské ostrovy 

 Vydavatelství RegionAll (Plzeň) – Šumava a Český les 

 
Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       
     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2015 
proběhlo celkem 29 takových pořadů, v nichž se představilo 41 známých osobností. 
Obvyklým místem konání byla Polanova síň (19 pořadů), 3 besedy se uskutečnily také 
v OK Doubravka, 3 v  L-klubu, 2 v ÚKDM, po jedné v ÚKD a Křimicích. Ze strany diváků byl 
největší zájem o pořad vydavatelství RegioAll Vezeme vám Šumavu v L-klubu (103 lidi).    
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            V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

 Stanislav Motl - publicista (6. 1.) 

 Otomar Dvořák (7. 4.) 

 Helena Baková – grafoložka (9. 6.) 
 

            V cyklu Publicisté.cs-Aktuálně (Polanova síň): 

 Marek Wollner (17. 3.) 

 Jana Klusáková (21. 4.) 

 Václav Žák (19. 5.) 

 Václav Bělohradský (2. 6.) 

 Eva Kantůrková, Jan Cimický (15. 9.) 

 Jan Rejžek (11. 10.) 

 Václav Chaloupek (24. 11.)  

 Karel Foud (15. 12.) 
 

            Křty publikací: 

 Jiří Kolář, Karla Erbová, David Brabec, Stanislav Bukovský – autoři (publikace 
edice Ulita 2014, 21. 1.) 

 Iva Šmucrová (Myšlenky, 21. 4.) 

 Jiří Kolář, Václav Gruber (Kalendář plzeňský 2016, Žena.exe, 11. 11.) 
 

            Ostatní: 

 Markéta Čekanová – publicistka (Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 17. 3.) 

 Jan Kavale - fotograf, spisovatel (9. 4.) 

 Marie Grafnetterová (Nekulatiny – benefiční večer, 16. 4.) 

 Josef Hrubý – básník (autorský večer, 13. 5.) 

 Zorka Kostková (beseda s předáváním Knížky pro prvňáčka, 19. 5.) 

 Jaroslav Soukup – režisér, Jan Fišer – režisér, Emil Kintzl - odborník 
na Šumavu (Vezeme vám Šumavu, 21. 5.) 

 Alois Anderle (beseda s autorem knihy S malířem po Šumavě, 21. 9.) 

 Jan Trachta - lékař a spisovatel, držitel Literární ceny Magnesia Litera 2014 
(beseda nad knihou Tichý dech, 5. 10.) 

 Lubomír Müller - publicista a spisovatel pro mládež (beseda s autorským čtením, 
8. 10.) 

 Anna Šabatová – ombudsmanka (Ne)rovné šance v zaměstnání, 14. 10.) 

 Hana Gerzanicová, Eva Voříšková, Lada Duspivová, Igor Macenauer, Zdeněk 
Vimr (autorské čtení hostů nakladatelství ArtKrist, 19. 11.) 

 S. Rubáš, Z. Šťastná, L. Novák - překladatelé, držitelé literární ceny Magnesia 
Litera 2015 (beseda s překladateli knihy S. Silversteina Jen jestli si nevymýšlíš, 
18. 11.) 

 Jiří Heller - spoluautor knihy (o knize Enzo 1. Medové dny: deník moderního psa, 
28. 11.) 

 Ilona Švihlíková (prezentace knihy a beseda nad knihou Přelom, 8. 12.) 
 

Hudební pořady 
     V roce 2015 v knihovně přibylo hudebních pořadů. Dohromady 14 koncertů a recitálů se 
konalo v M-klubu (5), Polanově síni (4), v L-klubu (2) a v OK Skvrňany v prostoru volného 
výběru knih (3).  
 

 Vojta Kiďák Tomáško (recitál, 23. 2.) 

 Jiří Bílý, Michal Röhrich (Až bude po boji – třináct básní-písní Antonína Sovy, 24. 2.) 
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 Skupina Klobouk dolů – Ilona a Josef Gruberovi (Kde jsi, Nessie? Irské a skotské 
písničky, 4. 3.) 

 Večer barokní hudby - herci c. k. Divadla Pluto (22. 4.) 

 Hašler! Hašler! Hašler! - Divadlo Kostým Příbram (29. 4.) 

 Josef Fousek (recitál, 11. 5.) 

 Večer Konzervatoře - Studenti Konzervatoře a B. Hejtmánková (27. 5.) 

 Stanislav Šteif (Homo Cosmicus, 29. 9.) 

 Štěpán Pastula (Putování za zvukem za hranice všedních dní, 6. 10.) 

 Hynek Kočí (koncert v knihovně, 7. 10.) 

 Jitka Kubištová, Romana Neumannová (Večer s hudebními velikány, 8. 10.) 

 Michal Willie Sedláček (koncert v knihovně, 10. 11.) 

 Šošana Šimková (dvojkoncert v knihovně, 7. 12.) 

 Aneta Šlajerová, Jiří Mucha, Štěpán Pastula, Dennis Paul Lammas (Cesta hudby, 
14. 12.) 

 
Pořady s léčitelskou a ezoterickou tematikou 
     V roce 2015 knihovna v M-klubu realizovala 13 pořadů s léčitelským či ezoterickým obsahem, 
které navštívilo 200 posluchačů.  
 
Čtení 
     V roce 2015 se jednotlivé knihovny KMP vč. malých poboček (Božkov, Litice, Křimice) 
zaměřily na čtení nejen pro pozvané, ale i pro širší veřejnost. Některá čtení byla směrována 
na Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven apod.   
     V Polanově síni se četlo kromě křtu publikací také 5. 5. v pořadu Chatanooga pro malého 
prince (kompozice textů A. de Saint-Exupéryho a hudby Glena Milera v podání M. Čekanové, 
M. Samkové a J. Špeliny) a 15. 4. v pořadu Mladé tužky IV. – Nové tváře trampského 
literárního západu (uváděl M. Valina a J. Kout). 8. 9. proběhlo čtení vítězných prací literární 
soutěže Pět řek/Pět pramínků v podání hereček DJKT K. Krejsové a D. Toníkové. 
     KMP se 13. 5. zúčastnila akce Noc literatury. Z knihy Merethe Lindströmové Pod hladinou 
četla posluchačům Blanka Josephová-Luňáková. 
     ÚKDM pořádala pravidelná veřejná čtení do mikrofonu s dětmi a pro děti v čítárně 
dětského oddělení nazvaná Knihofon. Děti si vybíraly dobrodružné a pohádkové příběhy, 
dospívající volili klasickou světovou literaturu. Zazněly také ukázky vlastní tvorby. Závěr 
prvních Knihofonů patřil slovním hrám a oblíbené zábavné hře Rory's Story Cubes (Příběhy 
z kostek), kterou má KMP ve svém fondu. Vánoční Knihofon, který navštívily také děti 
ze skautského oddílu pod vedením knihovníka M. Ouřady, byl zpestřen zajímavou 
interaktivní hrou, při níž děti „oživily“ knížky nalepením očí a poté pomocí textu 
v komiksových bublinách sestavily „příběh knih“. Na Knihofonech nechybělo drobné 
občerstvení a všechny účinkující děti získaly odměnu. V roce 2015 Knihofony proběhly 4x 
a měly celkem 57 účastníků.  
     Čtení pro nejmenší pokračovalo ve 2 cyklech: pro nejmenší děti s maminkami 
na mateřské dovolené a pro MŠ Montessori. V průběhu roku se čtení uskutečnilo 17x. Dětem 
četla a společně s nimi zpívala a tancovala paní Helena Vernerová (dobrovolnice) 
a knihovnice H. Větrovská a P. Pekárková. Kromě klasických pohádek se četly také pohádky 
autorské. V rámci Týdne knihoven proběhlo čtení o zvířátkách (16 účastníků). V r. 2015 
navázala ÚKDM spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU. Studentky potom v rámci praxe 
v knihovně 3x četly dětem z MŠ.  
     Knihovna Bolevec po celý rok organizovala čtení pro školní družinu, během BMČ 
ho navíc obohatila čtením na hřišti, což bylo (vzhledem k pěknému počasí) přijato velmi 
kladně. Na akci Týden čtení byli pozváni žáci prvních tříd, aby předvedli, jak už se naučili 
číst. Četlo se z knihy S. McBratneye Hádej, jak moc tě mám rád!“ a pro zpestření děti 
zodpovídaly otázky k textu, cvičily a předváděly děj. Zvolený text a prostředí knihovny 
vzbudily zájem i u dětí, které jsou prý ve třídě pasivní. 
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     OK Bory realizovala několik čtení pro děti - Čtení pro nejmenší – Večerníčky, Čtení 
o masopustu, Čtení a knihy pro nejmenší, Čtení na léto a Čtení o babičkách. 
     V OK Doubravka 18. 3. proběhlo Čtení s babičkou - pohádka a povídání o časech, kdy 
nebyly televize ani počítače. 
     Knihovna Lobzy v rámci Týdne čtení žákům prvního stupně 28. ZŠ 4 x nabídla scénické 
čtení knihy Alexe T. Smithe Bruno ve městě.  Zúčastnilo se 93 dětí. Knihovna se též v rámci 
Března – měsíce čtenářů zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem.   
     OK Slovany jako v předešlých letech uspořádala 5. 3. Den čtení - čtení z knih J. Drdy, 
O. Sekory a M. Macourka. Za odměnu si děti mohly vybrat záložky, balónky, bonbony nebo 
drobnosti z „Knihoušova hrabadla“. Potěšující byla vysoká účast (54 dětí). V knihovně také 
7. 10. proběhlo Velké říjnové společné čtení.  
     V rámci Týdne čtení se v Knihovně Vinice 3x úspěšně četlo z Českých pohádek Jana 
Drdy žákům druhých ročníků 7. MŠ a ZŠ (50 dětí). Zvoleny byly pohádky, co nejsou 
všeobecně známé. Děti se setkaly s formou zastaralé češtiny a bylo nutné některé výrazy 
dovysvětlit. V prostorách 7. MŠ a ZŠ se díky knihovně uskutečnilo Čtení studentů VŠ 
prvňáčkům. 18 studentů Pedagogické fakulty - Dramatického ateliéru Pavly Sovové – četlo 
3x pro celkem 77 dětí. Před knihovnou dále proběhlo čtení VŠ pro 81. MŠ. Tentokrát 
8 studentů četlo 17 dětem z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Akce 
přispěla k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí i budoucích učitelů a měla příznivé ohlasy.  
     V pobočce Božkov se v únoru uskutečnilo setkání v knihovně se čtením pohádek 
B. Němcové a K. Čapka, v Liticích 2x proběhlo čtení pro děti ZŠ z knížek Plzeňské pověsti 
a legendy a U nás ve Švandaluzii (celkem 41 dětí), v Křimicích malování a čtení z knihy 
O Hajánkovi a Ospalce.  

 
Pasování dětí na čtenáře: 
     K oblíbeným rituálům patřilo také v roce 2015 pasování dětí, zejména prvňáčků, na čtenáře. 
Pasování se odehrálo v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
V ÚKDM, OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany a v Knihovně Vinice bylo 
dohromady pasováno 595 dětí.  
     V ÚKDM proběhlo pasování prvňáčků ze ZŠ Chotíkov na závěr společného dopoledního 
programu s druháky v prostorách chotíkovské školy. Do řádu čtenářského pasoval děti 
mušketýr (žák 7. tř. ZŠ Chotíkov) a zároveň jim byly předány Knížky pro prvňáčka. 
     OK Bory se do projektu přihlásila poprvé, spolupráce s 1. C 26. ZŠ byla zakončena 
slavnostním pasováním na čtenáře. 
     Na konci školního roku v OK Doubravka 3x proběhlo slavnostní Pasování na rytíře řádu 
čtenářského. Králem Knihoslavem bylo pasováno 175 dětí. 
     V L-klubu OK Lochotín pasoval prvňáčky na čtenáře rytíř Lochota. Dne 15. 6.  54 žáků 
Bolevecké ZŠ povýšil do řádu čtenářského.  
     Na pasování a předání Knížky pro prvňáčka Knihovna Vinice pozvala rodiče i prarodiče 
dětí. Slavnostní akt se odehrál před knihovnou, pasovali manželé Silovští v dobových 
kostýmech krále a královny. 
     Nejvíce pasovaných dětí však měla tradičně OK Skvrňany – rituál provedla v týdnu 20.- 27. 4. 
11x pro dohromady 231 dětí. 
 
Výstavy 
     V knihovnách byly připraveny stovky drobných výstavek a nástěnek, např. v Knihovně 
Bolevec to bylo celkem 61 výstav knih a materiálů, v OK Bory 48 tematických výstavek knih 
a 21 výstavek a nástěnek o osobnostech, v OK Doubravka pravidelné výstavky na bočnicích 
regálů s krátkým textem o literární osobnosti, vždy k výročí narození, v Hudební knihovně 
47 nástěnek a výstavek k významným výročím osobností, v OK Skvrňany 38, v OK Slovany 
51 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.  
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V roce 2015 KMP realizovala větší výstavy:       
 
Ve foyer Polanovy síně pravidelné miniexpozice propojující literární a výtvarné aspekty, 
které zpravidla připravoval Stanislav Bukovský. Všechny výstavy (s výjimkou výstavy o Olze 
Havlové) byly uvedeny vernisáží s obsáhlým úvodím slovem autorů. 

 Olga Havlová - výběr putovní výstavy fotografií z počátků činnosti Výboru dobré vůle 
Nadace Olgy Havlové (14. 1. – 3. 2.) 

 Jan Werich a Divadlo V+W (5. 2. – 31. 3.) 

 Matice česká  - výstava z Knihovny Národního muzea Praha (1. 4. – 12. 5.) 

 Český Slavín - Rukopisy, korespondence a autogramy českých spisovatelů 
19. a 20. století - s portréty M. Švabinského (13. 5. – srpen) 

 Mistr Jan Hus (srpen - 8. 9.) 

 František Nepil - Dobrý a ještě lepší i po 20 letech (9. 9. – 10. 11.) 

 Erbenova Kytice v ilustracích S. Bukovského (od 11. 11.)  
 

V ÚKD (nový výstavní prostor, vzniklý rozšířením volného výběru): 

 Madeira, ostrov věčného jara – výstava fotografií A. Sobotové (9. 3. – 27. 4.) 

 Alenka v říši divů – výstava klauzurní práce kostýmních návrhů na stejnojmenné 
představení výtvarnice Michaely Výtiskové (4. 5. – 26. 6.) 

 Rukávy Plzeň 2015 – výstava fotografií k projektu Rukávy Plzeň 2015 (1. 7. – 15. 8.) 

 Houby našich lesů - výstava fotografií A. Sobotové (31. 7. – 30. 10.) 

 Festival regionálních nakladatelů – výstava panelů s prezentací jednotlivých 
regionálních nakladatelů a vydavatelů, kteří se účastnili 1. ročníku festivalu  
(11. 11. – 31. 12.) 

 
V ÚKDM (Galerie Barevný koníček ve vstupní hale):   
     Pokračovaly výstavy dětských prací ve spolupráci se ZUŠ Plzeň, Jagellonská ul. 
(M. Němejcovou, J. Vackovou a A. Kopečkovou). Obrázky dětí byly vystavovány i podél 
schodiště od přízemí do 3. patra ústřední budovy. 

 Moje město (19. 11. 2014 – 22. 4. 2015)  

 Plzeňské a evropské motivy (23. 4. – 2. 12.) 

 Jiří Žáček v ilustracích (od 3. 12.) 

 5 řek, 5 pramínků - Svět podle Jakuba (od září do 3. 12.) – podél schodiště 
 

V OK Bory: 

 Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort – výstava dioramat ze soutěže (15. – 31. 3.) 

 Džungle na papíře – z prací z výtvarné soutěže (1. – 31. 12.) 
 
V Hudební knihovně: 

 Jan Werich - výstavka dokumentů a CD k 110. výročí narození 

 Jiří Voskovec - nástěnka a výstavka (+ J. Werich, Osvobozené divadlo) 
 
V Knihovně Lobzy: 

 Olga Havlová – výběr putovní výstavy fotografií z počátků činnosti Výboru dobré vůle 
Nadace Olgy Havlové (výstava převzatá z foyer Polanovy síně) 

 Josef Hrubý – koláže (výstava převzatá z foyer Polanovy síně) 
 
V OK Lochotín a L-klubu:  

 Věra Hesová - batika, textilní módní doplňky 

 Luboš Jakubčík - výstava barokních fotoportrétů 

 J. Picka: Mystic – výstava fotografií (10. 3. – 10. 4.) 

 Výrobky z keramiky, skla, papíru, velikonoční vajíčka (duben), vánoční tematika 
(listopad, prosinec) - Diakonie, Stacionář Človíček. 
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V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

 Výstava fotoskupiny FO3 (5. 1. – 28. 2.)  

 Písně světla – výstava fotografií Saši Kirilova (2. 3. – 30. 4.)  

 Poprvé do Himálaje – výstavu fotografií připravil Zdeněk Lukeš (15. 6. – 31. 8.) 

 Dinosauři - výstava prací dětí ze soutěže Dokážeš kreslit jako Zdeněk Burian? (duben) 

 Výstava fotografií Marka Velebného (1. 10. – 31. 12.)  

 Výstava prací žáků ZUŠ Jagelonská – pobočka Karla Steinera (školní rok 2014/2015) 
 
V pobočce Lhota:  

 České zámky, České hrady - výstavy fotografií Aleny Járové. 

 Výstava keramického betlému od místního keramického spolku. 
 
     Vítězné práce z výtvarné soutěže pro MŠ Lepit, tvořit, malovat, s pohádkou si budem hrát 
na motivy knížky O Hajánkovi a Ospalce - pohádky pro nespavce, byly vystaveny 
v knihovnách: ÚKDM, OK Doubravka, Knihovna Bolevec, Knihovna Lobzy, OK Skvrňany, 
pobočka Křimice. 
 

 
 

Celoknihovní akce 
 

Čtenáři čtenářům, knižní bazary 
     Z důvodu změny režimu odepisování dokumentů se po 1. 6. 2015 uskutečnilo méně 
výprodejů vyřazených knih, než bylo původně plánováno. Nekonal se např. ani Velký knižní 
bazar tradičně pořádaný v červnu Oddělením KF. 
     Knihovna Bolevec a OK Lochotín v L-klubu zorganizovaly větší bazar odepsaných knih 
v týdnu 25. - 29. 5., OK Bory jednodenní předvánoční bazar 17. 12. Bazary měly jako 
obvykle velký úspěch a čtenáři se na ně už předem těšili. 
     Hudební knihovna vyhlásila akci Čtenáři čtenářům po našem aneb Hudbu všem - bazar CD 
na principu výměny vlastních nepotřebných originálních CD mezi uživateli. Celkem bylo 
vyměněno 100 ks CD a 150 ks DVD české i zahraniční produkce. 
     Velký ohlas měl pak každoroční veřejný bazar Čtenáři čtenářům, který probíhal po celý 
měsíc říjen v OK Skvrňany.  

 
Čtenář roku 2015 - Táta čtenář 
     KMP se opět zapojila do celostátní soutěže SKIP na podporu čtení Čtenář roku a v roce 
2015 hledala v Plzni nejlepšího „tátu čtenáře“.  Letáček, hrací lístky, elektronickou přihlášku, 
propagaci na webu a facebooku KMP zajistila L. Kotroušová z OK Doubravka. Do soutěže se 
zapojilo 7 knihoven KMP, které do městského kola poslaly dohromady 17 finalistů. 
Pracovnice M. Bicanová a P. Chládková připravily vyhodnocení soutěže. Vyhlášení výsledků 
městského kola proběhlo v Polanově síni 16. 3. za účasti náměstka primátora Martina Baxy. 
Autorem diplomů byl i tentokrát Vhrsti. Tátou čtenářem města Plzně se stal MUDr. Michael 
Urban (čtenář ÚKD a OK Slovany), který si vloni vypůjčil a přečetl 253 knihy. Regionální kolo 
se pro nízký zájem knihoven západních Čech nekonalo.  
 
Nejlepší čtenářská třída 2016 
     Již v Týdnu knihoven 2015 vyhlásila knihovna soutěž o nejlepší čtenářskou třídu. Žáci 
sčítali přečtené knihy do konce 1. pololetí školního roku 2015/2016. Výsledky budou 
vyhodnoceny v březnu roku 2016. 
 
Čtěte, poznávejte přírodu a přijďte do ZOO! 
     ZOO a BZ města Plzně spolu se Sdružením přátel ZOO a BZ města Plzně IRIS 
u příležitosti Měsíce knihy vyhlásila II. ročník soutěže pro dětské čtenáře knihoven 
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Plzeňského kraje. Soutěž o volnou vstupenku do ZOO byla určená dětem do 15 let. KMP ve 
vybraných provozech soutěž propagovala, rozdávala dětem hrací lístky a vyhodnotila jejich 
účast. Letáček, hrací lístky, propagaci na webu a facebooku KMP zajistila L. Kotroušová 
z OK Doubravka. Soutěž bude uzavřena a vyhodnocena v lednu 2016. 
 
Průvod Vendelín (2. 9.) 
     KMP opět přijala výzvu k účasti v Průvodu Vendelín, který organizuje Divadlo J. K. Tyla 
k zahájení nové kulturní sezóny. Druhého ročníku průvodu se zúčastnilo 26 zaměstnanců 
a 4 rodinní příslušníci. K. Nová z ÚKD ve spolupráci s kolegou M. Ouřadou z ÚKDM 
na podporu propagace KMP vytvořili z knižního vozíku maketu bibliobusu, která pak 
v průvodu upoutávala pozornost veřejnosti.  
 
Hudbou západočeského regionu napříč staletími (21. - 22. 10.)  
     V roce 2015 se KMP stala hlavní organizátorkou setkání pracovníků hudebních knihoven, 
archivářů a pracovníků dokumentačních pracovišť, které se každoročně koná na různých 
místech republiky. Seminář proběhl podle plánu v Polanově síni a zúčastnilo se ho 
27 kvalifikovaných posluchačů (tj. pracovníkům informačních institucí, jejichž fondy obsahují 
hudebniny, knihy o hudbě, zvukové a zvukově obrazové dokumenty). Program, sestavený 
ve spolupráci s Katedrou hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, byl koncipován 
do 7 bloků tak, aby účastníkům poskytl co možná nejširší povědomí o hudební historii 
Plzeňského kraje, s přesahem do krajů Karlovarského a Jihočeského, zároveň aby zahrnoval 
pestrou škálu hudebních stylů a směrů. S přednáškami „Plzeňský pop a jazz od 50. let“, 
„Soudobá vážná hudba plzeňského regionu“, „Sběratelé lidových písní“, „Baroko, romantismus 
a 20. století. Komorní hudba“ a „Literární bratrstvo v Klatovech“ postupně vystoupilo 9 pedagogů 
a hudebníků (doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.;  doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.; PhDr. 
Štěpánka Lišková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.; Mgr. Vít Aschenbrenner, 
Ph.D.; Dana Mandysová, Věra Müllerová, Lucie Panošková a Karolína Ronovská). Součástí 
semináře bylo též výroční zasedání ČNS IAML,5 v jehož rámci byla probírána aktuální 
problematika hudebního knihovnictví. K dispozici bylo k volnému rozebrání značné množství 
knih, hudebnin a časopisů o hudbě (od IAML). Seminář byl uzavřen exkurzí do Hudební 
a internetové knihovny (Táborská 22). Po prohlídce zde byly diskutovány problémy týkající 
se praktického provozu, zejména bezpečnosti hudebních knihoven a knihoven obecně. 
K programu rovněž patřil večerní koncert a neformální posezení. Akce byla podpořena dotací 
od MK ČR ve výši 13 000,- Kč prostřednictvím regionálního výboru SKIP 04 – Plzeňský kraj. 
Vedoucí Hudební a internetové knihovny KMP Bc. Zbyněk Topinka přijal hned na místě řadu 
ústních pochval a poděkování. Po skončení semináře KMP obdržela písemné poděkování 
od zúčastněných pracovnic Studijní a vědecké knihovny PK, které hodnotily seminář jako 
„skutečně výjimečný“ (30. 10.). KMP rovněž dostala dopis od předsedkyně ČNS IAML 
s ubezpečením, že členové výboru průběh letošního zasedání „obzvlášť vysoce ohodnotili“ 
(21. 12.). Za organizaci semináře náleží poděkování Z. Topinkovi, za zajištění pohoštění 
N. Tomanové, P. Chládkové a J. Hájkové (upekly koláče) a J. Berkové (připravila chlebíčky), 
za pomoc P. Chládkové, M. Bicanové, H. Novákové, J. Horákové a kolegyním ze studovny.  
 
Festival regionálních nakladatelů (19. - 20. 11.) 
     Do programu Plzeňského literárního festivalu, který se v režii Střediska západočeských 
spisovatelů v listopadu v Plzni konal vůbec poprvé, knihovna přispěla zcela novou akcí - 
dvoudenním Festivalem regionálních nakladatelů. Cílem bylo upozornit na produkci knih 
s regionální tematikou, které vydávají malá plzeňská nakladatelství. Pozvání přijala 
nakladatelství AVIK, Cykloknihy, Grafia, Granát, ArtKrist, Maják Plzně, Petr Mikota, Muzeum 
strašidel, Pro Libris, RegionAll, Starý most, Jiří Ševčík a Vydavatelství ZČU. Obsahem 
festivalu byl v prostorách ústřední budovy KMP nejen prodej knih, ale též prezentace, 

                                                 
5
 Česká národní skupina Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek/ 

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML)   
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autogramiády a přednášky. Akci iniciovalo a zorganizovalo Oddělení KF pod vedením 
L. Duchkové. Zapojila se také ÚKD. Připravila výstavní panely s prezentací jednotlivých 
zúčastněných nakladatelů a vydavatelů, ve výloze prezentovala knižní tituly z jejich produkce 
z fondu KMP a v prostoru čítárny ve spolupráci s Miroslavem Kristem z nakladatelství 
ArtKrist uspořádala autorské čtení básnířek Hany Gerzanicové, Evy Voříškové a autorky 
životopisné monografie „Bedřich Macenauer“ Lady Duspivové. Na svého otce zavzpomínal 
pan Igor Macenauer a také přítel Zdeněk Vimr, sbormistr Divadla J. K. Tyla. Ostatní knihovny 
KMP podpořily festival výstavkami regionální literatury. Všichni nakladatelé byli s průběhem 
festivalu spokojeni. 
 
 

 

 
 
Účast KMP na celostátních akcích 
 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. 
 
Anketa SUK 2014 – Čteme všichni 
     V roce 2015 tradičně proběhla anketa o nejhezčí dětskou knihu roku 2014. ÚKDM 
soustředila a odeslala hlasy za celou KMP. Podařilo se shromáždit 37 anketních lístků 
od dětí (vloni 68) a 28 od knihovníků (vloni 23), celkem 65 (91 v roce 2014, 99 v roce 2013). 
ÚKDM sama získala 4 hlasy od dětí (vloni 11) + 5 od knihovníků, Knihovna Bolevec 17 + 5, 
OK Skvrňany 7 + 0, Knihovna Lobzy 4 + 2, OK Slovany 2 + 3, OK Bory 2 + 2, OK Doubravka 
1 + 5, Studovna 0 + 3, Knihovna Vinice 0 + 2 a ředitelka KMP - 1 hlas knihovníka. Došlo 
téměř k polovičnímu úbytku dětských hlasů. Příčinou je pravděpodobně přesycenost různými 
anketami, nabídkami, soutěžemi. Odpovědi na doplňující anketní otázku „Kterým literárním 
hrdinou bych chtěl/a být a proč?“ byly velmi pestré – objevil se např. Spiderman (2x), upírka 
(2x), Batman, Malej poseroutka, Harry Potter, vlkodlačice aj. Vyhlášení celostátních výsledků 
proběhlo 15. 4. v Památníku národního písemnictví v Praze. Knihovna Bolevec vítězné knihy 
vystavila v dětském oddělení. 
 
Kde končí svět – Jak je to s králem 
     10. ročník projektu Kde končí svět 2015/2016 s podtitulem „Jak je to s králem“ byl 
vyhlášen v polovině března roku 2015. Tematicky je zaměřen k 700. výročí narození Karla IV. 
v doslovném nebo přeneseném významu (tj. co to znamená být králem, kdo je a kdo není 
král). Autorkou celostátního projektu a jeho každoročního zaměření je ředitelka KMP 
H. Šlesingerová. Do 10. ročníku se přihlásila ÚKDM (v oblastech dětského čtenářství, 
výtvarných soutěží, literárních soutěží a tvůrčího psaní), Knihovna Bolevec a OK Doubravka. 
Na podzim 2015 knihovny zahájily realizaci aktivit s dětmi v místech. Regionální přehlídky 
jsou plánovány na březen-duben 2016, vyvrcholení projektu s pasováním na rytíře řádu 
Krásného slova proběhne 1. června 2016 na Pražském hradě pod záštitou první dámy, paní 
Ivany Zemanové. 
 
Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2015 (10. 2.) 
     Celosvětovou akci, v roce 2015 s mottem „Vytvořme společně lepší internet!“, podpořila 
ÚKDM a OK Doubravka. V ÚKDM proběhla beseda o zásadách bezpečného internetu 
pro školní družinu Benešovy ZŠ (6. 3.). 17 dětí 1. stupně se při ní zajímavou a vtipnou 
formou seznámilo se zásadami bezpečného užívání internetu, s nástrahami virtuálního světa 
a s kyberšikanou. OK Doubravka 2x realizovala lekci informační výchovy pro 6. třídu 
„Učte se být on-line“. Připravila též nástěnku, soutěž pro děti a výstavku knih, akci 
propagovala na webu a na facebooku. Tematický kvíz vyplnilo i 10 čtenářů pobočky Újezd.  
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Mezinárodní den darování knih (14. 2.)  
     U příležitosti Mezinárodního dne darování knih OK Doubravka zorganizovala sbírku 
dětských knih a časopisů do připravované mini knihovny v čekárně Nemocnice u sv. Jiří. 
 
Březen – měsíc čtenářů 2015 (BMČ) 
     V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů se uskutečnila řada akcí pro děti i dospělé, 
pro školy, školky a širokou čtenářskou veřejnost. 
     KMP zahájila tradiční aktivitou Týden čtení aneb Čtení sluší každému (2. - 6. 3.). Četlo se 
v ÚKDM, v OK Doubravka, OK Bory, OK Skvrňany, v Knihovně Bolevec, Knihovně Vinice 
a v Knihovně Lobzy. 
     Do akce Čtenář roku 2015 – táta čtenář se zapojilo 7 knihoven KMP.  
     Knihovnice prováděly tradiční lekce informační výchovy spolu s vysvětlením pojmu 
Březen – měsíc čtenářů. V úhrnu proběhlo 17 lekcí pro žáky ZŠ i MŠ. Kromě tradičních lekcí 
si žáci s učiteli velmi oblíbili i lekce o netradičních knihách. Ty byly provedeny 7x v OK Lochotín, 
2x v ÚKDM a 1x v OK Bory (děti z MŠ si prohlédly knihy pro nevidomé). 
     V rámci BMČ proběhly četné besedy. Nejvíce besed pro žáky ZŠ nabídla OK Bory 
(5 besed Bratři Čapkové pro 88 účastníků). Žáci se dozvěděli zajímavosti ze života obou 
umělců a poslechli si pohádku „Jak si pejsek s kočičkou udělali k svátku dort“. Na stejné 
téma proběhla beseda v OK Lochotín, spojená s výstavkou knih bratří Čapků). Tematické 
besedy pro družiny ZŠ se uskutečnily v Knihovně Bolevec (Velikonoce a Jaro). Zajímavou 
besedu s prohlížením historických fotografií Plzeň - znáš svoje město? připravila 
OK Skvrňany. Knihovnice si při ní s dětmi ze školní družiny povídala o historii i současnosti 
města (59 úč.). Besedy pro žáky 2. stupně ZŠ na téma Válečné deníky dětí za II. světové 
války proběhly v ÚKDM (2x) a v OK Lochotín. (2x), besedy pro školní družiny a MŠ s tématy 
Sovy, Křemílek a Vochomůrka, Velikonoce se uskutečnily v Knihovně Lobzy. Knihovna 
Vinice si připravila besedu o L. Štíplové (pro 17 dětí). V prostoru Hudební knihovny se 18. 3. 
uskutečnila přednáška PaeDr. Věry Kubové „Díky, pane Werichu“. Přednáška o více i méně 
známých skutečnostech hercova života byla doplněna zvukovými ukázkami. 
     V knihovnách probíhaly rovněž soutěže, výstavy, tvůrčí dílny a workshopy, ankety, bazary 
odepsaných knih a časopisů aj. Bezplatný zkušební přístup do databází LibraryPressDisplay, 
AtoZ a ČTK (Infobanka a News Select) poskytla po celý březen svým uživatelům Studovna. 
 
Jeden svět 2015 (24. - 27. 3.) 
     KMP podpořila Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět tím, 
že umožnila promítání filmů v Polanově síni a v L-klubu. Celkem v KMP proběhlo 11 projekcí 
pro školy (o účasti 346 žáků a studentů) a 4 projekce pro veřejnost (filmy Neviditelné vlny, 
Stále spolu, Píseň bez domova a Bugarach), na které přišlo 114 diváků. Za zajištění průběhu 
akce náleží poděkování P. Chládkové a pracovnicím Oddělení KF, zejména M. Kožíšek 
Ouřadové a dalším.  

 
Noc s Andersenem (27. 3.) 
     15. ročník byl tematicky zaměřený ke 210. výročí narození H. Ch. Andersena a 100. výročí 
narození J. Drdy (pohádky o čertech). Z KMP se zapojila OK Doubravka a Knihovna Lobzy, 
ve kterých děti doopravdy spaly, ÚKDM  a OK Lochotín, které nabídly dětem pouze večerní 
program bez přenocování. Celkem se v KMP zúčastnily Noci s Andersenem 104 děti, 
v knihovně spalo 24 dětí. 
     V OK Doubravka přenocovalo 15 dětí, 5 knihovnic a 3 dobrovolné pomocnice. Večer 
probíhal na motivy pohádek Jana Drdy. Děti v knihovně uvítali čerti a andělé, program zahájil 
starosta ÚMO Plzeň 4 pan Bc. Michal Chalupný, který dětem přečetl pohádku „O hloupé 
havířce“. Potom si čertíci vyrobili růžky a začala čertí diskotéka. Divoká zábava tak rozzlobila 
anděla v nebi, že za trest zamkl Lucipera řetězem k trůnu. K jeho osvobození muselo každé 
ze tří čertích družstev splnit náročné úkoly: uhádnout hádanky od anděla, obehrát v kartách 
Martina Kabáta, najít poslepu jitrnici ze stromu, hodit míček drakovi Bucifálkovi a proběhnout 
slalom ševce Jíry. Za každý splněný úkol děti získaly část mapy, která je dovedla k ukrytým 
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klíčům. Osvobozený Luciper potom potěšil své zachránce sladkou odměnou. Před ulehnutím 
do spacáků si děti ještě mohly zahrát hry, vyrobit figurky z modelovací hmoty a poslechnout 
pohádku.  
     Také Knihovna Lobzy pro 9 dětí a 2 dospělé připravila na téma pohádky Jana Drdy noc 
plnou her, soutěží, hraní loutkového divadla, čtení, poslechu i promítání filmových ukázek. 
Za splněné úkoly děti dostávaly indicie, ze kterých potom mohly sestavit stručný životopis 
spisovatele. Účastníci obdrželi diplom, pamětní pohlednice Noci s Andersenem a drobné dárky. 
     Noci s Andersenem v ÚKDM se zúčastnilo 25 dětí ve věku od 8 do 15 let a 7 dospělých. 
Program pro děti začal vyprávěním o životě a pohádkách H. Ch. Andersena. Děti si pohrály 
s popletenými názvy 10 Andersenových pohádek a správně je seřadily. Další část večera 
patřila Janu Drdovi. Účastníci si stručně připomněli 100. výročí jeho narození a poté střídavě 
četli a vyprávěli pohádku Zapomenutý čert z Drdovy knihy České pohádky. Z té také čerpali 
náměty na další večerní aktivity. Následovala „cesta za pohádkou“. Děti se rozdělily do tří 
skupin, v prostorách hlavní budovy knihovny plnily úkoly, za něž vždy obdržely indicie. 
Postupně navštívily pekelnou říši (na půdě knihovny), vodní říši (v knihařské dílně) 
a pozemskou říši (v dětském oddělení). V závěru každá skupina složila puzzle s tajným 
kódem, podle kterého potom našla poklad v podobě perníkových smajlíků, pohádkové 
čokoládky a bonbonů. Posledním bodem programu byla až do 22.00 hodiny návštěva Muzea 
strašidel na náměstí Republiky.  
     V L-klubu OK Lochotín se uskutečnilo divadelní představení Přemysla Kubišty Zvěsti 
a pověsti o městě Plzni. Pozváno bylo 55 dětí ze ZŠ FN Manětínská ulice a z Bolevecké ZŠ. 
Představení bylo pro děti odměnou za celoroční výbornou spolupráci. Po skončení dostaly 
pamětní list a drobné dárky. 
 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)  
     Mezinárodní den dětské knihy připomněla Knihovna Bolevec, OK Skvrňany, Knihovna 
Vinice a pobočka Bílá Hora výstavou knih v dětském oddělení. Knihovna Bolevec navíc 
připravila dětem tematickou křížovku, v OK Slovany každý čtenář s dětskou knihou obdržel 
záložku, Knihovna Vinice propagovala významný den ve výloze a na facebooku. 

 
OKnA – O Knihovnických Aktivitách 
     IV. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 
besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 14. – 15. dubna 2015 
v Knihovně Třinec. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky II. stupně ZŠ 
(6. – 9. tř.), na téma 1. a 2. světová válka v literatuře pro děti a mládež. Představeno bylo 
7 pořadů, zúčastnilo se cca 60 diváků. KMP reprezentoval Martin Ouřada z ÚKDM 
s pořadem Válečné deníky dětí. Dostal Cenu za inspirativní zážitkový vhled do života dětí 
za války a Cenu diváků. Přehlídky se zúčastnily i ředitelka KMP H. Šlesingerová a L. Ťoupalová 
(jako členky odborné poroty).  
 
Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)   
     KMP podpořila akci SČKN „Knihy mají zelenou“ vyvěšením plakátů v knihovnách 
a na chodbách ústřední budovy. Distribuci plakátů od dodavatelů a jejich výlep zajistilo 
Oddělení KF. Knihovna Bolevec na 23. 4. připravila kvíz „Knihy mají zelenou“ (43 úč.), 
výstavu knih a materiálů v dětském oddělení. OK Doubravka a Knihovna Vinice propagovaly 
akci na nástěnce, na webu a facebooku a rozdávaly čtenářům papírové růže. Studovna 
návštěvníkům nabídla výstavku dokumentů. 
 
Týden lesů (11. – 15. 5.) 
     Na KMP se obrátila Správa veřejného statku města Plzně a Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem. V rámci Týdne lesů proběhly v celé ČR programy lesní 
pedagogiky pro děti pod heslem „Pomáhejme lesníkům chránit les, čtěme dětem o lese“. 
Pracovnice OK Lochotín D. Brychová se zúčastnila 13. 5. v Arboretu Sofronka prezentace 
knihy Dědeček lesník vypráví dětem autorů Ericha Václava a Jany Bezděkové a podílela se 
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na čtení ukázek. Do fondu KMP získala 5 ks knihy. Knihovna Bolevec v lese u rybníka 
Šídlovák 12. 5. uskutečnila Besedu v lese pro školní družinu (20 úč.). 
 

Evropský den sousedů (30. 5.) 
     OK Slovany se podílela na propagaci akce roznesením plakátů. 
 
Kamarádka knihovna 
     V 5. ročníku soutěže o nejlepší veřejnou knihovnu pro děti Kamarádka knihovna 
postoupila KMP do finále (z celkového počtu 77 přihlášených knihoven bylo 14 finalistů). 
Knihovna odeslala 205 vyplněných komiksových vysvědčení s 99 přidanými obrázky. 
(Vysvědčení mělo v tomto ročníku novou podobu. Děti hodnotily svou knihovnu do čtyř 
komiksových políček. Na poslední stránku komiksového vysvědčení mohly ještě nakreslit 
obrázek nebo se více rozepsat.) Hodnotící komise, jejíž členkou byla též ředitelka KMP 
H. Šlesingerová, navštívila 18. 5. dvě dětská oddělení - ÚKDM a OK Slovany. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhlo 2. 6. v Městské knihovně v Praze – pobočce Lužiny. KMP 
v kategorii měst nad 40 tis. obyvatel získala 2. místo, ve své kategorii byla poražena 
Městskou knihovnou Havířov, která se stala vítězkou a nositelkou titulu Kamarádka knihovna 
za rok 2014.  
 
Týden čtení dětem (1. - 7. 6.) 
     Do 5. ročníku akce společnosti Celé Česko čte dětem se opět zapojila Knihovna Lobzy. 
Celkem 4x uskutečnila scénické čtení knihy Alexe T. Smithe Bruno ve městě pro 93 žáků 
1. stupně 28. ZŠ.  
 
Městská knihovna roku 
     KMP se zúčastnila 6. ročníku soutěže Městská knihovna roku, ve které jsou knihovny 
hodnoceny v prvním kole podle výkonů v rámci benchmarkingu, ve druhém kole podle 
dalších kritérií včetně prostor. Do druhého kola tentokrát postoupily knihovny Jevišovice 
(města do 5 000 obyvatel), Sedlčany (5 001 až 10 000 obyv.), Louny (10 001 až 20 000 
obyv.), Třebíč, Vyškov (20 001 až 50 000 obyv.) a Olomouc (nad 50 000 obyv.). V nejvyšší 
kategorii soutěžily 4 knihovny (Olomouc, Plzeň, Havířov, Karlovy Vary). KMP s 84 body 
obsadila tradičně 2. místo. 
 
Cesty za knihou – čtenářské pasy  
     Aktivitu s dětskými čtenáři realizovaly ÚKDM a OK Skvrňany. 
     ÚKDM na projektu spolupracovala se čtyřmi druhými třídami: ze ZŠ Chotíkov, z Benešovy 
ZŠ a z 26. ZŠ (některé třídy tak navázaly na projekt Knížka pro prvňáčka). Během školního 
roku děti do svých pasů zaznamenávaly kromě názvu knihy a jména autora a ilustrátora také 
jméno hlavního hrdiny, zemi, v níž se příběh odehrává, a zemi, z které pochází autor. 
Knihám též přiřazovaly bodové ohodnocení podle toho, jak moc je příběh zaujal. 
Se čtenářskými pasy zde „cestovalo“ 86 dětí. Projekt byl vyhodnocen v červnu 2015. Každý 
žák představil svůj čtenářský pas a s jednou vybranou knihou blíže seznámil spolužáky. 
V novém školním roce (v listopadu 2015) pokračovala ÚKDM v projektu opět se 4 druhými 
třídami ze stejných škol. Program byl obohacen interaktivním vstupem M. Ouřady coby řidiče 
autobusu, který s dětmi cestoval do města, do přírody, do Austrálie, ale i do historie atp. 
Autobusem se „svezly“ celkem 104 děti.    
       Děti, zapojené v OK Skvrňany, celý školní rok s pasy pracovaly ve škole a v knihovně 
dostávaly razítka. V červnu byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři z 10 tříd, akce se zúčastnilo 
216 dětí. V říjnu knihovna žákům deseti 2. tříd rozdala celkem 217 nových pasů.  
 
Magnesia Litera 
     Knihovny KMP mezi čtenáři propagovaly anketu Magnesia Litera formou upoutávky 
s nabídkou hlasování přes internet a formou anketních pohlednic (zájem nebyl evidován). 
ÚKD připravila prezentaci a výstavku nejprve nominovaných děl a posléze i děl oceněných 
v jednotlivých kategoriích. 
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Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

     VII. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Ve školním 

roce 2014/2015 jí byla knížka veršů Jiřího Žáčka Odemyky zamyky s ilustracemi Vojtěcha 

Juríka (Vhrsti).  
     V ÚKDM si Knížku pro prvňáčka vysloužilo celkem 101 dětí z prvních tříd ZŠ Chotíkov, 

Benešovy ZŠ (2 třídy) a 26. ZŠ. Jmenované školy se do projektu aktivně zapojily. Slavnostní 

předání knížek proběhlo pro děti z Benešovy ZŠ a 26. ZŠ 19. 5. v Polanově síni při besedě 
s plzeňskou herečkou Zorkou Kostkovou, autorkou knihy „Mlhášek“. Předání knížek 

prvňáčkům ze ZŠ Chotíkov bylo spojeno s pasováním na čtenáře, které se uskutečnilo 3. 6. 
ve škole v závěru společného dopoledního programu první a druhé třídy. Prostřednictvím 

ÚKDM se do projektu přihlásily také 4 první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.) -  celkem 94 dětí. 

Tyto třídy však na projektu pracovaly samy. 
     Zcela poprvé se připojila OK Bory. Spolupráci s 1. C z 26. ZŠ zakončila slavnostním 

pasováním na čtenáře. 
     OK Doubravka evidovala tři 1. třídy zapojené do projektu spolupráce knihovny a 14. ZŠ 

(64 dětí). Pro děti uskutečnila interaktivní lekce informační výchovy s loutkou Doubravkou 

V knihovně jako doma (13. a 23. 1.) a besedu se spisovatelkou, novinářkou a moderátorkou 
Markétou Čekanovou (26. 3.). Slavnostní pasování prvňáčků králem Knihoslavem na rytíře 

Řádu čtenářského s předáním knížky se konalo 17. 6.  
     Knihovna Lobzy celoročně pracovala s žáky prvních tříd 28. ZŠ, měsíčně podle situace 

a možností proběhla 1 až 2 akce. Knížku si zasloužily všechny děti. 75 Knížek pro prvňáčka 

bylo předáno v červnu přímo ve třídách, program byl doplněn o scénické čtení knihy Bruno 
ve městě od Alexe T. Smithe. 27 ks knih si učitelky uhradily samy.   

     Prostřednictvím Knihovny Vinice se do projektu zapojily tři 1. třídy ze 7. MŠ a ZŠ (celkem 
81 dětí). Pro prvňáčky zde byly připraveny lekce informační výchovy – seznámení 

s knihovnou a orientace v ní, postup, jak se do knihovny přihlásit, ukázka knih, které mají děti 

v knihovně k dispozici, upozornění na knihy vhodné pro trénink – edice prvního čtení (nově 
značené piktogramem), seznámení s ostatními službami, které knihovna poskytuje, apod. 

Součástí projektu bylo i na Vinicích čtení knih, soutěžní kvíz, pasování na Rytíře čtenářského 
řádu a slavnostní předání knížky. Děti z I. C namísto Knížky pro prvňáčka dostaly titul 

Tajemství sněhových vloček (autor a ilustrátor Vhrsti).  

 
Týden knihoven (5. – 11. 10.) - Zažijte knihovnu jinak 

     Všechny knihovny KMP také v roce 2015 přispěly do programu k Týdnu knihoven 
a připravily řadu aktivit nejen k podpoře čtenářství, ale i k pobavení.  

     Základem byly přirozeně akce zaměřené na čtení dětem, anebo čtení dětí. V Knihovně 

Bolevec a v OK Slovany se uskutečnilo Velké říjnové společné čtení. Aby „zažily knihovnu 
jinak“, děti z 1. ZŠ četly dětem z 90. MŠ, školní družině zase četla knihovnice.  Knihovna 

Lobzy nabídla scénické čtení, v ÚKDM se uskutečnilo tradiční Čtení pro nejmenší a Knihofon 
– čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu.  

     Počátkem října se též v M-klubu konala zeměpisná přednáška Aljaška, v režii ÚKDM 

v Polanově síni beseda s MUDr. Janem Trachtou, autorem knihy Tichý dech, v OK Bory 
beseda Jiří Žáček a Adolf Born a v OK Doubravka beseda s publicistou a spisovatelem 

pro mládež L. Müllerem, spojená s autorským čtením. OK Lochotín opět nabídla besedu 
Netradiční knihy, Knihovna Vinice „Knihovnickou džungli“ - napínavý program plný soutěží 

a dramatizace, který dětem přiblížil literaturu o zvířatech a o přírodě.  

     OK Lochotín zařadila do programu divadelní představení Zvěsti a pověsti o městě Plzni 
a  OK Skvrňany koncert Hynka Kočího přímo v knihovně mezi regály.  

     Knihovny soustředily pozornost také na lekce informační výchovy, pasování dětí 
na čtenáře (Bolevec) či předávání čtenářských pasů (Skvrňany). 

     Šest velkých knihoven zapojilo děti do akce Malý knihovník (Vinice, Slovany, Doubravka, 

Bolevec, Lochotín, ÚKDM).  
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     OK Bory připravila nástěnku s knižními kuriozitami, informacemi o „knihách jinak“ 
a plakátky propagujícími knihy ve stylu guerilla marketing. Umístěna byla na chodbě školy. 
     Rovněž se objevily výstavky knih, soutěže, testy a křížovky pro děti.  
     V OK Skvrňany byl zahájen velký knižní bazar Čtenáři čtenářům. Další malé bazary 
s výprodejem starých knih proběhly v OK Bory, OK Slovany a také v Hudební knihovně 
(bazar CD a knih o hudbě, originální CD, LP, DVD nebo knihy o hudbě a filmu Hudbu a filmy 
všem). 
     OK Doubravka a Hudební knihovna uživatelům nabídla výjimečně prodlouženou otevírací 
dobu. 
     OK Doubravka zařadila též artedílnu Záložky do knížky, OK Skvrňany poprvé výuku 
deskových her Hráčské doupě v knihovně. V OK Bory ozvláštnili knihovní prostor umístěním 
tělocvičného nářadí mezi regály, v ÚKD zhotovili letáček Čti ušima s nabídkou audioknih 
nebo dotazník průzkumu spokojenosti uživatelů s provedenými změnami, k nimž došlo 
na počátku tohoto roku.  
 
Dny poezie (listopad) 
     Knihovny KMP drobnými aktivitami rovněž přispěly do programu festivalu Dny poezie, 
tentokrát s podtitulem „Poezie pod proudem“.   
     ÚKD ve dnech 9. - 13. 11. pod názvem Variace na renesanční téma aneb Týden s Václavem 
Hrabětem v souladu s tematickým zaměřením naaranžovala řadu reprodukovaných 
Hrabětových básní do blízkosti elektrických zástrček či osvětlení. Pro uživatele pak připravila 
tytéž básně ve formě záložek do knih. 
     ÚKDM 18. 11. zorganizovala besedu s překladateli knihy Shela Silversteina Jen jestli si 
nevymejšlíš - s Lukášem Novákem, Stanislavem Rubášem a Zuzanou Šťastnou, kteří za svůj 
překlad z angličtiny získali prestižní literární cenu Magnesia Litera 2015 v kategorii Litera pro 
překladovou knihu. Besedy se zúčastnili studenti 6. tříd Církevního gymnázia Plzeň. 
Překladatelé je seznámili s náročnou prací překladu poezie, zvláště tak originálních básní 
S. Silversteina založených na jazykových hříčkách a doplněných výstižnými autorovými 
ilustracemi. V závěru besedy studenti dostali příležitost si překlad anglického čtyřverší z další 
připravované Silversteinovy sbírky sami vyzkoušet. Jejich pokusy byly velmi zdařilé. 
     OK Bory po knihovně rozmístila vytištěné básně Jiřího Žáčka a Karla Jaromíra Erbena. 
OK Doubravka zařadila 2 lekce informační výchovy pro 5. tř. ZŠ Trocha poezie nikoho 
nezabije. V OK Lochotín a také pobočce Bílá Hora podobně jako v předchozích letech 
rozdávali čtenářům „básničky do dlaně“. V OK Slovany vystavili díla Jiřího Žáčka a také 
v Knihovně Vinice propagovali Jiřího Žáčka ve výloze a dále při lekcích informační výchovy 
Trocha poezie nikoho nezabije.  
 
Den pro dětskou knihu (28. 11.) 
     Hlavním bodem programu Dne pro dětskou knihu v ÚKDM byla beseda s Jiřím Hellerem, 
spoluautorem knihy Enzo 1. Medové dny: deník moderního psa, za přítomnosti psa Enza. 
Beseda s názvem Kniha a pes - nejlepší přátelé člověka měla velmi příjemnou atmosféru, 
vyprávění o soužití Enza s jeho lidskou rodinou bylo doplněno promítáním fotografií, střídalo 
se s četbou krátkých deníkových záznamů z knihy a dále hrou pana Hellera na flétnu, 
na exotický hudební nástroj australských domorodců didgeridoo a na tibetskou zpívající 
mísu. Po skončení besedy byly pro děti připraveny omalovánky, hádanky a soutěže o psech 
a také výstavka knížek se psím hrdinou. Při odchodu dostal každý dětský návštěvník malou 
knižní pozornost (mini-knížečku M. Kratochvíla Čas klaunů a sněhuláků), ti nejmenší 
Rostíkův metr „Když mám tuhle výšku, tak čtu tuto knížku“ a rodiče publikaci Nejlepší knihy 
dětem 2014/2015 pro inspiraci na vánoční dárky. Všechny děti dostaly od pana Hellera 
magnet s fotografií Enza. Den pro dětskou knihu přilákal 52 návštěvníků a patřil 
k nejúspěšnějším akcím roku. 
     OK Doubravka pojednala první adventní sobotu pro celou rodinu v předvánočním duchu. 
Do programu zařadila výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, vystoupení sborečku 
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Rolničky, pohádku zimní královny, dětský knihotoč i občerstvení. Na Den pro dětskou knihu 
sem zavítalo 90 návštěvníků.   
     Knihovna Bolevec si kromě výstavky knih připravila Den pro dětskou knihu - obrázkovou 
křížovku pro děti a kvíz Doplň slova. Zaznamenala 60 účastníků.  
     V OK Lochotín v „předvečer“ Dne pro dětskou knihu (27. 11.) proběhla beseda o knihách 
pro družinu 4. ZŠ s účastí 12 žáků. 
 
 

 
 
Účast KMP na ostatních akcích 
 
     V Polanově síni se v roce 2015 uskutečnilo několik dalších zajímavých akcí, např. 
přednáška prof. V. Viktory v cyklu Spory v literatuře - Spory o Rukopisy (1. 4.) a Spor školy 
národní a kosmopolitní (2. 12.). V rámci cyklu Hrady a zámky přednášeli K. Drhovský 
a V. Viktora o hradu Rabí (18. 3.) a o klášteře Chotěšov (23. 9.). Ve středu 11. 2. se konalo 
slavnostní udílení výročních cen literárního měsíčníku Plž Ceny Plže 2014, které uváděl 
šéfredaktor časopisu Vladimír Novotný. Nově byl zařazen cyklus pořadů Řeknu ti, co čtu 
v režii Střediska západočeských spisovatelů, ve kterém různé osobnosti SZS představily své 
oblíbené knihy. Celkem se uskutečnily 4 takové večery. Pro diváky byl přitažlivý i cyklus 
Záhady a záhadologové.  
     ÚKD ve spolupráci s Loutkovým divadlem V Boudě u příležitosti 240. výročí narození 
významného českého loutkáře Matěje Kopeckého instalovala do výlohy KMP výstavku kulis 
a loutek. Dne 9. 2. se pak v Polanově síni konalo loutkové divadelní představení Mordyje, 
pardyje, saprlot. 
     Ve vstupní hale ÚKDM - Galerii Barevný koníček - 23. 4. proběhla slavnostní vernisáž 
výstavy dětských prací ze ZUŠ v Jagellonské ulici na téma Plzeňské a evropské motivy. 
Na vernisáži o účasti 85 návštěvníků vystoupily 2 taneční skupiny ze ZUŠ Lochotín 
pod vedením Radky Mrázové. Prosincová vernisáž potom slavnostně odhalila dětské 
výkresy s názvem Jiří Žáček v ilustracích. Obrázky a keramické výrobky od 127 autorů 
vznikly na motivy básní J. Žáčka. Také hudební vystoupení mělo u 120 návštěvníků velký 
úspěch. V závěru vernisáže byly předány diplomy 39 oceněným účastníkům soutěže 
vyhlášené ZUŠ Jagellonská na téma Básně Jiřího Žáčka. Knihovna rovněž zorganizovala 
celoroční cyklus soutěží Postavičky z Večerníčků k 50. výročí (celkem 8 soutěží pro 28 účastníků) 
a soutěž Večerníček se zvířátky (červenec-srpen, 16 účastníků).  
     U příležitosti návštěvy rakouských knihovníků v KMP byl 15. 5. v Kopeckého sadech 
mimořádně přistaven Bibliobus.  
     Knihovna Bolevec připravila pro děti ze školní družiny besedu Pohádky Boženy Němcové 
se čtením ukázek a hádání pohádek podle indicií (3. 2. pro 18 účastníků). Dětem ze ZŠ 
Plzeň (Tachovská 19) byl 28. 5. určen Den dětí pro ZVŠ. Akce v dětském oddělení 
zahrnovala hry k procvičení myšlení, mluvení a pohybových dovedností, knihovna při ní 
využila i společenských deskových her. Zúčastnili se 33 žáci. V Bolevci byly rovněž úspěšné 
akce k životním výročím F. Hrubína a F. Nepila.  

     V rámci Mezinárodního dne dětí OK Doubravka 1. 6. nachystala soutěžení s drakem, 
fotokoutek s Machem a Šebestovou a půjčování v kostýmech klaunů. Také se 20. 3. zapojila 
do akce OD Centrum Doubravecké Jarobraní – propagovala knihovnu, připravila jarní 
soutěže, vystoupení na pódiu s maskotem Doubravkou, vybarvování velikonoční kraslice 
na tabuli aj. 
     Hudební knihovna svým návštěvníkům zprostředkovala přednášku PaedDr. Věry Kubové 
Díky, pane Werichu se zvukovými ukázkami (18. 3., 8 úč.) a přednášku Jiřiny Hochové 
Johann Sebastian Bach – praotec kontrapunktu? (23. 9). V Týdnu knihoven byla knihovna 
pod heslem Jsme tu pro vás už 10 let! u příležitosti 10. výročí ve středu 7. 10. výjimečně 
otevřena až do 18.00 hodin.  
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     V Knihovně Lobzy probíhal Cyklus besed o zvířatech pro ŠD při 28. ZŠ. Děti se při něm 
seznamovaly s životem zvířat, zajímavostmi či kuriozitami, každá beseda byla doplněna 
čtenou ukázkou beletrie s příslušným živočišným druhem v hlavní roli. Besedy byly navíc 
oživeny básněmi o zvířatech a krátkými, většinou vtipnými videi. K prvním besedám cyklu 
poskytovala informace o příslušných chovaných druzích i ZOO Plzeň, po dvou měsících však 
spolupráce z její strany ustala. 

     V L-klubu si našly příznivce tvořivé dílny. Úspěch měl Šperkařský workshop pod vedením 
Markéty Zierlové i Textilní workshop pod vedením Věry Hesové. Mimořádný ohlas 
zaznamenal 16. 12. večer vydavatelství RegionAll  s časopisem Vítaný host. 
     Každé první úterý v měsíci v M-klubu probíhala degustace čajů s Ing. Zdeňkem 
Nepustilem (Dobré čaje). V roce 2015 proběhlo celkem 7 degustací, navštívilo je 69 lidí. 
Mensa ČR opět připravila pro zájemce testování IQ. V M-klubu se měřilo desetkrát, akce 
navštívilo 82 zájemců. 
     V OK Slovany a v Knihovně Vinice úspěšně proběhla výtvarná soutěž pro MŠ Lepit, tvořit, 
malovat, s pohádkou si budem hrát – podle knihy O Hajánkovi a Ospalce autorek 
D. Packanové, D. Křiváčkové a R. Langové. Rodiče dětí, jejichž výkresy byly vystaveny, 
cíleně navštívili knihovnu, z některých se pak stali registrovaní čtenáři. Akce byla ze strany 
výtvarnice paní Křiváčkové dobře připravená a promyšlená, proto byla i veřejností kladně 
hodnocena.  
     V Knihovně Vinice se 15. 6. uskutečnilo Setkání se zvířátky. Pracovnice ZOO přinesly 
před knihovnu domácí zvířata a vysvětlily dětem, jak se o ně správně starat. Přednáška byla 
doplněna scénickým čtením Z. Mišterové. Na 2. 9. knihovna připravila pro dětské 
návštěvníky Zoologické zahrady 2 stánky se soutěží Po stopách Mauglího podle Knihy 
džunglí. Každý účastník si odnesl drobnou odměnu a mohl se vyfotografovat u poutače. 
Aktivita měla pozitivní ohlas zejména u rodičů s malými dětmi. Dobře hodnocená byla též 
11. 11. akce Studenti VŠ čtou mateřinkám ve spolupráci s Dramatickým ateliérem 
Pedagogické fakulty ZČU. V roce 2015 studenti četli 83 dětem ze 7. ZŠ a MŠ. 
     Studovna vedle své běžné práce uspořádala pro veřejnost 26. 11. v Polanově síni 
promítání filmu Ze srdce zvon o nových zvonech pro katedrálu sv. Bartoloměje. Po projekci 
proběhla beseda diváků s autorem filmu ing. Janem Loučímem. 

     Ke kulturní činnosti KMP rovněž přispěly některé z malých poboček. Božkov 4. 2. 
zrealizoval Setkání v knihovně se čtením pohádek B. Němcové a K. Čapka (pro 20 dětí) 
a 1. 4. Velikonoce v knihovně s dětmi (pro 17 účastníků). Koterov 27. 6. zorganizoval 
opékání buřtů s knihovnou a knihou s účastí 12 dětí. V pobočce Křimice se uskutečnilo 
Povídání a zpívání o Vánocích. 

 
 

 
 

KMP k výročím 
 
70. výročí ukončení 2. světové války (8. 5. 1945), osvobození Plzně americkou armádou 
(6. 5. 1945)  
     70. výročí osvobození se ve svých aktivitách věnovalo 16 knihoven KMP. Návštěvníkům 
v květnu nabídly výstavky knih na téma „2. světová válka v krásné literatuře“ (OK Bory, 
OK Doubravka, OK Skvrňany, Lobzy, Vinice, Božkov). OK Slovany uskutečnila větší výstavu 
novin a časopisů – originálů z května 1945 ze soukromého archivu (vystaveny byly tituly 
Česká Pravda, České Slovo, Květen, Lidová demokracie, Nový den, Práce, Hovoří Plzeň 
a Zprávy Národního výboru v Plzni). Hudební a internetová knihovna umožnila volný výběr 
z dokumentů o válce na CD, DVD a LP (duben/květen).   
     Některé z knihoven se výstavou knih a materiálů konkrétně zaměřily na konec 2. světové 
války v Plzni (Studovna, Bolevec - od 27. 4. v oddělení pro dospělé).  
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     Tématu války byly též věnovány nástěnky (OK Doubravka, OK Skvrňany) a panely 
(ve výloze ústřední budovy KMP s názvy „Osvobození Západních Čech“ a „Pocta Američanům“ 
– o historii památníků). 
     Realizovány byly vědomostní soutěže pro dětské čtenáře - „Proč nejdete 8. května 
do školy?“ (OK Slovany, ÚKDM, Černice/ celkem 32 úč.), „Druhá světová válka“ (OK Bory, 
OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, Bolevec, Božkov, Bibliobus/ celkem 100 úč.) 
a křížovka „Osvobození“ (Bolevec – od 5. 5. v dětském oddělení/ celkem 37 úč.). 
     V Polanově síni proběhl pořad pro dospělou veřejnost „Chatanoooga pro Malého prince“ 
v podání Markéty Čekanové a Martiny Samkové (5. 5. / 11 úč.), v L-klubu pořad „Vylodění 
v Normandii s Military Car Clubem Plzeň“ - autorský filmový dokument s vyprávěním 
klatovských cestovatelů Jany Dvorské a Miloše Kašpara z oslav 70. výročí vylodění 
spojeneckých vojsk (23. 4. / 24 úč.).   
     OK Lochotín pro žáky SŠ uskutečnila besedu o osvobození Plzně s výstavou 
fotografických publikací (6. 5. / 22 úč.). Mladý knihovník Martin Ouřada z ÚKDM pro žáky 
2. stupně ZŠ připravil zážitkový pořad „Válečné deníky dětí“. S programem 14. – 15. 4. 
reprezentoval knihovnu na IV. ročníku celostátní soutěžní přehlídky zajímavých 
a originálních knihovnických besed a pořadů s názvem OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 
a získal tam Cenu diváků. V L-klubu či Polanově síni pořad provedl 5x (25. 3., 31. 3., 7. 4., 
11. 6., 23. 10. / celkem 111 úč.). Od školního roku 2015/2016 bude program stálou součástí 
nabídkového katalogu pořadů pro školy.    
 
600. výročí upálení Mistra Jana Husa (†6. 7. 1415)  
     Výročí upálení připomněly knihovny KMP tematickými nástěnkami (OK Doubravka – 
červen/červenec, OK Skvrňany – červen/červenec), výlohami (Vinice - červen), výstavkami 
knih a materiálů s různými názvy - „Mistr Jan Hus a husitská tradice z různých pohledů“ 
(OK Slovany - červen), „Život a smrt kazatele Mistra Jana Husa“ (ÚKD), „Mistr Jan Hus - 
600. výročí upálení“ (Bolevec - od 8. 6. 2015 v dětském oddělení, od 15. 6. v oddělení pro 
dospělé), „Mistr Jan Hus – 600. výročí mučednické smrti“ (ÚKDM – červenec/srpen) - i bez 
názvů (OK Doubravka, OK Skvrňany - duben, Vinice - červen).  
     Pro děti byla na červen/červenec připravena čtenářská soutěž „Mistr Jan Hus“ 
(OK Doubravka, OK Skvrňany, OK Slovany, ÚKDM, Bolevec, Božkov, Černice / celkem 
109 úč.) a křížovka „Jan Hus“ (Bolevec – od 9. 6. v dětském oddělení / celkem 49 úč.). 
     Komponovaný pořad M. Karpíška a J. Kubištové „Dva Janové – Hus a Žižka“ přiblížil 
žákům ZŠ osobnosti českých dějin v Polanově síni (13. 4., 29. 4.) a v L-klubu (19. 3., 9. 4. / 
celkem 180 úč.). 
     Ve foyer Polanovy síně zpřístupnila KMP výstavu autorských kreseb Stanislava 
Bukovského s názvem „Jan Hus“ (červenec-srpen; vernisáž 7. 7. / 18 úč.).  
     V Polanově síni 14. 7. KMP uspořádala pro veřejnost přednášku s velmi dobrým ohlasem 
„Jan Hus a jeho odkaz“ v podání prof. Viktora Viktory a Stanislava Bukovského (35 úč.). 
    
100. výročí narození a 45. výročí úmrtí spisovatele Jana Drdy  
(*4. 4. 1915 – †28. 11. 1970)  
     100. výročí narození českého spisovatele Jana Drdy knihovny KMP v dubnu připomněly 
tematickými nástěnkami (OK Doubravka, Bílá Hora), panely ve výloze (ÚKD), výstavkami 
knih a materiálů (Lobzy, OK Bory, OK Doubravka, OK Slovany - „Pro malé i velké“, ÚKDM, 
Bolevec - od 3. 4. a v rámci výstavy „Dubnová výročí spisovatelů“ od 17. 4. v dětském 
oddělení, Bílá Hora, Újezd), výstavkami dětských výkresů inspirovaných Drdovými 
pohádkami (OK Slovany - „Čerti Jana Drdy“ / 15 úč., Vinice – „Čerti z pohádek Jana Drdy“ – 
výtvarné dětské práce z Ateliéru Petry Plucnerové ze ZUŠ, Sokolovská). 
     Děti se v knihovnách v březnu zúčastnily čtenářské soutěže „České lidové hádanky 
o jaru podle J. Drdy“ (Bolevec / 12 úč.) a v dubnu soutěže „Jan Drda“ (OK Skvrňany, 
OK Slovany, ÚKDM, Bolevec, Černice / celkem 39 úč.). Knihovna Bolevec uskutečnila 
soutěžní hru pro žáky 3. tříd „Hastrmani a čerti Jana Drdy“(23. 3., 24. 3. 25. 3. / celkem 
80 úč.). 
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     Rovněž proběhly besedy o Janu Drdovi pro školní družinu (OK Lochotín – 21. 4. / 18 úč., 

Bolevec - „O hastrmanech a čertech Jana Drdy“, 3. 3. / 19 úč.) a čtení z pohádek Jana Drdy 

(OK Slovany – 5. 3. v rámci Dne čtení, Vinice – 3. 3., 4. 3. / celkem 50 úč.). 

     Polanova síň k jubileu spisovatele nabídla dospělé veřejnosti přednášku PaedDr. Věry 

Kubové s názvem „Ani kapku vody“ (14 úč.). 

     100. výročí narození J. Drdy bylo rovněž tématem XV. ročníku společné pohádkové Noci 

s Andersenem 27. 3. 2015 (OK Doubravka, ÚKDM, Lobzy).  

     Zatímco na jaře knihovny KMP ve svých aktivitách připomínaly 100. výročí narození Jana 

Drdy, v listopadu OK Slovany upozornila rovněž na 45. výročí spisovatelova úmrtí, a to 

výstavou knih a článků „Drda nejen pohádkář“.    

 

125. výročí narození spisovatele a dramatika Karla Čapka (*9. 1. 1890)  

     Na 125. výročí narození Karla Čapka a též na 70. výročí úmrtí Josefa Čapka 

knihovny KMP nejčastěji v lednu či březnu upozornily tematickými nástěnkami (OK Bory), 

výlohami (Vinice) a výstavkami knih a materiálů Společnosti bratří Čapků aj. (OK Bory, 

OK Doubravka, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany – „K. Čapek – povídkář, dramatik, 

novinář, filosof, občan, zahradník…“, ÚKDM – v dětském oddělení, Bolevec – v dětském 

oddělení „K. Čapek – 125. výročí narození“, „Bratři Čapkové“, „Pohádky bratří Čapků“, 

Vinice, Lobzy, Božkov, Litice).  

     Proběhlo několik čtení pro děti z Čapkových knih (OK Slovany – pohádky v rámci „Dne 

čtení“ 5. 3., ÚKDM – z knihy Dášeňka v rámci „Čtení pro nejmenší“ 6. 3. a 1. 4. / celkem 47 úč., 

Bolevec - v rámci „Týdne bratří Čapků“ 2. - 5. 3. pro ZŠ praktickou z knihy Dášeňka / 8 úč. / 

a z knihy Devatero pohádek / 12 úč., Božkov – v rámci „Setkání v knihovně“ 4. 2. / 20 úč.). 

     Na téma bratří Čapků byly uskutečněny besedy pro žáky základních škol (OK Bory - 

17. 3., 19. 3., 24. 3., 26. 3., 27. 3., 17. 4., OK Lochotín – 18. 3. / celkem 142 úč.) a také 

soutěže pro dětské čtenáře (Bolevec – „Poznáš významného českého spisovatele?“ / 6 úč. 

a „Karel Čapek – pohádkový test“ / 18 úč.,  ÚKDM - „Postavičky z Večerníčků - Dášeňka“ / 12 úč.). 

     Aktivity k Josefu Čapkovi pak vycházely nejčastěji z Povídání o pejskovi a kočičce, zejména 

z pohádky Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (čtení, výtvarná soutěž, kvízy „Jaké věci 

do dortu nepatří?!“ a „Pejsek a kočička píší dětem“ apod.). 

 

     Jako součást Týdne knihoven se v OK Slovany 7. 10. uskutečnilo tradiční „Velké říjnové 

společné čtení“, tentokrát zaměřené na čtení z Čapkových knih pro děti (17 úč.).  

     V rámci programů pro školy v KMP 2x proběhl pořad „Karel Čapek“ pro 9. třídy ZŠ v podání 

Jitky Kubištové, Přemysla Kubišty a Romany Neumannové, jenž pojednával o životě a díle 

spisovatele, obsahoval divadelní ukázku ze hry Ze života hmyzu a dramatizaci textu Jak vzniká 

divadelní hra (Polanova síň 30. 9. / 37 úč., L-klub 24. 11. / 38 úč.). 

     Polanova síň zařadila do nabídky pro dospělou veřejnost 30. 11. přednášku PaedDr. Věry 

Kubové „Mystika bratří Čapků“ (20 úč.). 

 

     Na nástěnce Bibliobusu byl po celých dvanáct měsíců vystaven přehled významných výročí 

roku 2015.       

 

     Knihovny KMP do svých aktivit rovněž promítly výročí Jiřího Žáčka, Magdaleny 

Dobromily Rettigové, Jana Jakuba Ryby, Václava Hraběte či Josepha Rudyarda 

Kiplinga.  
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Pořady v M-klubu 
 
     Také v roce 2015 se knihovna snažila zajistit pro návštěvníky M-klubu kvalitní 
program.  
 
Pro školy 
       Pro školy různého typu a řadu dalších dětských a školských zařízení probíhala po celý 
rok 2015 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Pro MŠ a ZŠ odehráli svá představení např. Milan Benedikt Karpíšek, Divadlo 
Orfeus, Petr Kratochvíl, Jiří Bílý, Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, Studio Poetik aj., 
vystoupila ale i Městská policie Plzeň s přednáškou o kriminalitě. Celkem bylo uskutečněno 
25 pořadů pro školy, kterých se zúčastnilo 1 569 diváků.   

 
Cestopisné pořady 
      Cestopisné pořady byly nadále jedním z hlavních pilířů programu M-klubu. V roce 2015 
zde proběhlo 22 takových pořadů o účasti 700 návštěvníků. Nejúspěšnější byla přednáška 
Patrika Kotrby Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostely (53 diváků), dále Putování 
„Malým Tibetem“ Štěpána Pastuly (46 diváků), projekce Martina Pávka Amazonie 2015 
(43 diváků) a Argentina a Chile Pavla Svobody (43 diváků). 
 
Pořady léčitelské, ezoterické, pro zdraví 
     Vedle cestopisů návštěvníky nejvíce přitahovaly přednášky s léčitelskou, zdravotní nebo 
ezoterickou tematikou. V roce 2015 jich dohromady proběhlo 13, navštívilo je 200 
posluchačů. K pravidelným patřila série Setkání s psychoterapeutem Mirkem Jirmanem 
a jeho hosty (7x). Největší úspěch mělo povídání o minulých životech, kde spolu s Jirmanem 
přednášela i knihovnice Magda Beránková. Dalším, již zavedeným lektorem, byl léčitel 
Václav Vít. V roce 2015 vystoupil celkem 4x. O tom, co prozradí písmo, přednášela 
grafoložka Ivana Šmucrová, s mantrami a léčivou silou zvuku seznámil návštěvníky Štěpán 
Pastula. V M-klubu vystoupil též známý věštec a léčitel Stanley Bradley (Stanislav Brázda), 
tato akce však proběhla formou pronájmu. 
 
Pohybové aktivity 
     Díky relativně velkému sálu mohl být M-klub rovněž využíván k pohybovým aktivitám. 
Čínské cvičení Qi Gong Nei-Tan pod vedením Josefa Šteflíka (škola Liang-I) zde probíhalo 
pravidelně každou středu od 18.00 hodin. Malá skupina pod vedením knihovníka Jana 
Albrechta se navíc pětkrát sešla při cvičení jiné sestavy Qi Gongu - sestavy „Osm kusů 
brokátu“. V dubnu se uskutečnil seminář cvičení Falung Gong s Veronikou Sunovou. Cvičení 
pro zdraví pod vedením Lady Hubené se v roce 2015 konalo pouze 9x. Tradičně také 
probíhaly taneční kurzy pro dospělé (Zdeněk Janda - Plzeňská škola tance a etikety). 
Uskutečnil se jarní a podzimní kurz, každý po 10 lekcích. 
 
Hudba a divadlo 
     Po delší době v Plzni (a poprvé v M-klubu) 23. 2. vystoupil písničkář Vojta Kiďák 
Tomáško. Do sálu přilákal 83 spokojených posluchačů. Skladatel Stanislav Šteif 29. 9. 
předvedl multimediální vystoupení Homo Cosmicus. Program M-klubu pro rok 2015 
v prosinci uzavřel koncert „Cesta hudby“, na němž se podíleli Štěpán Pastula, Jiří Mucha, 
Denis Lammas a Aneta Šlajerová. Diváci měli možnost nejen prožít zpívání manter, ale též 
slyšet na živo hru na indický sitár. Ve spolupráci s Oldřichem Markytánem a Senior Klubem 
Plzeň se uskutečnily dva koncerty Josefa Fouska. Jednalo se o pronájem a v obou 
případech byla návštěvnost vysoká (110 lidí). Velký úspěch mělo divadelní představení 
Lidský hlas podle francouzského autora Jeana Cocteaua. Hlavní role se zhostila Jitka 
Sedláčková za doprovodného zpěvu Dáši Zázvůrkové. Produkci navštívilo 74 diváků. Ještě 
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větší divácký úspěch pak mělo představení Trnovské umělecké společnosti TRUS. Ta 
odehrála hru Divadla Járy Cimrmana Blaník (104 diváků). 

 
Ostatní akce 
     Každé první úterý v měsíci probíhala v M-klubu již tradičně degustace čajů s nezávislým 
profesionálem Ing. Zdeňkem Nepustilem (Dobré čaje). Jak uvedl na lednovém plakátu: 
„Pátou desítku degustací roku 2015 povedeme v trochu jiném duchu, zaměříme se 
na různorodost čaje, vychytávky, zajímavosti, rarity, vzácnosti, triky, čaje levné i velmi drahé, 
které jen tak nepotkáte. Rozšíříme si obzor o nevídané zážitky a vjemy, jež «obyčejný» čaj - 
je-li připraven správně - poskytne. A bude toho mnohem víc. Čaj nás totiž zahřeje, napojí, 
fascinuje, překvapí, rozveselí, pobaví a může nás i okouzlit. Nechte se čajem očarovat! 
Všehochuť čajového mišmaše roku 2015 to vše obsáhne. Desetkrát v každé degustaci. 
Stokrát za rok. Od každého něco. Vše možné smíchané dohromady. Prostě pořádný, hustý 
MIŠMAŠ.“ V roce 2015 proběhlo 7 degustací, navštívilo je 69 lidí (ve druhém pololetí se 
degustace konala pouze v prosinci).   
     Mensa ČR připravila pro zájemce opět testování IQ. Tentokrát se IQ měřilo desetkrát, 
akce navštívilo 82 zájemců. 
 
Akce pro lidi se zdravotním postižením 
     Nadále pokračovala spolupráce s organizacemi pro zrakově postižené TyfloCentrum 
Plzeň a Tyfloservis Plzeň. Spolupráce fungovala formou vzájemné pomoci s  propagací. 
Klienti obou organizací pro zrakově postižené navštěvují pořady M-klubu (např. koncerty 
Vojty Kiďáka Tomáška a Josefa Fouska, divadelní představení, cestopisy nebo setkání 
s psychoterapeutem Mirkem Jirmanem). Klubovnu ke svým schůzím využívá Svaz 
postižených civilizačními chorobami.  
 
Pronájmy  
     Prostory M-klubu využívají různé organizace ke schůzím a shromážděním. V roce 2015 
si ke schůzím sál nebo klubovnu pronajal Svaz postižených civilizačními chorobami, 
společenství vlastníků bytových jednotek Triumfa a ČSSD. K pohybovým aktivitám sál 
využila škola Liang-I pro seminář Qi Gong a Plzeňská škola tance a etikety pro tréninky 
a semináře. Jako každý rok Praktická škola uskutečnila pro své žáky Country bál. Senior 
Klub Plzeň připravil ve spolupráci s M-klubem dva koncerty Josefa Fouska. Přednášku 
o léčitelství měl v M-klubu Stanley Bradley (Stanislav Brázda). K prodejní akci si sál 
pronajala firma Rucek. Dlouhodobě má v M-klubu domovskou scénu Loutkové divadlo 
V Boudě, které prostory využívá v pátek, sobotu, neděli a navíc podle domluvy. 
 
Návštěvnost na akcích v M-klubu 
 Počet pořadů Počet účastníků Pronájmy 

2005 138 4 915 ? 

2006 115 5 540 ? 
2007 98 3 778 100 

2008 85 4 864 153 

2009 126 4 576 111 

2010 156 6 139 90 

2011 155 5 678 68 

2012 126 4 616 79 
2013 121 3 758 95 

2014 127 3 813 72 
2015 154 3 822 61 

 
     Ze 154, které v roce 2015 v M-klub proběhly, bylo 25 akcí (16 %) / 1 569 účastníků pro 
žáky a studenty školských zařízení, 129 akcí (84 %) / 2 253 pro dospělou veřejnost. 
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Pořady v L-klubu 
 
     V roce 2015 se knihovna zaměřila na další zkvalitňování pořadů v L-klubu. Opět vzrostl 
zájem diváků a také zájem potenciálních účinkujících. Nabídky přicházely téměř denně, 
nejen ty zajímavé, ale i nežádoucí a společensky nebezpečné. Vedle velkého počtu 
dopoledních pořadů na objednávku pro školy proběhla v L-klubu tak jako v předešlých letech 
řada různorodých kulturních a společenských akcí pro širokou věkovou škálu diváků.   
     
Pro školy 
     Pro kolektivy dětských a školských zařízení probíhaly v L-klubu po celý rok 2015 divadelní 
a vzdělávací programy na objednávku, většinou v dopoledních hodinách. Pedagogové 
vybírali pro své žáky z nabídkového katalogu KMP „Pořady pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ, školní 
družiny a zájmové kroužky 2015/2016“. Díky výhodné poloze L-klubu na křižovatce různých 
spojů MHD a snadnému přístupu bez bariér a rovnou z ulice počet objednávek meziročně 
výrazně vzrostl. Roli hraje i možnost blízkého parkování (cca 2-3 metry od vstupu do sálu), 
kterou oceňují i účinkující při transportu náročných kulis a kostýmů.       
     Kromě lochotínských, potažmo plzeňských základních a mateřských škol, stále více 
navštěvují komponované pořady a lekce informační výchovy v L-klubu i školská zařízení 
z okolních obcí (např. ZŠ Město Touškov, ZŠ a MŠ Všeruby, ZŠ Chotíkov, ZŠ Dolní Bělá, 
ZUŠ Horní Bříza, ZUŠ Kralovice, HS Kaznějov). 
     Zájem o tytéž pořady, ale v odpoledních hodinách, ve vzrůstající míře projevují též školní 
družiny a dětské zájmové kroužky.  
     Většinu pořadů provedli umělci z Plzně a blízkého okolí (Milan Benedikt Karpíšek, 
divadelní soubor Orfeus, herci c. k. Divadla Pluto, herci DJKT, divadlo Kolem Plzeň), 
několikrát zde vystoupili mimoplzeňští (Studio Poetik Praha, hudebník a herec Jiří Bílý 
Praha, divadlo Jitule a Dadule Stupno).  
 
     Celkem bylo uskutečněno 37 pořadů pro MŠ (1 783 úč.) a 131 pořadů pro ZŠ (3 143 úč.). 
168 pořadů (4 926 úč.) proběhlo pro dětskou veřejnost, 41 pořadů (1 809 úč.) pro dospělou 
veřejnost. 
 
Cestopisné pořady 
     Největší zájem veřejnosti zaznamenaly stejně jako v minulých obdobích cestopisně 
zaměřené pořady, zejména vystoupení autorů a spisovatelů cestopisných a fotografických 
publikací, spojené s autogramiádami a autorským čtením i donesenými zajímavými artefakty 
z cest. K nejvyhledávanějším tradičně patřily audiovizuální pořady slavných českých 
cestovatelů, které lze vidět v pořadech České televize (např. Saša Ryvolová, Milan Šťourač, 
Petr Nosek, Tereza Ryšavá, Petr Nazarov, Petr Dvořáček další). Zvláštní kouzlo divácké 
přitažlivosti měl šumavský patriot, fotograf a spisovatel, autor mnoha fotografických knih 
a redaktor časopisu Vítaný host na Šumavě pan Jan Kavale. Jeho pořady o zajímavostech 
a krásách Šumavy, doplněné autorskými fotografiemi a poutavým vyprávěním příběhů 
ze Šumavy, byly velmi vyhledávané a hojně navštěvované. Kvalita pořadů bývá vysoká, 
neboť L-klub věnuje výběru velkou péči. V roce 2015 byl bezesporu nejzajímavější pořad 
Petra Dvořáčka z Plzně, učitele malých Masajů v základní škole v jedné z vesnic v Keni 
nedaleko Mombasy. Exkluzivní byl rovněž pořad Plzeňáka Petra Nazarova, který více než 
polovinu každého roku tráví na Havaji, kde pracuje v rehabilitačním centru jako odborný 
terapeut. Oproti prvnímu pololetí se však v druhém pololetí roku 2015 do návštěvnosti 
cestopisů promítla jistá únava.  
 
Ostatní akce 
     Oboustranně přínosnou byla opět spolupráce s Odborem dopravy ÚMO Plzeň 1, který sál 
L-klubu využívá k zajímavým naučným audiovizuálním pořadům a besedám pro mládež, 

seniory i širokou veřejnost. Jde o pořady s aktuální tematikou jako např. jak se co 
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nejbezpečněji pohybovat městem, jak předejít okradení či přepadení, jak zajistit byt či 
rekreační objekt před vloupáním, jak zacházet se svým vozidlem v různých ročních obdobích 

tak, aby bylo stále krásné a nikdo je neodcizil, co má znát a vědět každý účastník silničního 

provozu, základy sebeobrany aj. Pořadatelé těchto akcí úzce spolupracují s Policií ČR, 
Městskou Policií Plzeň a odborníky na motorismus a dopravu, jejichž zástupci se pořadů 

účastní, divákům přednášejí, promítají tematické filmy, besedují s nimi, odpovídají na dotazy, 

předvádějí na figurínách i dobrovolnících sebeobranu, první pomoc apod. Návštěvnost stále 
stoupá. 

 
Nejúspěšnější pořad 

     Od velmi úspěšného prvního „Setkání s Vítaným hostem“ v roce 2013 pokračuje L-klub 

v přátelské spolupráci s  vydavatelstvím Hana Voděrová - RegionAll. To se specializuje 
na knihy a časopisy s tematikou historicky zajímavých míst a památek Plzeňska 

a Západočeského kraje, zvláště pak oblasti Šumavy a Českého lesa. Prezentace Vítaného 
hosta v L-klubu se uskutečňují pravidelně dvakrát ročně, vždy v předprázdninovém 

a předvánočním čase a sálek bývá zaplněn diváky do posledního místa. Do květnového 

pořadu přijal pozvání i známý český režisér, autor oblíbeného televizního seriálu Policie 
Modrava Jaroslav Soukup, který vyprávěl o natáčení seriálu a odpovídal na otázky diváků. 

Přijel i režisér televize Stream Jan Fišer se svým hostem Emilem Kintzlem, znalcem 
a odborníkem na oblast Šumavy, který v TV Stream připravuje a uvádí vysoce sledovaný 

seriál Zmizelá Šumava. Oba jmenovaní v L-klubu představili (a zájemcům podepsali) novou 

publikaci Zmizelá Šumava.  
     Druhým velmi úspěšným pořadem byl v L-klubu Večer barokní hudby v podání Přemysla 

Kubišty, Jitky Kubištové, Markéty Kubištové a Jany Vaněčkové. Hudebně-dramatický pořad 
v barokních kulisách a kostýmech divákům zprostředkoval nejkrásnější skladby světové 

barokní hudby. Pořad byl doplněn barokními fotoobrazy fotografa Luboše Jakubčíka 

z Klatov. Podobně úspěšný byl také pořad Vánoce v baroku se známými i méně známými 
vánočními koledami a skladbami hudebních velikánů období baroka z celého světa. 
 
Pronájmy  

      Prostory L-klubu byly také v roce 2015 využívány k pronájmům. Sál L-klubu si v tomto 

období pronajalo několik sdružení vlastníků bytových jednotek pro svá shromáždění. Tyto 
pronájmy jsou pro L-klub velmi přínosné, neboť s existencí a programem L-klubu přirozeně 

seznamují občany ze širokého okolí.  
 

Workshopy 

     V roce 2015 se v L-klubu uskutečnily 3 workshopy pro veřejnost. V prvním případě (před 
prázdninami) se jednalo o výrobu a ukázky využití pestrých bavlněných látek s barevným 

poradenstvím a předváděním využití letních barev a látkových doplňků. V závěru října se 
konal workshop šperkařský. Předvedena byla ruční výroba šperků a ozdob z chirurgické 

oceli, kovových kroužků, kamínků Swarowski a minerálů. Každý příchozí si mohl vyrobit 

šperk dle svého vkusu. Na konci listopadu proběhl workshop barevné typologie a vázání 
šátků, šálů, pareí a pašmín s praktickými ukázkami. 

 
Návštěvnost na akcích v L-klubu 

 Počet pořadů Počet účastníků 

2011 36 1 281 

2012 97 4 034 

2013 120 4 995 

2014 136 5 181 

2015 140 6 735 
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Pořady v Polanově síni 

 

     Pro Polanovu síň byl rok 2015 rokem úspěšným, zejména díky žánrové pestrosti 

produkce. Přestože v široké kulturní nabídce města je stále těžší uspět, KMP může stavět 

na pevných vazbách s publikem a pravidelnosti působení.   

 

Pro školy 

     Oproti předchozímu roku naznačovala čísla již v prvním pololetí opětovný vzestup počtu 

objednaných pořadů pro školy. V roce 2015 zde bylo uvedeno celkem 136 programů o účasti 

5 207 dětských posluchačů, tj. o 19 programů a 467 návštěvníků více než v roce 2014. 

Průměrná návštěvnost na jeden pořad však byla nižší, jen 38,3 (vloni 40,5). Nabídkový 

katalog s programy pro školní rok 2015/2016 byl vydán a distribuován na konci měsíce srpna. 

 

Pro veřejnost 

     Po zániku právnické osoby Kruh přátel knižní kultury nadále pokračovaly stejnojmenné 

pravidelné středeční pořady jako programová řada pro věrné diváky, všechny programy však 

byly uváděny pod hlavičkou Knihovny města Plzně. Celkem bylo uskutečněno 57 programů 

o účasti 1 436 diváků a o průměrné návštěvnosti 25,2 lidí na 1 pořad. Oproti roku 2014 

(v součtu KMP a KPKK) se počet pořadů zvýšil o 5, avšak návštěvnost klesla o 69 

a průměrná návštěvnost se snížila o 3,7. V Plzni dál pokračuje boj o diváka. Vzhledem 

ke kapacitě Polanovy síně je však návštěvnost stále přijatelná.   

     Z pohledu žánrové nabídky pokračovaly 3 oblíbené cykly: Publicisté.cs-Aktuálně, Záhady 

a záhadologové a Hrady a zámky. Z jednorázových pořadů bylo divácky nejpřitažlivější 

hudební monodrama Hašler, Hašler, Hašler! příbramského divadelního souboru Kostým, 

které přilákalo 39 diváků. Z publicistů vedl prof. Václav Bělohradský (53), následován 

Markem Wollnerem (51) a Evou Kantůrkovou s Janem Cimickým (50), mezi záhadology pak 

nejvíce návštěvníků přilákal Stanislav Motl (40). Jako téma Hradů a zámků divácky 

nezklamalo Rabí (46). S výjimečným ohlasem se také setkal pořad Jan Hus S. Bukovského 

a prof. V. Viktory, uvedený v červenci (35). Ani tentokrát pořadatele nezklamal zájem letní 

literární výlet (Rettigová se Smetanou - Litomyšl, Polička), zklamala ale slabá návštěvnost 

letošního vánočního večera.  

     Tři autorská čtení byla uvedena k zahájení roku Evropského hlavního města kultury 17. 1. 

Nově se představil cyklus Střediska západočeských spisovatelů Řeknu ti, co čtu. Diváckou 

odezvu má zatím poměrně malou, jedná se však o dobrý a pro knihovnu vhodný pořad, 

zabývající se konkrétně čtenářstvím. Ke Dni poezie byl připraven pořad Mladý Západ. 

 

Programy ve spolupráci 

     V Polanově síni rovněž proběhlo setkání nad fotografiemi k projektu Plzeňské rodinné 

fotoalbum (Plzeň 2015). Konal se pravidelný Večer konzervatoře se studenty Blanky 

Hejtmánkové. V říjnu zde byl v režii kanceláře ombudsmanky uveden program Zajímáte nás 

– večer s ombudsmankou Annou Šabatovou. Jeho ohlas lze označit za průměrný. 

Ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů bylo vedle cyklu Řeknu ti, co čtu 

v rámci Plzeňského literárního festivalu uskutečněno česko-německé čtení Z obou stran 

hranice (18 účastníků). Ve spolupráci s rodinou a divadelními přáteli KMP rovněž hostila 

pořad Nekulatiny k narozeninám Marie Grafnetterové. V Polanově síni dále proběhlo 

slavnostní vyhodnocení soutěže Čtenář roku a ve spolupráci s Oddělením knihovních fondů 

byla též místem konání podzimního Festivalu nakladatelů.  
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Návštěvnost na akcích v Polanově síni 
 Počet pořadů Počet účastníků 

2005 256 10 233 
2006 227 9 198 
2007 190 7 340 

2008 220 8 236 
2009 247 9 556 

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

2013 161 5 934 
2014 169 6 245 
2015 193 6 680 

 
 

 
 

Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin 

Knihovna Počet provedení Počet účastníků 
Děti, žáci a studenti školních zařízení 

Bibliobus 3 60 
Bolevec 252 4 967 
Bory 61 1 331 

Doubravka 70 1 491 
Hudební knihovna 2 32 
Lobzy 83 1 681 

Lochotín 82 1 956 
L-klub 168 4 926 

Skvrňany 80 1 604 
M-klub 25 1 569 
Slovany 22 455 

Studovna 6 136 
ÚKDM 77 2 068 
Vinice 75 1 404 

Polanova síň 81 3 017 
Božkov 3 64 

Černice 3 60 
Křimice 5 65 
Litice 2 41 

Újezd 2 43 
Celkem 1 102 26 970 

Dětská veřejnost do 15 let 

Bolevec 142 3 912 
Bory 16 122 

Doubravka 50 719 
Skvrňany 9 276 
M-klub 35 373 

Slovany 31 527 
ÚKDM 28 235 

Vinice 2 82 
Bílá Hora 7 22 
Božkov 15 454 

Černice 8 26 
Červený Hrádek 14 52 
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Koterov 1 1 
Křimice 11 17 

Malesice 19 62 
Radčice 34 245 

Újezd 1 12 
Celkem 423 7 137 

Dospělá veřejnost 

ÚKD 2 38 
ÚKDM 3 90 
Bolevec 2 15 

Doubravka 1 10 
Lochotín 5 Neevidováno 

L-klub 41 1 809 
Polanova síň 31 784 
Skvrňany 5 77 

M-klub 129 2 253 
Slovany 1 9 
Studovna 4 159 

Vinice 1 20 
Hudební knihovna 3 14 

Křimice 1 45 
Celkem 229 2 992 

Mladí lidé 15 – 25 let 

Doubravka  2 28 
Vinice 2 25 

Celkem 4 53 
Rodiny s dětmi 

ÚKD 1 15 

Doubravka 1 90 
Lochotín 3 109 
Vinice 2 155 

ÚKDM 11 432 
Křimice 1 8 

Celkem 19 809 
Lidé s handicapem 

Bolevec 35 374 

Bory 9 90 
Doubravka 5 48 
Lobzy 1 14 

Skvrňany 2 24 
ÚKDM 2 21 

Celkem 54 571 
Senioři 

Skvrňany 1 1 
Celkem 1 1 

Národnostní menšiny 
Celkem 0 0 

Jiné   

Bory 1 20 

Lhota 1 19 
Celkem 2 39 

 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
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III.5 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 
     V roce 2015 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.  
     Do stálého fondu 12 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno a zpracováno 494 
knihovních jednotek z prostředků obce, další velkou část nákupu do jejich stálého fondu 
tvořila periodika. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno v roce 2015 celkem 
1 587 KJ (o 213 méně než v roce 2014), z toho z finančních prostředků kraje 233 KJ. 
Z výměnného fondu byly obsluhovaným knihovnám poskytnuty 134 soubory, které 
obsahovaly 5 796 knihovních jednotek. Průměrně tak bylo každé knihovně poskytnuto 9 -10 
souborů a 414 knihovních jednotek. 
     Konzultace a metodické návštěvy byly zaměřeny na pomoc při hodnocení činnosti, 
při aktualizaci knihovního fondu, vyřazování, odpisovém řízení, evidenci akcí, realizaci 
dětských soutěží, řešení upomínek, pomoc při revizi knihovních fondů, tisku propagačních 
letáků atd.  
     Byla uspořádána 1 porada pracovníků obsluhovaných knihoven a 1 vzdělávací akce – 
odborná exkurze do Muzea knihtisku a knihy. Pracovníci obsluhovaných knihoven využívali 
nabídek školení pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou PK. 
     V knihovnách Černice a Újezd byla provedena revize knihovního fondu pracovníky pověřené 
knihovny.  
     Za rok 2015 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 2 568, 
z toho 1 896 km služebním autem pověřené knihovny a 672 km prostřednictvím MHD.       
     Prostředky na výkon regionálních funkcí pro rok 2015 byly poskytnuty pro 14 obsluhovaných 
knihoven ve výši 176 471,- 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.   
 

 
 

Uskupení a spolky při KMP 
 
     Při KMP v roce 2015 působila dvě volná uskupení (Ason-klub a Kruh přátel knižní kultury) 
a jeden spolek (Pro libris). Jejich vznik knihovna před lety iniciovala na podporu, rozvoj, 
propagaci a vydávání zejména regionální literatury.  
 
Pro libris 
     Také v roce 2015 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 14. rok literární měsíčník Plž, společně 
vydávaný Knihovnou města Plzně a Pro libris. 
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     V edici Ulita byly vydány sbírky básní Kateřiny Sachrové Šlépěje slov (ilustrace Olga 
Yakubovskaya, doslov Vladimír Novotný), Jaromíra Komorouse Hučáky (foto Kateřina 
Jonášová, doslov Vladimír Novotný), Václava Englera Květy okamžiků (ilustrace autor, 
doslov Martin Šíp), Petra Šváchy Po lásce nožem (ilustrace Renata Čiháková, doslov Martin 
Šíp), z pozůstalosti Karla Trinkewitze (ilustrace autor, doslov Vladimír Novotný) a v řadě Elita 
doslovy Vladimíra Novotného v souboru Malá plzeňská dvanáctka (ilustrace Miloslav Krist, 
doslov Ivo Harák). Vyšel i devatenáctý Kalendář plzeňský 2016 Věc: Opěnka a Čirůvka 
z pera Jiřího Koláře a s ilustracemi jeho dcery Zuzany Holečkové (prolog Vladimír 
Gardavský). Pro EHMK byl ve spolupráci s Plzní 2015 vydán sborník Literární kontakty Plzeň 
– Pécs 2014.  
     Publikační činnost je stále významnější součástí veřejné práce KMP. 
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
 
 

 
 
 

 

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

     KMP zapojila svůj potenciál do realizace projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
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, o.p.s. se knihovny KMP staly jedním z míst 
distribuce materiálů EHMK 2015. Od počátku března zde byly pravidelně veřejnosti 
k dispozici brožury s měsíčním kulturním programem a další materiály k rozdávání. 
     Některé z knihoven navíc zavedly speciální nástěnky k akcím EHMK 2015 (OK Lochotín, 
Bolevec). 
     Knihovnice OK Lochotín Zdeňka Wočadlová se dobrovolně zapojila do realizace EHMK 2015 
jako členka tzv. Klubu strážných andělů. 
 
Slavnostní zahájení EHMK 2015  
     V sobotu 17. ledna se KMP aktivně zúčastnila programu slavnostního zahájení 
EHMK 2015. V duchu oficiálního hesla „Otevřete si svůj plzeňský ráj!“ měla v hlavní budově 
až do 20.00 hodin otevřeno, jako protiváhu show na náměstí program postavila naopak 
komorně. V chladném dnu nabídla horký čaj a v každém patře hlavní budovy malou osobní 
aktivitu. - V dospělém oddělení v přízemí možnost vyfotografovat se s rekvizitou, logem 
EHMK či heslem v „bublině“. V dětském oddělení v 1. patře soutěže, čtení a stavění 
z vyřazených knih. Před studovnou ve druhém poschodí ukázku skládání stránek starých 
knih do uměleckých tvarů a v Polanově síni ve smyčce promítání vítězných filmů festivalu 
Animánie a večer pak autorské čtení regionálních spisovatelů Iva Fencla, Václava Englera 
a Dany Prantlové. Budovou prošlo nejméně 260 lidí, ve službách se vystřídalo 26 pracovníků 
KMP.  
 
     O aktivitách KMP k EHMK 2015 byly publikovány články v odborném měsíčníku Čtenář6 
a v Bulletinu SKIP7. 
 

                                                 
6
 ŠIMKOVÁ, Lenka. Plzeň: Evropské město kultury 2015. Čtenář, roč. LXVII, 2015, č. 3, s. 93-94. ISSN 0011-2321. 

7
 ŠLESINGEROVÁ, Helena. Jak jsme se v Plzni nestali Hlavní evropskou knihovnou. Bulletin SKIP, roč. XIV, 

2015, č. 1, s. 9-10. ISSN 1210-0927. Dostupné též z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_111.htm#ti. 

http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_111.htm#ti
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Křest Vizitkáře 
     Ve středu 25. února v obřadní síni radnice byla pokřtěna publikace Vizitkář západočeských 
spisovatelů a výtvarníků, která vyšla na konci roku 2014. Vizitkář byl také nominován 
na Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za významnou kulturní událost roku. 
 
Plzeňské rodinné fotoalbum: Ráj mezi čtyřmi řekami 
     KMP se stala oficiálním partnerem projektu „Plzeňské rodinné fotoalbum: Ráj mezi 
čtyřmi řekami“. V knihovnách s dostatečným prostorem byly instalovány kartonové 
propagační stojany s informačními materiály o projektu (OK Doubravka, ÚKD, Bolevec, 
Lobzy), v ostatních knihovnách sítě byly letáčky umístěny na nástěnkách. Materiály - letáčky, 
pohlednice, záložky aj. - byly dány volně k dispozici návštěvníkům. Projekt byl propagován 
rovněž na webu a facebooku OK Doubravka.  
     Přímo v knihovnách proběhlo 7 workshopů nad donesenými rodinnými fotografiemi 
občanů pod vedením antropologa PhDr. Petra Janečka, Ph.D., a jeho studentů (OK Doubravka 
20. 1., Studovna v zasedací síni 29. 1., Bolevec 10. 2., OK Lochotín 23. 2., Hudební knihovna 
11. 3., OK Skvrňany 24. 3., Polanova síň 20. 3.). Do workshopů se zapojili dospělí a v Bolevci 
i děti, co do počtu lidí byla účast spíše komorní (od 4 do 10 lidí), mnozí však donesli velké 
množství snímků a nižší účast antropologům naopak umožnila se jednotlivými fotografiemi 
hlouběji zabývat. Dílnu v Knihovně Bolevec 10. 2. natáčela televize ZAK. 
     Zájemcům z řad veřejnosti KMP rovněž nezištně pomáhala se skenováním fotografií 
a jejich vkládáním na web (http://fotoalbum.plzen.eu). Služba byla nabízena ve všech 
provozech, využita byla nejméně v 5 knihovnách (Studovna, ÚKD, ÚKDM, Hudební 
knihovna). OK Doubravka poskytovala písemný návod pro samoobslužné skenování 
a vkládání. 
     Zástupci KMP se zúčastnili slavnostní vernisáže první výstavy projektu „Plzeňské rodinné 
fotoalbum: Skryté město“ 16. 4. 2015 v prostoru DEPO2015 (Presslova 14). 

 
Noc literatury 
     V rámci programu EHMK 2015 se KMP rovněž zapojila do projektu Noc literatury 13. 5. 
(V Plzni celkem 11 čtecích míst, zastřešujícím pořadatelem společnost Plzeň 2015, o.p.s. 
ve spolupráci s Českými centry a EUNIC.) V KMP bylo čtecím místem podkroví ústřední 
budovy (B. Smetany 13). Povídku Pod hladinou z knihy norské autorky Merethe 
Lindstrømové Hosté (Dybbuk, 2014) zde od 18.00 do 23.00 hodin četla Blanka Luňáková, 
herečka Divadla Alfa a čerstvá držitelka Ceny Thálie za celoživotní dílo. V rámci města 
zaznamenala KMP nejvyšší účast diváků (99) a rovněž kladné ohlasy.8 Foto na  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982062258473334.1073741837.230308450315
389&type=1.  
 
Mini-Plzeň 2015: Město dětí 
     KMP se stala jedním z partnerů spolku TRK („Tvořivost, Rozmanitost, Komunikace“) 
pro pořádání projektu pro děti od 7 do 15 let Mini-Plzeň 2015: Město dětí, jehož podstatou je 
hra na město. (Projekt byl inspirován pedagogickou koncepcí, která původně vznikla v Mnichově 
v roce 1979, od té doby tam probíhá každé dva roky. V současnosti po celém světě funguje 
podobných akcí více než 200 - nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Egyptě apod. V rámci ČR 
byl projekt v Plzni realizován poprvé.) 
     KMP (pracovnice Studovny Mgr. Markéta Skálová) od ledna spolupracovala s organizátory, 
připravovala náplň stanoviště, shromažďovala odepsané knihy a časopisy, účastnila se 
přípravných seminářů (3 víkendy leden-květen) i samotné výstavby mini-města (víkend před 
zahájením). Knihovny KMP poskytly drobné hračky na odměny pro dětské návštěvníky 
(ÚKDM), vyřazené knihy a časopisy (OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, OK Slovany, 
ÚKDM), podílely se na propagaci projektu a soutěže o nejlepší návrh mini-bankovek 
na nástěnkách (ÚKDM, Lobzy) a na webu či facebooku (OK Doubravka, OK Slovany).  

                                                 
8
 Dostupné z: https://www.facebook.com/events/368536263271243/371682912956578/. 

http://fotoalbum.plzen.eu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982062258473334.1073741837.230308450315389&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982062258473334.1073741837.230308450315389&type=1
https://www.facebook.com/events/368536263271243/371682912956578/
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     Projekt byl realizován v hale TJ Lokomotiva na Slovanech 29. 6. - 17. 7. 2015, v pracovní dny 
vč. svátku 6. 7., vždy od 10:00 do 17.00 hodin.  
     KMP vybavila stanoviště „Knihovna“ (zhruba 25 m2), zapůjčila starý nábytek, cca 500 
vyřazených knih, 1 000 časopisů a stolní hry. K dispozici byly též 2 internetové stanice, 
pracovní stoly s výtvarnými potřebami a křesla.  
     KMP vymezila činnosti pro pracovní pozici „knihovník“ a zajistila dospělý dozor (vždy 
1 pracovnice KMP + 1 brigádnice). Služby střídavě zajistily pracovnice Mgr. Markéta 
Skálová, Mgr. Marie Bicanová a Pavla Chládková + studentka knihovnictví Iryna Romanova. 
     Ostatní si již děti zařídily dle svého vkusu. Učily se balit a popisovat knihy, rovnaly knihy 
do regálů a půjčovaly, zhotovovaly čtenářské průkazy, abecední rozřaďovače, vyráběly 
knižní lístky a řadily je do katalogu. Výzdobu stanoviště tvořily podle vlastních návrhů 
(plakáty, poutače, letáčky, popisky aj.). Děti zde rovněž nápaditě a s fantazií pořádaly 
soutěže, vymýšlely kvízy, hádanky, tajenky a křížovky. Někteří „knihovníci“ dokonce vyráběli 
stolní hry, které pak mini-knihovna prodávala za mini-peníze do jiných stanovišť (zisk šel 
do „městské“ pokladny). Každou středu od 14:00 zde byl součástí i kulturní program 
knihovny ve spolupráci s regionální pobočkou společnosti Celé Česko čte dětem (1. 7. 
kampaň k projektu hlasité četby CČČD, 8. 7. „Ze světa netradičních knih“ / 12 úč. a 15. 7. 
„Čtení s babičkou“).  Vše opět zcela v režii malých knihovníků (jejich úkolem bylo nahlásit 
akci na radnici, zajistit propagaci, pozvat média a fotografa, vytvořit zázemí pro účinkující 
i návštěvníky, besedu moderovat, objednat pohoštění a následný úklid). 
     Děti z celé Mini-Plzně mířily do knihovny též jako čtenáři. Odpočívaly nad knihou nebo 
časopisem, využívaly internet, kreslily a vybarvovaly, lepily papírové modely ze starých 
časopisů, účastnily se soutěží a her. Nabídku knihovního fondu ocenili i rodiče, kteří na děti 
často několik hodin čekali v hledišti haly.  
     Dle statistických údajů zaznamenala Mini-Plzeň za 3 týdny celkem 1 844 obyvatel a 4 672 
dětských návštěvníků o průměrném věku 10-11 let. Děti, které prošly stanovištěm 
„Knihovna“, nebylo možné přesně spočítat, některé zde pracovaly 30 minut, jiné až 7 hodin, 
řada pracovníků i návštěvníků se sem vracela opakovaně i během dne. O pracovní pozice 
v mini-knihovně byl od počátku velký zájem, denně bylo obsazováno 6-14 pracovních míst.    
     Průběh projektu byl pořadateli hodnocen jako úspěšný, ze strany dětí či jejich doprovodu 
byly přijaty převážně kladné reakce. Rovněž KMP pro sebe vyhodnotila účast jako 
přínosnou. Mini-město v červenci navštívila též řada pracovníků KMP. O mini-knihovně byly 
publikovány články v Plzeňském deníku (2. 9.)9 a ve Čtenáři (11/2015).10 Od výkonné 
ředitelky projektu Lenky Hubáčkové obdržela KMP poděkování za podporu a spolupráci. 
 (Od podzimu 2015 se pracuje na přípravě dalšího ročníku, který je v Plzni plánován na léto 
2017. Více na http://www.miniplzen.eu.) 
 
     V rámci přeshraniční spolupráce přijala KMP 15. 5. skupinu knihovníků z jižního 
Rakouska. Hosté absolvovali prohlídku Bibliobusu, prezentaci o KMP a prohlídku provozů 
ústřední budovy.  
 
     OK Lochotín (H. Lukáčová) zpracovala cyklus vědomostních soutěží pro děti se 
zaměřením na město a jeho historii („Plzeňská muzea“, „Plzeňské knihovny“, „Plzeňská 
radnice“, „Plzeňské Vánoce“/126 úč.). 
 
     V návaznosti na vlajkový projekt EHMK 2015 „9 týdnů baroka: Zažijte baroko všemi 
smysly“ KMP v L-klubu 17. 12. realizovala pořad „Vánoce v českém baroku“, ve kterém 
zazněly vánoční skladby a koledy českých, světových i neznámých autorů. V dobových 

                                                 
9
 SKÁLOVÁ, Markéta. Knihovna města Plzně v MiniPlzni. Plzeňský deník, 2. 9. 2015. 205, s. 10. ISSN 1210-

5139. Dostupné též z: http://www.knihovna.plzen.eu/pict/tisk/tisk897.gif.  
10

 SKÁLOVÁ, Markéta. Knihovna v Mini-Plzni: Malá vzpomínka na velký prázdninový zážitek. Čtenář, roč. LXVII, 
2015, č. 11, s. 413-414. ISSN 0011-2321. Dostupné též z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/11-
2015/inspirace-z-knihoven-knihovna-v-mini-plzni-149-2068.htm.  

http://www.miniplzen.eu/
http://www.knihovna.plzen.eu/pict/tisk/tisk897.gif
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/11-2015/inspirace-z-knihoven-knihovna-v-mini-plzni-149-2068.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/11-2015/inspirace-z-knihoven-knihovna-v-mini-plzni-149-2068.htm
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kostýmech účinkovali Přemysl Kubišta, Jitka Kubištová, Markéta Kubištová a Taťána 
Vaněčková (58 úč.).                          
 
Další aktivity  
     Jednotlivé knihovny KMP se v rámci běžné činnosti věnovaly též EHMK 2015, nabídly 
tematické čtenářské kvízy, výtvarné soutěže, výstavky knih a materiálů, čtení z děl 
zahraničních autorů aj.  
     ÚKD připravila výstavku knih s tematikou Plzně-EHMK do výlohy. Rovněž poskytla 
prostor pro výstavu s vernisáží k projektu Rukávy Plzeň 2015 Šárky Walterové,  studentky 
výtvarných umění magisterského studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU 
v Plzni.  
     ÚKDM v rámci spolupráce se ZUŠ v Jagellonské ulici uskutečnila výstavu dětských prací 
na téma Plzeňské a evropské motivy. 162 obrázků a keramických výrobků ve vstupní hale 
ÚKDM a podél schodiště od přízemí do 3. patra ústřední budovy KMP zachycovalo 
významné architektonické památky Plzně a dalších evropských měst (duben-říjen 2015). 
V dětském oddělení se při větších akcích četlo z knih P. Mazného Anděl na velbloudu aneb 
Plzeňské pohádky a M. Bělohlávka Plzeňské pověsti a legendy. ÚKDM organizačně 
spolupracovala s Rakouskou knihovnou SVK na projektu Evropský den jazyků – v jejích 
prostorách bylo 25. 9. umístěno stanoviště sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 
Knoflík, které postupně navštívilo přibližně 270 žáků a studentů základních a středních škol.  
     V OK Doubravka 2x během roku proběhla celoměsíční soutěž – kvíz Plzeň EHMK.  
     Knihovna Bolevec připravila výstavu knih a materiálů EHMK – Plzeň 2015 v oddělení pro 
dospělé. V dětském oddělení nabídla řadu aktivit (test Plzeň - Evropské hlavní město kultury, 
test Katedrála sv. Bartoloměje, kvíz Plzeňské hádanky aj.).  
     Knihovna Lobzy kromě kvízů pro děti (EHMK, Plzeňský znak, Katedrála sv. Bartoloměje) 
uskutečnila čtení z knihy polské autorky Pralinky pro sousedku a čtení z knihy anglického 
autora Bruno ve městě aj. 
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III.7  Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2015 tvořilo celkem 481 689 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 368 146 KJ. Přírůstek KF byl 
24 300 KJ, úbytek činil 27 698 KJ. KMP odebírala 267 titulů periodik v 1 196 exemplářích, 
z toho 68 titulů v 360 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 6 
v 7 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF byly 4 739 492,36 Kč, z toho bylo 3 617 517,19 Kč 
vynaloženo na knihy, 919 156,74 Kč na periodika, 154 158,20 Kč na AV média a 45 161,23 Kč 
na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. 
 

Objem knihovního fondu KMP 2005-2015 
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Akvizice (nákup a doplňování KF)  
 

Zaměření doplňování 

     Knihovní fond byl doplňován v souladu s Plánem doplňování KMP a podle požadavků 

pracovníků knihoven. KMP se i nadále soustředila na pestrost knižní nabídky a pokračovala 

v trendu snižování počtu kusů při nákupu jednotlivých titulů novinek. Všechny nákupy 

probíhaly u osvědčených dodavatelů s maximálními rabaty. Knihovna většinou kladně 

reagovala na akviziční návrhy uživatelů přes formuláře na webu knihovny. 

     Jako každý rok se KMP přihlásila do projektu Česká knihovna. Z nabídnutého seznamu si 

v první polovině roku mohla vybrat tituly v hodnotě 6 300,- Kč (v roce 2013: 11 500,- Kč, 

v roce 2014: 6 100,- Kč). 

 

Způsoby akvizice, výběr 

     Knihovna pokračovala v zavedeném způsobu výběrů knižních novinek za účasti dvou 

komisí. První komise je složená ze zástupců ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín a Studovny, schází 

se o 2 hodiny dříve a usnadňuje výběr členům druhé komise. Díky výborné spolupráci obou 

komisí bylo možné doplnit knihovní fond KMP více tituly v pestřejší nabídce. V roce 2015 se 

uskutečnilo celkem 10 výběrů (18 v roce 2013, 16 v roce 2014), obvykle ve středu. Přidělená 

finanční částka na nákup knihovního fondu byla oproti předcházejícím letům bohužel výrazně 

nižší – oproti roku 2014 o 1 682 247,- Kč. Přesto je přírůstek knižních dokumentů téměř 

vyrovnaný, protože v roce 2015 se zpracovávaly také tituly nakoupené v prosinci 2014. 

 

     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. 

Některé společnosti dodávaly objednané zboží vždy následující den, díky tomu mohly být 

některé „žádané“ tituly z jejich distribuce zpracovány ještě v týdnu, kdy byly objednány.  

 

    Nadále také pokračoval trend přímých nabídek. Obchodní zástupci nakladatelů knihovnu 

oslovovali s přímou nabídkou spolupráce. Vynecháním článku distribuce nakladatelé mohou 

nabídnout knihovnám vyšší rabat. KMP přímo obchodovala např. se společností Kniha Zlín 

(35 %), Jota (35 %) aj. Novou nabídku spolupráce obdržela KMP od nakladatelství Portál 

(28 %), Vyšehrad (35 %), Mladá fronta (35 %) a Slovart (40 %). Naproti tomu byla 

omezena spolupráce s vydavatelstvím Akcent-Blok z důvodu nekvalitní fyzické formy jeho 

knih. Spolupráce s ostatními dodavateli probíhala uspokojivě. Aby byla vyloučena možnost 

návštěvy více dodavatelů v jednom termínu, bylo domluveno se třemi velkými dodavateli, 

aby svoje zásilky dodávali vždy konkrétní den v týdnu. Distribuce Kosmas dodává v úterý, 

Nakladatelský servis jezdí v pátek, distribuce OPA ve čtvrtek, ostatní dodavatelé dle 

domluvy. 

 

     K 31. 12. bylo odesláno celkem 127 elektronických nebo písemných objednávek (169 

v roce 2014). Snížený počet objednávek koresponduje s nižší částkou přidělenou na nákup. 

(Řada obchodních zástupců, autorů i soukromých osob v poslední době stupňuje nátlak 

na akvizitéry knihoven, nabídky přicházejí často e-mailem, komunikace bývá obtížná. 

V případě nezájmu knihovny o nabízenou produkci projevují hlasitý nesouhlas, uchylují se 

ke stížnostem na „nekompetentní“ rozhodnutí akvizitéra. Většina nabídek je proto řešena 

ve spolupráci se členy nákupní komise knihovny.)  
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Přehled hlavních dodavatelů knih  

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

Kosmas  30% 1 191 805,00     

Euromedia Group 34% - 31% 913 347,00     

Albatros média 30% 494 952,00     

OPA 30% 250 538,00     

Nakladatelský servis 32% 247 854,00     

Nakladatelství Jota 35% 101 751,00     

Jiří Ševčík  31% 97 777,00     

Alpress – nakladatelství 30% 37 497,00     

Kniha Zlín 35% 40 496,00     

Portál 28% 32 072,00     

Vyšehrad 35% 22 174,00 

Slovart 40% 14 732,00 

Mladá fronta (Kniha.cz) 35% statisticky nesledováno 

Cykloknihy 35% statisticky nesledováno 

Vydavatelství Akcent 32% statisticky nesledováno 

Grada Publishing 30% statisticky nesledováno 

Domino nakladatelství 29% statisticky nesledováno 

Svět křídel 28% statisticky nesledováno 

Distribuce Stehlík, Volary 22% statisticky nesledováno 

 
 
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“. 
Někteří z dárců po domluvě dopraví knihy do OK Lochotín, kde jsou knihovnicemi roztříděny 
a nabídnuty jiným zájemcům. Exempláře, které ve fondu KMP chybí a zapadají do profilu 
fondu, jsou postupně zpracovány. Zbylé zachovalé exempláře jsou využívány na výměnu 
poškozených exemplářů. 
     Z nabídky darů bylo v roce 2015 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
82 KJ v celkové hodnotě 19 000,- Kč.  
 
Akvizice AV médií 
     Akvizici AV médií je v KMP prováděna ve spolupráci s vedoucím Hudební a internetové 
knihovny. Mluvené slovo je doplňováno rovnoměrně během celého roku, převážně 
od společnosti Kosmas. V oblasti nákupu hudebních CD se knihovně 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. KMP 
nově oslovila ke spolupráci společnost Popron (Bohemia Factory, s.r.o.), která má 
v distribuci žádané seriály, ta však knihovnu jako odběratele odmítla.  
  
Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

Globus International s.r.o. 20 % 83 176,00     

Kosmas 28 % 18 810,00 

Avik - 1 390,00 

Bontonfilm - 19 050,00 

Magic box - 28 169,00 
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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, anebo přišly exempláře poškozené. 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.  

     Odběr Mladé fronty dnes a Lidových novin je z úsporných důvodů pro všechny knihovny 

(kromě Vinic) od prosince 2014 zajišťován vždy na 1 kalendářní rok přímo u vydavatele 

Mafra. Distribuci obou deníků v roce 2015 zajišťovala Česká pošta, některé knihovny však 

nedostávaly deníky včas. (Pro rok 2016 proto bylo od prosince 2015 předplatné obnoveno 

pouze knihovnám, které s doručováním zásilek neměly problémy (OK Bory, OK Slovany, 

OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Hudební knihovna). Ostatním knihovnám bylo zajištěno další 

předplatné opět u PNS (ústřední budova, OK Lochotín, OK Doubravka, Bolevec a Vinice). 

 

     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 z Českých Budějovic. 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 2015 2014 2013 Počet exemplářů 2015 2014 2013 

odebíraných periodik 264 261 258 odebíraných periodik 1 196 1 155 1 109 

  z toho remitend 68 67 61   z toho remitend 360 350 349 

  z toho cizojazyčných 6 6 6   z toho cizojazyčných 7 7 7 

 
 

 
 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

PNS 12 % 465 827,00     

Mediaprint & Kapa 15 % 128 584,00     

VaRa  81 015,00     

CZ Press (cizojazyčná periodika)  37 184,00 
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Objem přírůstků a úbytků 2005-2015 

 
 
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. 
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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 květnu do prosince 
2015.      
 
Přechod na nová katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access) 
     Proměny prostředí v oblasti technologií, komunikace i vydavatelské činnosti vyvolaly 
potřebu mezinárodní spolupráce knihoven v oblasti zpracování dokumentů. Nová pravidla 
byla nazvána Resource Description and Access (RDA) a v USA se začala používat od dubna 
2013, což  ovlivnilo katalogizační praxi v celém světě. V ČR Pracovní skupina pro jmenné 
zpracování v listopadu 2013 schválila, že nová katalogizační pravidla RDA (považovaná 
za nástupce AACR), se stávají od 1. 4. 2015 závaznými katalogizačními pravidly pro Českou 
republiku. Termín byl později posunut na 1. 5. s možností individuálního přechodu knihoven 
do konce roku 2015. 
     Přechodu předcházela řada školení již v závěru roku 2014. Knihovnice KMP, které 
záznamy vytvářejí (celkem 7 pracovnic Oddělení KF a Studovny), v 1. pololetí 2015 
absolvovaly v prostorách Studijní a vědecké knihovny další odborná vzdělávání („Školení k novým 
katalogizačním pravidlům RDA a souvisejícím změnám ve formátu MARC 21“ 10. – 11. 3., 
„Školení zpracování autorit podle RDA“ 25. 3.).  
     KMP zpracovává podle pravidel RDA od 12. 5. autoritní záznamy a od 5. 6. 2015 
vybrané přírůstky dokumentů a bibliografické záznamy.  
 
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 2015 bylo zpracováno celkem 22 000 KJ (24 000 KJ v roce 2014). 
   
 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2015 2014 2013 

Knihy 21 497 23 504 21 403 

Mapy 82 368 498 

Hudebniny 109 19 93 

Deskové hry 312 109 - 

Grafické listy - - 6 

Celkem 22 000 24 000 22 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2015 2014 2013 

Naučná 4723 5 529 4 311 

Beletrie 12249 13 954 12 988 

Mládež naučná 601 676 444 

Mládež beletrie 4427 3 841 4 157 

Celkem 22 000 24 000 22 000 

 
     Z důvodu malého využití přestalo Oddělení KF od 11. 3. doplňovat a aktualizovat generální 
místní katalog v lístkové podobě, plně ho nahradila automatizovaná forma.  
     Uvolněné signatury po provedených odpisech se nadále už nově neobsazují. Signatury 
jsou přidělovány nekonečnou číselnou řadou. 
     I v roce 2015 pokračovaly práce na údržbě slovníků, retro ukládání a opravách stavění 
knih. Klíčová slova, která jsou shodná s termíny předmětových hesel všech typů, byla 
převáděna na jejich autoritní formy.  
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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. V roce 2015 bylo zpracováno celkem 2 300 AV médií (v roce 
2014 to bylo 1 800).   
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2015 2014 2013 

CD 1 301 1 184 820 

EC (elektronické čtečky) 1 - 1 

EZ (elektronické zdroje) - 2 4 

DVD 285 185 111 

LP 1 - - 

MP3 712 429 238 

Celkem 2 300 1 800 1 200 

 
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 2015 2014 2013 

Naučná 13 4 19 

Beletrie 10 29 16 

Mládež naučná - - - 

Mládež beletrie - 12 3 

AV média - - - 

Celkem 23 45 38 

 
     Aktualizace pro všechny knihovny KMP provádí Oddělení KF centrálně, fyzické opravy si 
knihovníci provádějí sami podle instrukcí katalogizátorek. 
 
 
Zpracování periodik a brožur 
 
Periodika 
     Katalogizační záznamy v modulu periodik vytváří pracovník katalogizace pro celou 
knihovnu, 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 2015 KMP pokračovala ve 
vylepšování katalogizačních záznamů zobrazením obálky titulu. Bylo vytvořeno 28 nových 
katalogizačních záznamů periodik pro úplně nová periodika, nové přílohy deníků, a také pro 
periodika, která výrazně změnila název.  
 
Brožury 
     V roce 2015 bylo v modulu brožur uloženo 1 826 KJ. Oproti předcházejícím letům bylo 
cílem zpracovávat většinu dokumentů v modulu knih, proto počet přírůstků v modulu brožur 
klesá. 
     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 
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zkopírováním záznamu, zpracovaného Oddělením KF (zpravidla) pro ÚKD. Katalogizační 
záznamy brožur jsou doplňovány rovněž o obálku titulu.  
     V důsledku úsporného režimu rovněž pokračovala tzv. „cirkulace“ brožur (Harlequinů aj.). 
Knihovny posílaly k dalšímu využití do KF brožury, o něž už místní uživatelé nejevili zájem. 
Pracovnice KF je roztřídila, doladila katalogizační záznam a následně poslala další knihovně 
městské sítě.  
  
     Také v roce 2015 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur. 
Zároveň byly upravovány katalogizační záznamy a stavění dokumentu. O každé změně byly 
provozy informovány e-mailem. 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2015 2014 2013 

Počet exemplářů 1 826 2 757 2 343 

 
Technické zpracování  
     Pracovnice katalogizace s pracovnicemi technického zpracování udržovaly v rámci 
zachování kontinuity zpracování shodné tempo. Denní zpracování novinek probíhalo podle 
faktur, proto se zpracované soubory pohybovaly v různých počtech od cca 50 - 150 ks. Nově 
zpracované tituly byly v hlavní budově rozneseny vždy ihned po zpracování. Novinky pro 
obvodní knihovny byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. Celkový počet 
tašek jednoho rozvozu s novinkami se v tomto období pohyboval mezi 30 – 50 ks. Během 
roku 2015 bylo realizováno 21 rozvozů (22 rozvozů v roce 2014).  
     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 2015 byla zahájena 
revize KF v Bibliobusu, pobočce Černice, v Hudební a internetové knihovně, v Knihovně 
Lobzy, OK Slovany, revize Regionálního fondu, Rezervního fondu a fondu pobočky Újezd. 
Uzavřeny byly revize knihoven Bílá Hora, Bolevec, Božkov, Černice, Červený Hrádek, 
Regionálního fondu a pobočky Újezd.  
     Na revizi Knihovny Lobzy se podílely i pracovnice Oddělení KF. 
     Ztráty po revizi činily celkem 129 KJ (0,27 % revidovaného fondu). Počet ztrát 
po revizi má dlouhodobě klesající charakter.  
 
Přehled uzavřených revizí 

Revidovaná knihovna Revidované KJ Počet ztrát v KJ Procenta ztrát 

Bílá Hora 3 717 2 0,05 

Božkov 3 107 1 0,03 

Bolevec 29 159 120 0,41 

Černice 2 177 0 0,00 

Červený Hrádek 2 839 4 0,14 

Region 3 968 2 0,05 

Újezd 1 982 0 0,00 

 
Převody 
     Knihovny KMP s omezenými skladovými prostory (ÚKD, Bolevec, Vinice, Bibliobus) se 

na Oddělení KF obracely s nabídkou převodu většího počtu exemplářů. Ve většině se jednalo 
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o velmi pěkné, zachovalé tituly, o něž uživatelé v místě už nejevili zájem. Pro Oddělení KF 

byla agenda kolem převodů časově náročná.   

     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. Přesný počet převedených exemplářů do jiných knihoven nelze statisticky 

doložit.  

 

Prezenční fond 

Plánovaná aktualizace z časových důvodů bohužel nemohla být realizována.  

 

Rezervní fond 

     V první polovině roku byla zrušena tzv. „rezerva rezervního fondu“. Jednalo se o zachovalé 

knižní tituly kvalitní beletrie, které KMP kdysi získala darem, ale ve fondu jsou dostatečně 

zastoupeny. Získané volné prostory byly použity k rozvolnění Prezenčního fondu. V druhé 

polovině roku byla provedena rozsáhlejší aktualizace, při které bylo vyřazeno 1 004 KJ.  

Aktualizací byla vytvořena rezerva pro převody. V termínu od 4. 6. – 9. 6. proběhla revize 

Rezervního fondu. V současnosti probíhá dohledávání ztrát. 

 

Regionální fond 

     O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  

 

Odpisy 

     V prvním čtvrtletí roku 2015 KMP přistoupila k novému způsobu odpisů. Podle 

dosavadního postupu knihovny dodávaly do Oddělení KF podklady (evidenční lístky, 

seznamy), podle nichž provedli pracovníci Oddělení KF odpis dokumentu z fondu KMP. 

Od 9. 3. 2015 se začaly provádět tzv. dávkové odpisy, tzn., že odpovědní pracovníci 

knihoven si sami v prostředí úbytků načtou vyřazené knihy do svého souboru. Soubory 

jsou číslovány a pro rozlišení označeny lokací konkrétní knihovny. Okamžikem načtení zmizí 

dané exempláře z on-line katalogu, ale ještě nejsou nevratně odepsány. Odpisy samotné 

provádí vedoucí Oddělení KF na základě návrhu konkrétních knihoven. V případě výhrad 

k odpisu konkrétního exempláře může knihu vrátit zpět do provozu. V důsledku nového 

postupu odpadla manipulace s evidenčními lístky a tvorba seznamů odepsaných knih. 

 

     Katalogy s evidenčními lístky byly v knihovně  zrušeny - od zavedení AKS v roce 2000 

nebyly doplňovány a nyní k další práci už nejsou potřeba. 

 

     V roce 2015 bylo odepsáno 27 309 KJ (v roce 2014 to bylo 24 119 KJ), z toho bylo 

dávkově odepsáno 23 162 KJ. Nový pracovní postup vyhovuje všem zúčastněným. 

 

     Na základě Směrnice KMP č. 4/2015  byl upraven postup nakládání s vyřazenými 

knižními tituly. Od července jsou posílány měsíčně nabídkové seznamy do knihovnické 

konference Akvizice. Na nabídky KMP české knihovny překvapivě se zájmem reagovaly, 

v průměru se ozvaly 3-4 knihovny na 1 nabídkový seznam. Přibyla tak komunikace 

s knihovnami, manipulace s požadovanými svazky, jejich balení, donáška na poštu, příprava 

podkladů, faktur aj. Pro všechny zúčastněné jde o časově náročný proces.  Po uplynutí lhůty 

určené knihovnám byla nabídka předávána Odboru evidence majetku do vnitřní burzy MMP. 

Tento byrokratický postup byl však příliš zdlouhavý (např. požadavek na knihy 
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z červencového seznamu KMP obdržela až v listopadu). Proto KMP ve spolupráci 

s Odborem majetku MMP usilovala o změnu zřizovací listiny s udělením výjimky v oblasti 

nakládání s odepsaným fondem.   

 
Přehled odepsaných dokumentů 

Důvod odpisu Knihy, mapy, hudebniny, deskové hry AV média 

Nepoužitelná 712 66 

Opotřebovaná 24 301 213 

Placené ztráty 392 20 

Ztráty po revizi 111 9 

Zastaralé 1 469 0 

Ostatní důvody 15 1 

Celkem 27 000 309 

 
Nevrácené dokumenty 
     V roce 2015 přistoupila knihovna k tzv. „zneviditelnění“ půjčených dokumentů. Jedná se 
o exempláře dlouhodobě upomínané. Aby uživatelé tyto dokumenty nepožadovali, do vyřešení 
upomínacího řízení jsou označovány přívlastkem „nezobrazovat ve www. katalogu“. V tomto 
období pracovníci Oddělení KF zneviditelnili 243 KJ. 
 
 
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 134 souborů s 5 796 KJ, 
vráceno bylo 4 332 KJ, tj. průměrně 10 souborů do jedné obsluhované knihovny za rok. 
     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 
vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu s lokací VFR částku 45 000,- Kč, utraceno 
bylo 45 161,- Kč. Celkem bylo zakoupeno 221 KJ. (Od roku  2012 KMP dodržuje barevné 
rozlišení VFR, na hřbety knih lepí signální růžový a zelený štítek.)  

 
Využití výměnného fondu v roce 2015 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno 
knih 

Vráceno 
knih 

Půjčeno 
AV 

Vráceno 
AV 

Bílá Hora 8 349 271 6 0 

Božkov 15 815 691 26 13 

Černice 12 459 547 33 27 

Červený Hrádek 11 416 431 5 7 

Koterov 10 325 255 0 0 

Křimice 13 628 573 4 0 

Lhota 9 310 294 21 10 

Litice 10 361 263 12 0 

Malesice 10 427 225 0 0 

Radčice 10 531 563 9 0 

Radobyčice 9 339 78 0 0 

Újezd 10 393 183 2 0 

      

Letkov 5 261 251 0 0 

Starý Plzenec 2 64 24 0 0 

Celkem 134 5 678 4 649 118 57 
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Přehled činnosti oddělení VF  

 2015 2014 2013 

Přidělená částka na regionální funkce 176 471 162 447 139 241 

z toho na nákup KF 45 000 41 000 42 000 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF (počet souborů) 76 73 65 

Počet výpůjček  3 264 3 116 2 487 

Počet vrácených KJ do VF 2 521 2 268 1 692 

Počet výpůjček AV médií 28 15 24 

Počet vrácených AV médií do VF 0 0 7 

 
  Stav KF ve Výměnném fondu  

 2015 2014 2013 

Stav VF 33 504 33 138 31 121 

Přírůstek VF 1 286 1 778 1 564 

   z toho z dotace na regionální funkce 233 214 293 

Stav AV médií 609 561 527 

z toho z dotace na regionální funkce - - 12 

Přírůstek AV médií 38 22 11 

Úbytky  1 159 704 465 

Úbytky AV médií 45 - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.8 Public relations a spolupráce      
 
     V roce 2015 bylo o KMP zveřejněno celkem 151 článků a příspěvků (v roce 2014 to bylo 
140 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta 
Dnes, Radniční Listy, Informační zpravodaj MO 2 Slovany, Plzeňská jednička, Doubravecké 
listy, Naše rodina, Čtenář, Bulletin SKIP, Trojka a Iris. Články se týkaly např. akcí v M-klubu, 
L- klubu a Polanově síni, projektů Plzeňské rodinné fotoalbum, Čtenář roku – Táta čtenář, 
Týden čtení, Noc s Andersenem, Jeden svět, Noc literatury, Mini-Plzeň, Týden knihoven, 
OKNA, Festival regionálních nakladatelů a dalších.  
     Autory 33 článků byli pracovnicí KMP (16 lidí), k nejpilnějším patřila Z. Mišterová 
z Knihovny Lobzy (5), P. Pekárková, L. Výšková, E. Procházková, M. Kožíšek Ouřadová 
a L. Ťoupalová (po 3 článcích).  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 31 příspěvků. Objevily se v Aktualitách webu MMP (4 x) 
a ve vysílání Plzeň v kostce (2 x). Dále na facebooku Plzeň pro všechny (2 x) a SKIP (2 x), 
na webu Den poezie, Novinky.cz, Celé Česko čte dětem apod. O KMP rovněž vysílaly např. 
Český rozhlas Plzeň (3 x), Hit rádio FM plus (1 x), Radio Impuls (1 x) a TV ZAK (3 x). 
     Od května 2015 propagují pracovnice Oddělení KF v čele s V. Markovou a S. Jílkovou 
pravidelně v Plzeňském deníku tipy na zajímavé novinky z knihovního fondu KMP 
(každý týden cca 5-7 titulů včetně anotací). 
 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  
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Webové stránky knihovny 
 

Webové stránky KMP:  

 Oficiální web KMP: http://www.knihovna.plzen.eu 

 OK Skvrňany a M-klub: http://okskvrnany.webnode.cz, http://m-klub-plzen.webnode.cz   

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

 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz (v roce 2015 mírná úprava designu) 

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

Sociální sítě (Facebook):  

 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (520 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 (95 fanoušků) 

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (292 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-

knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (326 fanoušků) 

 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-

Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (202 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 (108 fanoušků) 

 Knihovna Vinice (od 2015): https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb 

(92 fanoušků) 
 
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 Bory: http://kmp.rajce.idnes.cz/  

 OK Skvrňany a M-klub: http://mklub.rajce.idnes.cz 
 
     V roce 2015 zaznamenaly oficiální stránky KMP 116 246 návštěv, tj. o 3 370 návštěv 

více než v roce 2014. Dne 25. 2. byl na ně přidán Překladač pro možnost překladu stránek 
do různých jazyků. 
     V červenci 2015 byly zahájeny práce na nových webových stránkách KMP. Pro jejich 

realizaci byl vytvořen pracovní tým ve složení: L. Kotroušová, E. Murinová, V. Čadová, 

J. Hájková. Nový web vznikal ve spolupráci se SITMP, především z její strany však do konce 

roku 2015 postupovaly práce pomalu. Spuštění nových webových stránek je plánováno 
na rok 2016.  

     KMP má 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 Knihomol 
na webu OK Doubravka – informace o knihovně a fotografie. Fotografie z akcí pořádaných 

pro ŠD a ZŠ v pobočce Litice jsou vystaveny na webových stránkách 26. ZŠ. 

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/
http://m-klub-plzen.webnode.cz/
http://www.kmpslovany.wz.cz/
http://www.knihomol.wz.cz/
http://www.kmplochotin.wz.cz/
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
https://www.facebook.com/pages/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD-knihovna-pro-dosp%C4%9Bl%C3%A9-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-p-o/701131203235517
http://www.facebook.com/knihovnadoubravka
http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735
http://www.facebook.com/pages/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/199424680093002
http://www.facebook.com/pages/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/199424680093002
https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_m%C4%9Bsta_Plzn%C4%9B
http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://naseknihovna.rajce.net/
http://kmp.rajce.idnes.cz/
http://mklub.rajce.idnes.cz/
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Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení se ani v roce 2015 netiskly a ve městě nevylepovaly 
plakáty s programem KMP, M-klubu či L-klubu. V omezeném množství se kopírovaly 
programové měsíční plakáty ve formátu A3 a A4 (bianko plakáty vytištěny na delší dobu 
dopředu), které byly vyvěšovány v prostorách KMP. Také grafická příprava plakátů probíhala 
vlastními silami KMP. 
     KMP nadále využívala bezplatné prezentace v příloze Plzeňského deníku Kultura 
a placené prezentace v magazínu Žurnál. Pořady KMP jsou zveřejňovány také v Kalendáři 
akcí na oficiálních webových stránkách MMP. 
     Pořady M-klubu byly kromě rozhlasových stanic (ČRo Plzeň, FM plus, Rádio Samson, 
Rádio Blaník, Country rádio, Rádio Proglas, Rock Rádio Šumava) uváděny na webových 
serverech: www.oblibeny.cz, www.kr-plzensky.cz, www.plzen.eu, www.cestovatel.cz, 
www.kolemsveta.cz, www.folktime.cz, www.zivotni-energie.cz, www.svetem.eu. 
     Ve výloze ústřední budovy je umístěn plakát s programy v KMP na jednotlivé měsíce 
kromě letních prázdnin. 
 
Další propagace 
     K propagaci činnosti KMP je ve výloze ústřední budovy instalována dotyková 
obrazovka, na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Také v roce 2015 KMP 
(P. Chládková) vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou 
prezentací propagovány knihy, čtení, informace o knihovně apod. Od poloviny května však 
obrazovka bohužel téměř dva měsíce nefungovala. 
     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 2016 
(z dílny V. Juríka - Vhrsti). 
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu. 
     Knihovna byla propagována také při Noci literatury.  
 
     Pobočka Radobyčice využita možnosti vyhlásit sdělení o službách knihovny místním 
rozhlasem. 
 
     V rámci hry geocaching  byla v prostorách OK Slovany umístěna krabička s cache 
(23. 10.), tím se knihovna dobře propaguje také mezi lidmi, kteří do knihovny nechodí.   
 
     Do nově zřízené Síně slávy v přízemí radnice, kde jsou vystavena ocenění od roku 2013, 
které Město, jeho organizace a jeho lidé získali, byla úřadem vybrána Hlavní cena 
z přehlídky OKnA 2013 (L. Ťoupalová: Létat se dá i bez křídel). 
 
     M. Kožíšek Ouřadová vyhrála fotografickou soutěž časopisu Čtenář - Knihovnička 
u vody (KMP v Hradišti u jezu), fotografie vyšla na titulní stránce letního dvojčísla. 
 
     Knihovna měla možnost propagace také na dalších akcích, které pořádala nebo se jich 
zúčastnila – slavnostní zahájení EHMK 2015 „Otevři si Plzeň§“, seminář Hudbou 
západočeského regionu napříč staletími, jednání Výkonného výboru SKIP v KMP, Noc literatury, 
Festival Jeden svět, Festival regionálních nakladatelů, Plzeňské rodinné fotoalbum aj.   
 

http://www.oblibeny.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.plzen.eu/
http://www.cestovatel.cz/
http://www.kolemsveta.cz/
http://www.folktime.cz/
http://www.zivotni-energie.cz/
http://www.svetem.eu/
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Aktivity mimo knihovnu 
     KMP se též prezentovala mimo své prostory, např. při akci Mini Plzeň 2015 - Město dětí 
vlastním stanovištěm „Knihovna“, při Průvodu Vendelín nebo při představení bibliobusu 
v Kopeckého sadech u příležitosti návštěvy rakouských knihovníků. 
     V roce 2015 knihovna provozovala mini knihovničky už na 4 místech v Plzni. Všechny 
jsou vybaveny z vyřazených knih KMP nebo nevyužitých knižních darů. Knihy jsou čtenářům 
volně k dispozici, u každé knihovničky jsou informace o KMP. OK Doubravka zřídila mini 
knihovničky v čekárnách Nemocnice sv. Jiří. Oddělení KF zřídilo a  pravidelně aktualizovalo 
3 mini knihovničky - Knihovničky u vody (Bazén Slovany a plovárna Hradiště) a knihovničku 
v prostoru Plzeň Zastávka - a zahájilo přípravu další v rodinném centru Na schodech 
v Černicích. 
     Knihovna Bolevec se podílela na Rodinném festivalu Centra dětí a rodičů (CEDR) 
na zahradě školy. Také pro školní družinu 12. 5. uskutečnila besedu k Týdnu lesů - přímo 
v lese u rybníka Šídlovák.  
     OK Bory (K. Smílková) realizovala besedu pro děti v prostorách 55. MŠ. 
     Pracovnice ÚKDM (P. Pekárková, L. Výšková) vyhodnotily projekt Čtenářské pasy 
a předaly Knížky pro prvňáčka přímo ve třídě ZŠ Chotíkov, jedna z pracovnic se dále 
zúčastnila předávání Knížek pro prvňáčka na 2. ZŠ Schwarzova ul. v Plzni. 
     D. Brychová z OK Lochotín se v Arboretu Sofronka 13. 5. zúčastnila prezentace knihy 
Dědeček lesník vypráví dětem autorů Ericha Václava a Jany Bezděkové a podílela se 
na čtení ukázek. 
     Z. Mišterová z Knihovny Lobzy 13. 6. realizovala besedu a čtení Chrochtík a Kvikalka pro 
lesní MŠ Větvička.  
     Díky Knihovně Vinice se v prostorách 7. MŠ a ZŠ uskutečnilo čtení studentů prvňáčkům. 
Zhostili se ho studenti z Dramatického ateliéru Pavly Sovové (Pedagogická fakulta ZČU). Další 
akce pak proběhly před knihovnou. V prvním pololetí byla před knihovnou zřízena také letní 
čítárnu. V plzeňské Zoologické zahradě 2. 9. knihovna uskutečnila akci Po stopách Mauglího, 
při níž se do soutěže zapojilo 134 lidí.  
     Prostřednictvím Oddělení KF knihovna opět podpořila projekt Živá ulice – do stánku 
v Proluce dodala vyřazené dětské knihy z fondu KMP. Na stánku bylo vystaveno logo KMP 
a propagační letáky o službách knihovny. 

 
 
 

 
 

Vnější vztahy a spolupráce  
     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly 
s desítkami organizací. V roce 2015 šlo (kromě škol) o 87 organizací v Plzni, 13 organizací 
mimo Plzeň a 4 organizace mimo ČR. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (41), 
ZŠ (44) a SŠ (11), případně se speciálními školami v okolí působnosti každé knihovny.  
Spolupráce s plzeňskými organizacemi  

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

 Alternativní poradna Plzeň (M-klub) 

 Animánie, Úslavská 9 (Knihovna Vinice – propagace v knihovně; KMP - zapůjčení 
DVD na projekci při akci Otevíráme Plzeň!) 

 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Bazén Slovany (Oddělení KF – knihovnička) 

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

 Bezejmenná čajovna (Studovna – monitoring tisku) 

 Centrum dětí a rodičů, Západní 18 (Knihovna Bolevec – vzájemná propagace; Rodinný 
festival CEDRu – prodej odepsaných knih, soutěž knihovny Bolevec, propagace 
knihovny) 
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 Cukrárna Sluníčko U divadla (M-klub) 

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

 ČSAD Doubravka (Bibliobus - parkování) 

 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67 
(Knihovna Vinice – metodická výpomoc a půjčování literatury, výpůjční služby pro 
klienty; OK Lochotín, ÚKDM - LIV, besedy) 

 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Plzeň (sbírková kampaň, umístění sbírky 
v OK Lochotín, Skvrňany a v Hudební knihovně – voda v lahvích) 

 Divadelní léto pod plzeňským nebem (Oddělení KF - připojení k propagační kampani) 

 Divadlo dětí Alfa (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Divadlo J. K. Tyla (účinkování umělců, obrazovka a monitor divadla ve výloze 
ústřední budovy KMP) 

 Divadlo pod lampou (Studovna – rešerše Obraz tisku za rok 2014) 

 Divadlo V Boudě (M-klub)  

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

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

 Galerie Ladislava Sutnara (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Galerie města Plzně (Studovna – články a kopie článků k jednotlivým akcím) 

 Hvězdárna a planetárium, p. o., U Dráhy 11 (Knihovna Bolevec – Zpravodaj; Knihovna 
Lobzy – výstavy) 

 Jeden svět – festival (Oddělení KF - pomoc při organizaci, zajištění promítání v Polanově 
síni) 

 Klub seniorů Křimice (Křimice – beseda) 

 Knihkupectví Fraus, Goethova ul. (distribuce PLŽe) 

 Knihkupectví Dobrovský – nám. Republiky (distribuce PLŽe) 

 Knihkupectví Dobrovský, Americká tř. (distribuce PLŽe) 

 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 s Košem)  

 Konzervatoř Plzeň (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) 

 Magistrát města Plzně, odbor příjmů z pohledávek a prodeje, oddělení vymáhání 
pohledávek (ÚKD - zajišťování vymáhání nedobytných pohledávek uživatelů KMP) 

 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – rešerše na téma Regionální výročí 
a Výročí regionálních osobností v roce 2016) 

 Magistrát města Plzně, dopravní odbor (OK Lochotín – drobné dárky pro děti) 

 Magistrát města Plzně, Správa veřejného statku (KMP oslovena s žádostí 
o spolupráci při propagaci publikace Dědeček lesník vypráví dětem; kniha byla 
v Polanově síni představena plzeňským pedagogům) 

 Městská policie (L-klub, M-klub - besedy) 

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

 Muzeum knihtisku a knihy (v roce 2015 KMP navázala spolupráci s nově otevřeným 
muzeem; bezplatná prohlídka pro pracovníky KMP) 

 Muzeum strašidel (ÚKDM – návštěva v rámci Noci s Andersenem) 

 Na schodech – rodinné centrum (Oddělení KF – příprava knihovničky) 

 Nadace Olgy Havlové (výstavní panely o Olze Havlové umístěné ve foyer Polanovy 
síně a v Knihovně Lobzy) 
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 Nakladatelství (sdružení) DARDA (KMP - propagace a výstava k projektu O Hajánkovi 
a Ospalce v několika knihovnách) 

 Nemocnice u Sv. Jiří (OK Doubravka – mini knihovničky v čekárnách)  

 OD Centrum (OK Doubravka – Jarobraní) 

 Plovárna Hradiště (Oddělení KF – mini knihovnička) 

 Plzeň 2015 (KMP – propagace; Plzeňské rodinné fotoalbum – workshopy;  Oddělení 
KF – Noc literatury)  

 Plzeň zastávka, komunita (Oddělení KF – mini knihovnička) 

 Plzeňská jednička – čtvrtletník ÚMO1 (L-klub) 

 Plzeňská škola tance a etikety (M- klub) 

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

 Plzeňský deník (spolupráce s ÚKDM, L-klubem – vydávání článků; Oddělení KF – 
propagace novinek v knihovním fondu KMP) 

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

 Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

 Rizzo Associates Czech a.s. (OK Bory - finanční dar na ceny do soutěže) 

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

 Senior klub Plzeň (M-klub) 

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

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

 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (průběžná a souvislá praxe studentů 
knihovnictví v KMP) 

 Středisko západočeských spisovatelů (Polanova síň – cyklus Řeknu ti, co čtu; příprava 
pořadů; spolupráce na Plzeňském literárním festivalu - pořad Z obou stran hranice, 
vzájemná propagace) 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF – oddělení akvizice 
a katalogizace; ÚKD – MVS; ÚKDM – spolupráce při Evropském dnu jazyků)  

 Svaz důchodců ČR (OK Skvrňany – pozvánky na akce v M klubu předávané 
v knihovně; OK Slovany - vývěsky informačních materiálů) 

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

 Svaz zdravotně postižených (OK Slovany – propagace jeho akcí) 

 Škola Liang-I (M-klub) 

 Totem – regionální dobrovolnické centrum (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury) 

 Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. (M-klub; OK Bory si zapůjčila na besedy 
pro MŠ knihy pro nevidomé děti a kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké) 

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

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

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu; účast 
starosty na Noci s Andersenem) 

 ÚMO 7 (Radčice – výborná spolupráce)  

 ÚMO 9 (Malesice – výborná spolupráce) 

 ÚMO 10 (Lhota – propagace knihovny na webových stránkách) 

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

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

 Vodafon Plzeň (OK Lochotín – drobné dárky pro děti) 

 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 
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 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 
(knihovna Vinice – čtení studentů dětem, ÚKDM) 

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra pedagogiky (OK Bory – 
čtení studentů dětem) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Západočeské muzeum – knihovna (dodávání PLŽe a publikací) 

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice – přednáška se 
zvířátky, akce Po stopách Mauglího konaná v ZOO; Knihovna Lobzy – materiály 
k besedám o zvířatech; KMP - setkání a exkurze pracovníků v  centru Lüftnerka na 
základě pozvání; ÚKD - převod vyřazené naučné literatury s tematikou flóry a fauny, 
spolupráce na přípravě umístění Knihobudky v prostorách plzeňské ZOO) 

 Živá ulice – festival (Oddělení KF- poskytnutí vyřazených knih) 
 
Mateřské školy: 

 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (Vinice – besedy, akce, LIV, výtvarné práce, OK Lochotín) 

 17. MŠ – Malická ul. (ÚKDM) 

 17. MŠ, Čapkovo nám. (OK Slovany) 

 21. MŠ, Na Celchu (OK Slovany, ÚKDM) 

 22. MŠ, Z. Wintra a Nám. Míru (OK Bory – účast na akcích) 

 24. MŠ – Schwarzova ul. (Bibliobus) 

 25. MŠ, Ruská ul. (OK Slovany) 

 27. MŠ, Dvořákova 4 (OK Bory – návštěva předškoláků) 

 32. MŠ, Resslova ul. (ÚKDM) 

 38. MŠ, Spojovací ul. (OK Slovany)44. MŠ, Tomanova 3, 5 (OK Bory – 2 skupiny 
předškoláků navštívily knihovnu) 

 44. MŠ, Tomanova 3, 5 (OK Bory – 2 skupiny předškoláků navštívily knihovnu) 

 49. MŠ – Puškinova ul. (ÚKDM) 

 50. MŠ, Družby 4 (OK Doubravka) 

 54. MŠ, Staniční 72 (OK Doubravka) 

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

 57. ZŠ, Nad Dalmatinkou 1 (Lobzy – besedy) 

 60. MŠ, Manětínská 37 (L-klub) 

 63. MŠ, Lábkova 30 (OK Skvrňany) 

 64. MŠ, Pod Chlumem 3 (OK Doubravka, ÚKDM) 

 67. MŠ, K. Steinera (OK Skvrňany) 

 68. MŠ Doudlevecká 25(OK Lochotín) 

 70. MŠ, Waltrova 26 (OK Skvrňany) 

 78. MŠ, Sokolovská 30 (OK Lochotín) 

 80. MŠ, Chvojkovy lomy (OK Slovany) 

 81. MŠ, Hodonínská 53 (ÚKDM, Vinice – soutěže, besedy, scénická čtení, metodická 
doporučení a půjčování literatury) 

 87. MŠ, Západní 7 (Knihovna Bolevec – akce, OK Lochotín) 

 90. MŠ, Komenského 46 (Knihovna Bolevec – akce) 

 91. MŠ, Jesenická 11 (OK Lochotín – práce žáků k výzdobě L-klubu a knihovny, 
besedy, Polanova síň) 

 MŠ ADPáček, firemní školka (ÚKDM) 

 MŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 
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 MŠ Bílá Hora (ÚKDM, Bílá Hora) 

 MŠ Drobeček, Blatenská ul. (ÚKDM, OK Slovany)) 

 MŠ Komerční banky (OK Lochotín) 

 MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

 MŠ Radčice (Radčice, ÚKDM) 

 MŠ Teddys Bory (OK Lochotín) 

 MŠ Zlatá školka (ÚKDM) 

 Soukromá MŠ Božkov (Božkov) 

 Speciální MŠ pro děti s vadami řeči (OK Doubravka) 
 
MŠ mimo Plzeň: MŠ Žilov (L-klub), MŠ Ledce (L-Klub) 

 
Základní školy: 

 ZŠ, Západní 18 (Knihovna Bolevec – akce, soutěže, výstavy dětských prací) 

 ZŠ, Schwarzova ul. (ÚKDM) 

 ZŠ + ŠD, Kralovická ul. (ÚKDM, OK Lochotín) 

 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (Vinice – besedy, akce, LIV, výtvarné práce) 

 10. ZŠ, Náměstí Míru (OK Bory – účast na akcích) 

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

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

 13. ZŠ, Habrmanova ul. (OK Slovany) 

 14. ZŠ + ŠD, Zábělská 25 (OK Doubravka – projekt spolupráce) 

 15. ZŠ, T. Brzkové 33 (OK Skvrňany) 

 16. ZŠ, Americká tř.(ÚKDM) 

 17. ZŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

 20. ZŠ + ŠD, Brojova ul. (L-klub, OK Slovany)) 

 21. ŠD, Slovanská alej (OK Doubravka) 

 22. ZŠ + ŠD, Na Dlouhých 49 (OK Doubravka) 

 25. ZŠ, Chválenická ul. (ÚKDM) 

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

 26. ZŠ + ŠD, Přeučilova ul. (Litice) 

 28. ZŠ + ŠD, Rodinná 39 (Lobzy – besedy, OK Doubravka) 

 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10 (OK Lochotín – výkresy a drobné výtvarné práce 
k výzdobě knihovny) 

 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany) 

 34. ZŠ, Gerská (ÚKDM, OK Lochotín) 

 Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

 ZŠ Heyrovského (OK Bory – účast na akcích, soutěžích) 

 ZŠ Martina Luthera, Školní nám. 1 (OK Skvrňany) 

 ZŠ Podmostní (Knihovna Bolevec – akce, OK Slovany – vystavování výtvarných 
prací) 

 ZŠ praktická, Macháčkova 43-47 (OK Skvrňany) 

 ZŠ speciální, Skupova (OK Bory - pro děti vymýšleny programy na míru, účast 
v soutěžích, návštěva akcí knihovny) 

 Respirační třída při FN Lochotín (OK Lochotín) 

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

 ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 

 ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25 (OK Doubravka)  

 ZŠ Bolevec (OK Lochotín) 

 ZŠ + ŠD Božkov (Božkov)  ) 

 ZŠ Křimice (Křimice – exkurze, LIV) 

 ZŠ Radčice (Radčice) 
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 ZŠ Újezd (Újezd – LIV, soutěže, Malý knihovník, OK Doubravka) 

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

 
ZŠ mimo Plzeň: ZŠ Chotíkov (ÚKDM, L-klub), ZŠ Dýšiná (OK Lochotín), ZŠ Město 
Touškov (L-klub), ZŠ Staňkov (ÚKDM), ZŠ Zbůch (ÚKDM), Praktická škola Zbůch 
(ÚKDM) 
 

Základní umělecké školy: 

 ZUŠ Sokolovská ul. (Knihovna Vinice - spolupráce s výtvarným ateliérem 
P. Plucnerové) 

 ZUŠ Jagellonská ul. (ÚKDM – společná realizace výstavy v Galerii Barevný koníček 
a podél schodiště)  

 2. ZUŠ (OK Skvrňany – výstava dětských prací) 
 
Střední školy:  

 Církevní gymnázium Plzeň (ÚKDM, OK Lochotín) 

 Gymnázium F. Křižíka (L-klub) 

 Gymnázium L. Pika (ÚKDM- studentská stáž, OK Doubravka) 

 Obchodní akademie (ÚKDM) 

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

 Sportovní gymnázium, Táborská ul. (OK Slovany) 

 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (praxe studentů v KMP, OK Bory – lekce 
informační výchovy, spolupráce s budoucími knihovníky – 2 studenti členy poroty 
soutěže Džungle na papíře; vedoucí OK Bory se zúčastnila oslav výročí založení 
oboru knihovnictví na škole))  

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

 SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 

 Střední zdravotnická škola VOŠ zdravotnická (ÚKDM) 
 
SŠ mimo Plzeň: Praktická škola Zbůch (ÚKDM) 

 
Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi  

 Asociace Falun Gong ČR (M-klub) 

 Člověk v tísni, o. p. s. (Oddělení KF – propagace, zajištění promítání filmů v KMP – 
festival Jeden svět) 

 LANius, s. r. o. Tábor (automatizovaný knihovnický systém Clavius) 

 Machado consulting, s. r. o., Praha (provozování 2 ks automatů na špunty do uší 
v knihovně) 

 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub) 

 Městská knihovna Horažďovice (exkurze pracovnic v ústřední budově KMP) 

 Mezinárodní sdružení knihoven – Česká národní skupina (Hudební knihovna – 
seminář Hudbou západočeského regionu napříč staletími) 

 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) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD - elektronický výpůjční systém MVS) 

 SDH Kaznějov (L-klub – drobné dárky do dětských soutěží) 

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

 TRK, o. s. (spolupráce v rámci projektu Mini Plzeň 2015: Město dětí) 
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Spolupráce s organizacemi mimo ČR 

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

  Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa, SR - Ústav pre kooperáciu 
v strednej a východnej Európe KOMIOS, s.r.o., Bratislava (Studovna spolupracovala 
v roce 2014 na projektu Digitální městská knihovna Plzeň v rámci Digitálního fóra 
střední a východní Evropa (DiFMOE) se sídlem v Mnichově. V červenci 2015 byly 
oficiálně zveřejněny stránky projektu Pilsna digitalis, na kterém se podílela i KMP tím, 
že dodala publikace pro jejich digitalizaci. Stránky obsahují výběr zdigitalizovaných 
publikací, periodik, map o městě Plzni – v české verzi je na http://www.pilsna-
digitalis.eu/?lang=cs.) 

 Knižnica pre mládež mesta Košice – Slovenská republika (Z. Mišterová na 
mezinárodní přehlídce Motivačné aktivity s detským čitateľom v Knižnici pre mládež 
mesta Košice poskytla metodický návod na provedení besedy) 

 Stadtbücherei Wiener Neustadt – Rakousko (Návštěva knihovníků z jižního 
Rakouska v KMP) 

 
 

 
 
 
 

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 zákona11 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. 
 
     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).   

                                                 
11

 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. 

 

http://www.pilsna-digitalis.eu/?lang=cs
http://www.pilsna-digitalis.eu/?lang=cs
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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 
 

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. 29-32).  
 

 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 
(maminkám – Čtení pro nejmenší). Výsledný efekt byl malý (čtenáři službu kvitovali, 
avšak návštěvnost se tím nezvýšila). 
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 Písemná komunikace. - Běžnou poštou byly posílány upomínky, oznámení o rezervaci, 
nabídky, pozvánky (návštěvníkům, učitelům), dopisy a případné odpovědi na dotazy 
uživatelům, kteří neuvedli jiný kontakt, anebo tuto cestu výslovně požadovali. 
 

 Průzkum spokojenosti uživatelů. Rozsáhlý dotazníkový průzkum KMP realizovala 
v roce 2014. Další obdobný průzkum by podle metodických pokynů12 měl následovat 
po pěti letech, tzn. v roce 2019.  

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 72.  
 

 Sociální sítě (Facebook…) – viz s. 72.  
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. KMP založila 
účet na Slideshare (http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen), kde zveřejňuje prezentace 
na podporu četby.    
 

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

 Nabídkový katalog akcí pro školy. - KMP tradičně oslovila školy v Plzni a okolí 
formou nabídkového katalogu v papírové i elektronické verzi Pořady pro mateřské, 
základní a střední školy, školní družiny a zájmové kroužky 2014/2015, 2015/2016 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(19 pro MŠ, 100 pro ZŠ, 21 pro SŠ, 14 pro ŠD).13 Distribuce katalogu proběhla 
v druhé polovině srpna, objednávky je možné zadávat jakoukoli formou a průběžně. 
Do tištěného katalogu byl navíc volně vložen leták s nabídkou akcí pro školy 
v OK Bory. 

 

 Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV. - KMP komunikovala s veřejností rovněž 
prostřednictvím masmédií. V roce 2015 byla zveřejněna řada článků – viz s. 71.  

 

 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. V roce 2015 byly tištěny pouze 3 ks plakátů (do výlohy ústřední budovy,  
foyer Polanovy síně, předsálí OK Doubravka).  

 

 Letáčky. – Zmenšená verze plakátů ve formátu A4 sloužila k další propagaci přímo 
v knihovnách (na dveřích, na nástěnkách, na pultech a stolech volně k rozebrání), 
dále ve školách, v budovách ÚMO, v penzionech pro seniory, prodejnách knih, 
antikvariátech – knižní bazar, apod. 

                                                 
12

 Standard pro dobrou knihovnu: 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. 2. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 11 s. ISBN 978-80-
7050-628-8. Dostupné též z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf. 
13

 Nabídkový katalog je dostupný též na:  http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2015_16.pdf. 
 

http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
http://www.knihovna.plzen.eu/eknihovna/katalog2015_16.pdf
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 Vizitky s kontakty. – V knihovnách s celotýdenním provozem rozdávány dětem při 
lekcích informační výchovy apod. (např. OK Doubravka) 
 

 Informační nástěnky s letáčky a fotografiemi. – V jednotlivých knihovnách. 
 

 Vývěsní skříňky s letáčky. – Na budově OK Lochotín (L-klub), u zastávky MHD 
v Radobyčicích aj. 

 

 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 (ÚKDM - reprezentativní záložky navržené 
designérkou Alenou Janečkovou s otevírací dobou knihovny a s kontakty) 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. 73.  

                     

 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. V placeném magazínu Žurnál inzerovala KMP pouze ve vybraných 
měsících.   
 
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. 
 

 
 

 
 

III.10 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V ÚKD došlo na přelomu února a března k výrazným přesunům a změnám v rozložení 
knihovního fondu. Po stavebních úpravách na sklonku roku 2014 se výrazně rozšířily 
prostory pro volný výběr knih. V přípravné fázi byly instalovány do prostoru bývalého 
trezoru a spojovací chodby starší regály z OK Skvrňany, odstraněny železné skladové regály 
a letité dřevěné skladové regály. Původní fond skupin F, A byl přesunut částečně 
do suterénu, částečně odstěhován do OK Skvrňany. Po přechodném uzavření oddělení 
pro veřejnost byly nejprve reinstalovány původní regály a odstraněna přepážka oddělující 
zázemí pracovníků od volného výběru knih. Bylo potřeba zcelit koberec a část podlahy 

http://www.knihovna.plzen.eu/oknihovne.php#zpravy
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pokrýt novým, nově bylo nalakováno dřevěné ostění v přední hale. Poté se dle nových 
prostorových dispozic opět instalovaly původní regály, jež byly doplněny dalšími regály 
z OK Skvrňany. Dále byly instalovány dva nově vyrobené regály pro AV média a dva stolky 
pod PC. Z blízkosti výpůjčního pultu byly veřejné PC přemístěny do vzdálenějšího místa 
s větším soukromím pro uživatele. Na dveře do kanceláře vedoucí a do chodby na hlavní 
schodiště byly naistalovány koule k zamezení přístupu cizích osob. Bylo přesunuto 
multifunkční zařízení k PC, čímž se zlepšila jeho přístupnost jak pro pracovníky, tak i pro 
uživatele. Provedena byla částečná výmalba volného výběru. Do prostor u sociálního 
zařízení byla zakoupena dvě křesla a malý konferenční stolek. Do tohoto prostoru 
a spojovací chodby byl nainstalován závěsný systém na obrazy pro možnost instalací 
výstav. Z finančních důvodů zde bohužel nebylo možné uskutečnit původně plánovanou 
obnovu podlahové krytiny. Z prostor volného výběru a zázemí pro pracovnice byly 
odstraněny a zlikvidovány staré lístkovnice. Do zázemí příručního skladu byl doplněn jeden 
dřevěný regál. Další částečné stěhování KF proběhlo v souvislosti s odstraněním 
nefunkčního topného tělesa. Vzhledem k dlouhotrvajícím a opakovaným průsakům vody 
z odpadového systému do zdi v oblasti přechodu mezi volným výběrem a místností pro fond 
detektivních románů bylo nutné přistoupit k opravě tohoto velmi starého potrubí. Stavební 
práce byly započaty 26. 10. Pro uživatele byla uzavřena celá ústřední budova na jeden den, 
kdy byl proveden největší objem bouracích prací. Stavební práce trvaly po dobu jednoho 
týdne. Pro uživatele již od druhého dne v omezeném prostoru byl přístupný volný výběr knih. 
Po ukončení stavebních prací byla část volného výběru nově vymalována.  
     Výměna zastaralého potrubí se dotkla rovněž kanceláře vedoucí ÚKDM, proto musela být 
kancelář vyklizena a po skončení výměny potrubí vymalována. Byl zde také položen nový 
koberec. Během roku probíhaly ještě průběžné drobné opravy. 
     S problémy technického i provozního rázu se v roce 2015 potýkal Bibliobus. Opraveno 
muselo být několik závad - únik nafty (3. - 4. 6. bibliobus mimo provoz), porucha startování 
s nutnou výměnou baterií, seřízení zadních dveří, výměna vadného vypínače předních dveří, 
výměna válce zadních dveří). Zhotoveny byly nové přihrádky pro CD a provedeny drobné 
opravy (skříňky, žaluzie v autobuse). Z důvodu rekonstrukce Rondelu na Karlovarské třídě 
musela být pro zastávku na Roudné od 18. 6. do 9. 7. domluveno náhradní stání 
na protilehlé straně silnice na parkovišti mezi prodejnou JYSK a zahradnictvím Fišer 
(Lochotínská ul.).  
     V Knihovně Bolevec byla v dětském oddělení 9. - 11. 3. provedena výměna osvětlovacích 
těles a výmalba stropů, ve dnech 29. - 17. 7. výměna oken ve skladu, 29. – 17. 7. výměna 
osvětlovacích těles v kanceláři a oddělení pro dospělé. Do oddělení pro dospělé byl dodán 
1 starší regál na beletrii. Časté problémy s nefunkčním osvětlením na chodbě před 
knihovnou byly průběžně řešeny s opraváři školy, kde knihovna sídlí.  
     OK Bory byla vybavena 25 novými skládacími židlemi, které jsou využívány při besedách. 
Z ústřední budovy sem bylo převezeno 8 kusů nevyužívaných kliprámů pro výstavy dětských 
prací. V srpnu po vydatném dešti došlo k vytopení knižního skladu. Voda byla pouze 
na podlaze a naštěstí nezasáhla mobiliář ani fond.  
     Po vytopení v prosinci 2014 byla v průběhu ledna provedena nová výmalba prostoru 
kanceláře Hudební knihovny. 
     Knihovna Lobzy už v květnu zahájila přípravy na rekonstrukci budovy školy, kde sídlí. 
Knihovna musela být částečně vystěhována a zajištěna proti poškození, od 25. 5. do 31. 12. 
pak byla pro veřejnost uzavřena. Při rekonstrukci došlo k výměně starých oken za plastová, 
okna na východní straně půjčovny byla nově vybavena žaluziemi. Ventilace ze sousední 
školní  kuchyně je nyní vyvedena pod stropem knihovny. Všechny prostory byly vymalovány. 
Knihovna byla nově vybavena dvěma křesílky pro dospělé čtenáře, čtyřmi novými židlemi 
k PC stolkům, deseti skládacími židlemi a pět malými plastovými židličkami pro akce s dětmi. 
Doplněny byly nová skříň a lednice do kanceláře a dva nové dřevěné knižní vozíky (jeden 
jako náhrada za zcizený vozík během rekonstrukce).  
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      OK Lochotín se ani v roce 2015 nevyhnula projevům vandalismu. V březnu neznámý 
pachatel rozbil sklo výtahové šachty, událost byla řešena s pojišťovnou a sklo bylo 
vyměněno. Rovněž v březnu kdosi poškodil okenní rámy na pánském WC (pravděpodobně 
se tudy pokoušel dostat do budovy), okna znovu zajistila údržbářka KMP J. Kadlecová. 
V letních měsících pak probíhala plánovaná rekonstrukce oddělení pro dospělé. Knihovna 
byla pro veřejnost uzavřena po dobu 4 týdnů, od 27. 7. do 23. 8.  Součástí rekonstrukce byla 
oprava podlahových ploch firmou Diamotech, s.r.o. (demontáž staré krytiny - linolea, vyrovnání 
podlahy – vylití a zbroušení stěrky, montáž nové krytiny – marmolea). Na průběh stavebních 
prací měla negativní vliv extrémní letní vedra (nově vylitá podlaha musela být odvrtána a znovu 
vylita), čímž se harmonogram prací posunul téměř o týden a knihovníkům zbylo méně času na 
stavbu regálů a vřazení fondu. Pracovalo se rovněž o víkendech. Celkem bylo pořízeno 84 
nových regálů o šíři 1 m. V prostorách oddělení pro dospělé a vstupní chodby do knihovny byla 
provedena nová výmalba. Vyrobeny byly nové popisky a rozřaďovače, zhotovena nová výzdoba. 
Od pondělí 24. 8. 2015 OK Lochotín opět plně slouží veřejnosti. Cca 10 dnů v říjnu byl 
zkoušen nový provoz výměníkové stanice v přízemí budovy knihovny. Provoz byl velmi 
hlučný, celá budova se chvěla, čtenáři si ztěžovali na hluk a odcházeli z čítárny. V současné 
době je provoz výměníku pozastaven a závady jsou v řešení. 
     V OK Slovany byly provedeny opravy vozíků, odpadů, centrálního vysávání, WC. V době 
nemoci uklízečky zajišťovaly úklid knihovny samy knihovnice.  
     Knihovna Vinice si v roce 2015 nově pořídila 2 knihovní vozíky, polici na leporela, dětský 
stan, dětský koberec a stupínek. 
     Do Studovny byly zakoupeny 2 kancelářské židle k počítačům pro veřejnost. V místnosti 
s veřejným internetem došlo k průsaku vody stropem, příčina však nebyla odhalena. Dne 
26. 10. byla z důvodu výměny odpadní trubky v budově studovna pro veřejnost uzavřena. 
     V pobočce Božkov byla realizována malá úprava výpůjčního pultu údržbářkou 
J. Kadlecovou. 
     Také škola, ve které sídlí pobočka Litice, procházela o letních prázdninách rekonstrukcí. 
Při ní došlo bez vědomí knihovny k přerušení internetového připojení a knihovnice byla 
ve dnech 7. a 17. července nucena půjčovat bez automatického výpůjčního systému. 
Náprava ze strany SITMP se podařila se zpožděním - bylo obtížné zajistit přístup 
do podkroví. Navzdory snaze dveře řádně utěsnit proniklo během rekonstrukce do knihovny 
velké množství stavebního prachu. V říjnu byl zaznamenán zápach plynu z kotle a následně 
provedena jeho revize. V dubnu byl do Litic převeden knižní vozík z Radobyčic. Knihovna má 
samostatný vchod pro čtenáře, se školou je propojena dveřmi, které byly až dosud alespoň 
během výpůjčních hodin otevřené pro děti ze školní družiny. Nyní se škola rozhodla dveře 
z bezpečnostních důvodů trvale uzamčené.  
     Pobočka Radobyčice zaznamenala v září a říjnu problémy s novým kotlem. Po intervenci 
na příslušných místech byla učiněna náprava. 
     V provozech KMP měli návštěvníci k dispozici 283 studijních míst, tj. o 14 míst méně než 
v roce 2014. Počet studijních míst se snížil o 12 v OK Slovany a po jednom místě v ÚKD 
a Knihovně Vinice. 
 
Technické vybavení 
     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně. 
V průběhu roku 2015 byla v knihovnách KMP zahájena výměna PC pro veřejnost i na výpůjčních 
pultech. 
     V ÚKD byl v průběhu měsíce března počet počítačů navýšen o PC s uživatelským on-line 
katalogem v prostoru vstupní haly. Multifunkční tiskové a kopírovací zařízení bylo přemístěno 
poblíž výpůjčního pultu. Na jednom stávajícím PC pro uživatelský internet byla pracovníkem 
SITMP nastavena možnost skenování dokumentů. V červnu byl nahrazen jeden z počítačů 
s on-line katalogem pro uživatele. V souvislosti s nově nastaveným procesem odepisování 
dokumentů získala vedoucí oddělení do své kanceláře skener pro načítání kódů. V průběhu 
listopadu byla z výloh odstraněna již několik měsíců nefunkční obrazovka DJKT.  
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     Knihovna Bolevec byla v únoru vybavena novou účtenkovou tiskárnou v dospělém 
oddělení, v dubnu si pořídila nový skener na odpisy do kanceláře. V červnu byla provedena 
výměna dvou PC pro uživatele v dětském oddělení, v září výměna PC s internetem 
pro uživatele v oddělení pro dospělé. Pro monitorování příchozích do budovy byly v obou 
odděleních školou nainstalovány nové obrazovky.  
     V OK Bory proběhla výměna PC pro čtenáře za novější včetně aktualizace prohlížeče 
Mozilla Firefox a instalace Google Chrom, ke spokojenosti čtenářů. 
     Hudební knihovna realizovala výměnu multifunkčního zařízení. 
     Jeden z PC od pultu v Knihovně Lobzy byl přestěhován do kanceláře a jeho monitor byl 
vyměněn za novější typ. V průběhu prosince potom proběhla výměna veškeré výpočetní 
techniky. 
     Také v OK Lochotín došlo k výměně monitoru u PC s on-line katalogem, dále k výměně 
dvou PC s katalogy a výměně PC ve skladu.  
     Jehličková tiskárna na pultě OK Slovany byla nahrazena tiskárnou účtenkovou. 
Provedena byla výměna PC v kanceláři vedoucí, PC pro čtenáře, výměna telefonu 
v kanceláři a výměna indikátorů spotřeby tepla. 
     V Knihovně Vinice proběhla výměna 4 PC, nainstalován byl nový operační systém, čímž 
došlo k výraznému zrychlení procesů. Uživatelé internetu si chválí aktuální verze webových 
prohlížečů. Bohužel se nepodařilo zajistit 100% kompatibilitu s USB flash a ani nastavit 
uživatelskou obsluhu skeneru – skener dál obsluhují knihovnice. V kanceláři byl nově 
nainstalován skener pro načítání čárových kódů. 
     Ve Studovně byly vyměněny 2 PC pro veřejnost. 
     Pobočka Červený Hrádek v roce 2015 vykazovala problémy s multifunkční tiskárnou 
a stále pomalé internetové připojení,  
     V pobočce Koterov se uskutečnila výměna tiskárny na pultě a v červenci výměna PC 
pro veřejnost. 
     Také v pobočkách Litice a Radobyčice proběhla výměna PC s internetem pro veřejnost 
a výměna pracovního PC za novější.  
     V pobočce Újezd byla nainstalována nová účtenková tiskárna na tisk protokolů a v březnu 
provedena změna připojení do sítě MMP.  
     Ústřední budova se opakovaně potýkala se zvýšenou poruchovostí výtahu - výtah byl 
několikrát opravován. 

 
Přehled technických zařízení: 

 2015 2014 

Počítače (v celé KMP) 160 159 

    z toho pro veřejnost 75 75 

Tiskárny 49 46 

     z toho pro veřejnost 16 16 

Skener (na skenování dokumentů) 10 9 

     z toho pro veřejnost 7 3 

Skener (na načítání čárového kódu) 58 50 

Kopírky 3 4 

Multifunkční zařízení 24 25 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 

IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
Knihovně města Plzně byl pro rok 2015 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 36 557 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 18 746 tis. Kč.  
K 31. 12. 2015 byla provedena následující rozpočtová opatření: 

- RO 28 neinvestiční dotace KÚ PK na regionální funkce KMP – 176 471,- Kč 
- RO 64 neinvestiční dotace MK ČR - Harmonizace lokálních autorit KMP – 111 000,- Kč 

Rozpočet po úpravách 36 844 471,- Kč. 
 
Čerpání nákladů za sledované období 
Upravený roční rozpočet je 39 569 tis. Kč, skutečnost 39 569 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho: 
 
Spotřeba materiálu - účet 501 
Upravený roční rozpočet je 5 368 tis. Kč, skutečnost 5.368 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho:   spotřeba materiálu     563 tis. Kč 
   nákup knihovního fondu        4 694 tis. Kč 
   spotřeba pohonných hmot   111 tis. Kč 
 
Spotřeba energie – účet 502  
Upravený roční rozpočet je 1 504 tis. Kč, skutečnost 1 504 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
 
Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - účet 511, 512, 513, 518 
Upravený roční rozpočet je 3.761 tis. Kč, skutečnost 3 761 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
Z toho:      opravy                                    249 tis. Kč 
   cestovné                42 tis. Kč  

náklady na reprezentaci             12 tis. Kč  
ostatní služby *                   1 664 tis. Kč 

   nájemné                       1 388 tis. Kč 
   výkony spojů              351 tis. Kč 
   přepravné                       55 tis. Kč 
 
* úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení aj. 
 
Mzdové náklady - účet 521  
Upravený roční rozpočet je 19 462 tis. Kč, skutečnost 19 462 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
Roční limit 18 746 tis. Kč, skutečnost 19 462 tis. Kč,   
Z toho:   mzdy zaměstnanců              19 253 tis. Kč  
   pracovní dohody          132 tis. Kč 
   náhrady DPN             77 tis. Kč 
 
Překročení mzdového limitu o 716 492,- Kč bylo kryto: 
Čerpáním fondu odměn 490 786,00 Kč 
Grant MKČR VISK 9  111 000,00 Kč 
Dotace KÚPK - regionální funkce - část na mzdy 114 706,00 Kč 
Celkem  716 492,00 Kč 
 
Sociální a zdravotní pojištění - účet 524  
Upravený roční rozpočet 6.530 tis. Kč, skutečnost  6 530 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho:   sociální pojištění  4 792 tis, Kč 
   zdravotní pojištění  1 738 tis. Kč 
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Ostatní sociální náklady - účty 525, 527, 528 
Upravený roční rozpočet 1 022 tis. Kč, skutečnost 1.022 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   54 tis. Kč 
   sociální náklady**   743 tis. Kč 
   ostatní náklady   225 tis. Kč 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
 
Daně a poplatky - účty 531, 532, 538, 591 
Upravený roční rozpočet 430,- Kč, skutečnost 430,- Kč.  
 
Odpisy - účet 551 
Upravený roční rozpočet 1 669 tis. Kč, skutečnost 1 669 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
Nákup DDHM - účet 558 
Upravený roční rozpočet 113 tis. Kč, skutečnost 113 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
Ostatní náklady - účet 549 
Upravený roční rozpočet 139 tis. Kč, skutečnost 139 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
 
 
Plnění výnosů za sledované období 
Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 3 510 tis. Kč, skutečnost za sledované období 
je 3 510 tis. Kč, tj. plnění na 100 %.  
Z toho:   čtenářské poplatky   2 235 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          56 tis. Kč   
pořady literární výchovy     411 tis. Kč 
pronájmy       196 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy        89 tis. Kč  
úroky                 3 tis. Kč 
ostatní výnosy (pojistná plnění)      24 tis. Kč 
převody z fondů                          496 tis. Kč                                           
 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2015. 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 je zisk 786 tis. Kč.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2015 – 92, průměrný přepočtený stav 77,39 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je v roce 2015 průměrná měsíční mzda 20 732,- Kč14.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2015 
Fond odměn       107 tis. Kč  
Rezervní fond    1 540 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb       98 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku       15 tis. Kč 
 
 
 
 

                                                 
14

 Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v roce 2015 činila průměrná měsíční mzda 25 532,- Kč, 
průměrná mzda v Plzeňském kraji byla 25 111,- Kč, průměrná mzda v ĆR 26 053,- Kč. 
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Zdroje a čerpání fondů za sledované období 

 

Čerpání fondu investic  

K 31. 12. 2015 bylo z fondu investic čerpáno 910 tis. Kč (viz dále FRM - účet 416). Do rozpočtu 

MMP bylo odvedeno 1 020 tis. Kč. 

 

Výnosy z pronájmu městského majetku 

KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 196 240 Kč, 

z toho: 

           dlouhodobé   137 590 Kč 

           krátkodobé      58 650 Kč 

 

Pohledávky  

KMP k datu 31. 12. 2015 nemá žádné pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. 

Celkové pohledávky za čtenáři činí 292 tis. 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 727 081,97 Kč, konečný stav 703 384,97 Kč. V průběhu roku byl vyřazen 

nepotřebný majetek.  

 

Účet 021 – stavby 

     Počáteční stav 46 173 101,02 Kč, konečný stav 46 787 802,31,02 Kč. V průběhu roku 

došlo k technickému zhodnocení budov. 

 

Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

     Počáteční stav 18 371 455,69 Kč,  konečný stav 18 380 591,39 Kč. V průběhu roku byl 

nakoupen nový a zároveň vyřazen nepotřebný a opotřebovaný majetek.  

 

Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 

     Počáteční stav 8 906 691,65 Kč, konečný stav 8 320 895,76 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. 

 

 

IV.3 Vývoj fondů KMP 
 

Fond odměn - účet 411 

Tvorba v roce 2015 byla 258 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014. 

Čerpání ve výši 491 tis. Kč na překročený objem mezd roku 2015. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 412 

Tvorba v souladu s předpisy (1 % z objemu mezd) – 193 tis. Kč. Čerpání 184 tis. Kč, z toho:       

             stravování          142 tis. Kč 
                                     rekreace              15 tis. Kč 
                                     dary                     25 tis. Kč 
                                     ostatní                   2 tis. Kč 
 
Fond rezervní - účet 413  
Tvorba v roce 2015 byla 64 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2014. 
Čerpání ve výši 230 tis. Kč na posílení FRM pro neplánované investiční akce. 
 
Fond rezervní - účet 414   
Tvorba i čerpání v roce 2015 byla ve výši 5 tis. Kč – neúčelové sponzorské dary od společnosti 
RIZZO Associates Czech, a.s. 
 
FRM - účet 416 
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 669 tis. Kč a posílení z Rezervního fondu ve výši 
230 tis. Kč na dodatečně schválené akce. Čerpání bylo 1 930 tis. Kč, z toho: 

- do rozpočtu MMP bylo odvedeno 1 020 tis. Kč 
- k 31. 12. 2015 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních 

akcí 910 tis Kč z toho: 
oprava podlah OK Lochotín – odd. pro dospělé              435 tis. Kč 
nové regály na knihy OK Lochotín – odd. pro dospělé    296 tis. Kč 
oprava hromosvodů budovy B. Smetany                         104 tis. Kč 
oprava kanalizačních svodů v budově B. Smetany            75 tis. Kč 

 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 46.341,51 Kč, konečný stav 10.244,97 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 2015 bylo KMP navrženo ve výši 628 000,- Kč do fondu odměn 
a 157 777,03 Kč do rezervního fondu -  zřizovatelem bylo schváleno  usnesením č. 463 ze dne 
5. 5.2016.   
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2015 poskytovala své služby ve dvou knihovnách v ústřední 
budově, 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 2015 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
 
     Rok 2015 se nesl ve znamení Plzně jako Evropského hlavního města kultury. Město 
nabídlo svým obyvatelům i návštěvníkům velké množství akcí a aktivit, které měly bohatou 
návštěvnost, a s velkou pravděpodobností pohltily volnočasovou kapacitu také běžných 
uživatelů Knihovny města Plzně.  
     Knihovna aktivně podpořila projekty: Otvíráme Plzeň!, Mini Plzeň 2015: Město dětí, 
festival Jeden svět, Noc literatury, Živá ulice, Evropský den jazyků a Plzeňské rodinné 
fotoalbum. 
 
     Podařilo se realizovat řadu změn v prostředí knihoven. Nejvýraznější viditelnou 
změnou prošla ÚKD, kde byl rozšířen volný výběr a knihovna tím získala vzdušnější 
a příjemnější prostor pro uživatele i pracovníky. V OK Lochotín se podařilo zrekonstruovat 
oddělení pro dospělé čtenáře a ukončit tak celkovou rekonstrukci knihovny. V Knihovně 
Bolevec a Knihovně Lobzy byla vyměněna okna. Knihovna Vinice pro své čtenáře zřídila 
dětský koutek a venkovní čítárnu.  
 
     Také v roce 2015 pokračovala rozsáhlá aktualizace knihovních fondů v celé knihovně. 
Zároveň byl spuštěn nový postup v odpisech knihovních jednotek, tzv. dávkové odpisy. 
V souladu se směrnicí zřizovatele knihovna v červenci zavedla nový postup při nakládání 
s vyřazeným fondem. 
 
     Po pečlivých systematických přípravách v první polovině roku knihovna přešla na nová 
katalogizační pravidla RDA. 
 
     Proběhla revize knihovního fondu knihoven Bibliobus, Černice, Hudební a internetová 
knihovna, Lobzy, OK Slovany, Regionální fond, Rezervní fond a Újezd. 
 
     Po získání dotace v programu MK ČR VISK 9 – Souborný katalog CASLIN a národní 
autority 2015 knihovna pokračovala v harmonizaci lokálních autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR.  
 
     V souvislosti s novým režimem vymáhání pohledávek nevrácených dokumentů, který 
v KMP vstoupil v platnost 1. 1. 2015, byla vydaná nová směrnice - Postupy při vymáhání 
nevrácených výpůjček a pohledávek za čtenáři.  
 
     Knihovna byla hostitelkou dvou celostátních knihovnických akcí – semináře Hudbou 
západočeského regionu napříč staletími a zasedání Výkonného výboru Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR. 
 
     Novou aktivitou, kterou KMP v roce 2015 realizovala, byl první ročník Festivalu 
regionálních nakladatelů za účasti malých nakladatelů regionu.  
 
     Knihovna rozšířila své služby o půjčování tematických kufříků, výrazně rozšířila nabídku 
deskových her k absenčnímu půjčování, návštěvníkům OK Lochotín a Studovny nabídla 
tzv. špuntomat. 
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     KMP se více prezentovala mimo prostory knihovny – pracovníci prováděli besedy 
nebo čtení přímo ve školách, školních družinách, mateřských školách, uskutečnila se akce 
v Zoologické zahradě, pracovníci knihovny se účastnili Průvodu Vendelín, v městských 
sadech byl představen bibliobus. Knihovna provozovala mini knihovničky (knihobudky) už 
na 4 místech v Plzni.  
 
     Pracovníci knihovny zaznamenali úspěchy na přehlídkách – Martin Ouřada získal 
Cenu za inspirativní zážitkový vhled do života dětí za války a Cenu diváků v celostátní 
soutěžní přehlídce knihovnických besed a pořadů OKnA – O Knihovnických Aktivitách. 
Zuzana Mišterová velmi úspěšně prezentovala knihovnu na mezinárodní přehlídce 
Motivačné aktivity s detským čitateľom v Knižnici pre mládež mesta Košice.  
 
     KMP se prostřednictvím Studovny podílela na virtuální celorepublikové referenční službě 
Ptejte se knihovny. Touto cestou bylo zodpovězeno 33 dotazů.  
 
     Oficiální stránky KMP zaznamenaly v roce 2015 116 246 návštěv, tj. o 3 370 návštěv 
více než v roce 2014. 
 
     KMP spolupracovala s 83 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 41 MŠ, 44 ZŠ 
a ŠD, 11 SŠ, 3 uměleckými školami, 14 mimoplzeňskými organizacemi a 4 zahraničními 
partnery. 
 
     Knihovně pomáhalo 17 dobrovolníků, kteří odpracovali 122 hodin.  
 
     V roce 2015 KMP obdržela 3 písemné stížnosti a připomínky, o 1 méně, než v roce 
2014, a na druhé straně velké množství poděkování - 24 větších písemných pochval 
a další množství menších pochval včetně dotazníků pro zpětnou vazbu.   
 
     V knihovně se vystřídalo 39 praktikantů – studentů knihovnictví ze SPŠ a SOŠ prof. 
Švejcara na průběžné praxi a 4 studenti absolvovali souvislou praxi. 
 
     Pracovníci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek, 
seminářů. Vzdělávání bylo věnováno 1 957 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 
26 hodin. 
 
     Rok 2015 – rok Plzně - Evropského hlavního města kultury – jako rok rekonstrukcí, 
práce s knihovním fondem, změn ve vymáhání pohledávek, změn ve způsobu v nakládání 
s odepsaným knihovním fondem, zvýšené potřeby zviditelňování činnosti knihovny, zvýšené 
náročnosti v práci s problematickými návštěvníky, a na druhé straně zvýšené snahy 
o výchovu nové čtenářské generace a o co nejlepší služby poskytované veřejnosti, kladl na 
pracovníky knihovny velké psychické i fyzické nároky. Zaměstnanci KMP se projevili jako 
ucelený kolektiv, často si vzájemně pomáhající a spolupracující, kterému jde o to, aby obraz 
knihovny v očích veřejnosti byl co nejlepší.      
 

 
 
 
 
 
 

     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. 2015 
 
 
KNIHOVNY S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM 
Ústřední knihovna pro dospělé - B. Smetany 13 
Ústřední knihovna pro děti a mládež  - B. Smetany 13 
Knihovna Bolevec - Západní 18 
Obvodní knihovna Bory  - Klatovská 109 
Obvodní knihovna Doubravka  - Masarykova  75 
Knihovna Lobzy - Rodinná 39 
Obvodní knihovna Lochotín  - Studentská 22 
Obvodní knihovna Skvrňany - Macháčkova 28 
Obvodní knihovna Slovany  - Táborská 24 
Knihovna Vinice - Hodonínská 55  
Hudební a internetová knihovna - Táborská 22 
Oddělení informačních služeb a studovna  - B. Smetany 13 
 
  
POBOČKY  
Bílá Hora - Nad Štolou 716 
Božkov - Sládkova 10  
Černice - Veská 11 
Červený Hrádek - Červenohrádecká 53 
Koterov - Koterovská náves 7 
Křimice - Prvomájová 100 
Lhota – K Sinoru 62/51                                            
Litice - Přeučilova 12  
Malesice – Chotíkovská 14                             
Radčice - V Radčicích 9  
Radobyčice - Radobyčická náves 77  
Újezd - Staroveská 7  
 
 
BIBLIOBUS - STANOVIŠTĚ 
Bory - Tomanova  
Bručná - Pěnkavova 
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná,  Karlovarská - Rondel  
Valcha – U Hájovny 
Zátiší - Línská     
 
 
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
Polanova síň - B. Smetany 13 
L-klub – Kralovická 22 
M-klub - Macháčkova 28 
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Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
 

 Knihovna města 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2015 
 
 
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 Marie 

 pokladní + hospodář  Tacinecová Eva 

 knihařská dílna  Berková Jana  

 úklid  Bokrošová Hana 

   Dušková Patricie  

   Jägrová Jana 

   Mirošovská Jitka 

   Pašková Marie 

   Toupalová Věra  

   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. 

   Valentová Jana, Bc.  

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

    

7.  Oddělení informačních služeb  Franková Květoslava, Mgr. 

 a studovna  Čadová Veronika, Bc. 

   Skálová Markéta, Mgr. 

    
8. Ústřední knihovna pro dospělé  Nováková Hana, Bc. 

   Bernášková Jitka, Bc. 

   Hyláková Ladislava 

   Kašparová Veronika, Mgr. (od 22. 6.) 

   Maixnerová Jana, Bc. (do 14. 6.) 
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   Mildorfová Iva (od 1. 2. do 14. 6.) 

   Nová Kateřina, Mgr.  

   Nussbauerová Hana 

   Pechová Kateřina 

   Růžičková Jana (do 31. 1.) 

   Ulíková Stanislava  
    

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

   Hejnalová Ilona (od 1. 2.) 

   Větrovská Hana 

   Ouřada Martin  

   Výšková Libuše 

    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 

   Glaserová Mirka  

   Hejnalová Ilona (do 31. 1.) 

   Marianová Eva 

   Růžičková Jana (od 1. 2.) 

   Štádlerová Jaroslava 

    

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

   Bedřichová Marcela 

   Jedličková Hana 

   Karpíšková Markéta 
    

 pobočka Lhota  Jedličková Hana 

 pobočka Litice  Krejčí Helena 

 pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 
    

12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 

   Beránková Magdalena, Mgr.  

   Brožová Hana 

   Jeřábková Eva, Mgr. (od 15. 6.) 

   Pospíchalová Alena, Mgr.  

   Zikmundová Eva (do 30. 6) 
    

 pobočka Červený Hrádek  Blažková Andrea 

 pobočka Újezd  Brožová Hana 
    

13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 

   Šiková Alice 
    

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

   Hoffmannová Ilona 

   Janová Jitka 

   Lukáčová Hana  

   Wočadlová Zdeňka 
 

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

 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 

   Maixnerová Jana, Bc. (od 15. 6.) 

   Matějovská Dana  

   Mildorfová Iva (od 15. 6.) 

   Neubergerová Alena 

   Přibyl Marian (do 31. 1.) 

 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  Ťoupalová Lenka, Bc. 
   Zahoříková Dana, DiS.  
    
    
18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Marvánek Karel 
    
    
19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Krystlová Dita 
   Zahoříková Irena st. 
   Válková Jitka  
    
 Mateřská dovolená  Duchková Petra, Bc. 
   Kašparová Veronika, Mgr. (do 21. 6.) 
   Kroftová Jana 
   Smílková Kateřina Mgr. (do 31. 3.) 
   Šťastná Pavlína, Mgr.  
    
    
 Odchod z KMP  Přibyl Marian (od 1. 2.) 

Zikmundová Eva (od 1. 7.) 
    
    
 Nástup do KMP  Jeřábková Eva, Mgr. (od 15. 6.) 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně za rok 2015  
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2015 a 2014 
 

 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec       
2015 

Omezený provoz 
1 582 703 21 580 59 968 10 497 431 9 268 941 

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

index 0,99 1,05 0,97 0,93 0,80 1,10 1,23 0,54 

Bory            
2015 1 978 306 24 289 92 135 11 198 87 1 565 3 501 

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

 index 1,01 0,88 0,98 0,97 0,90 1,00 1,23 0,84 

Doubravka  
2015 2 548 470 31 471 122 453 19 520 129 2 386 2 544 

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

 index 1,04 1,00 1,01 1,00 1,01 0,73 0,78 1,19 

Lobzy          
2015 

Omezený provoz 
                   241 71 2 800 11 136 1 315 81 1 649 162 

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

 index 0,45 0,47 0,41 0,50 0,46 0,64 0,61 0,25 

Lochotín       
2015 

Omezený provoz 
3 616 577 47 959 216 447 36 899 93 2 289 4 580 

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

 index 0,97 0,99 0,92 0,93 0,88 1,72 1,38 0,81 

Skvrňany      
2015 1 909 362 25 029 92 386 16 889 123 2 079 3 392 

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

 index 1,01 0,97 0,94 0,95 0,93 1,24 1,18 0,82 

Slovany        
2015 

Omezený provoz 
2 527 367 27 634 113 279 18 514 54 991 933 

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

 index 0,96 0,87 0,90 0,90 0,91 1,23 1,19 0,75 

Vinice          
2015 786 162 9 345 39 767 6 543 83 1 686 272 

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

 index 0,97 0,90 0,79 0,78 0,93 1,22 2,01 1,30 

ÚKD            
2015 

Omezený provoz                
5 666 203 64 239 179 937 30 352 3 53 3 439 

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

 index 0,97 0,94 0,97 0,95 0,95   0,84 

ÚKDM          
2015 4 567 955 35 071 71 489 4 986 132 2 846 3 759 

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

 index 1,01 0,97 0,97 0,94 0,76 1,07 1,10 0,82 

Hudební       
2015 

Omezený provoz 
726 113 10 249 21 290 1 930 6 50 6 176 

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

 index 0,90 0,97 0,87 0,90 1,12 1,2 0,83 0,82 

Bibliobus      
2015 364 39 4 504 21 802 3 885 3 60 - 

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

 index 0,94 0,72 0,94 0,96 0,92 0,38 0,35 - 

Studovna      
2015 - - 4 633 1 784 1 504 10 295 2 436 

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

 index   0,78 0,75 0,85 0,83 0,72 0,72 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora      
2015 56 12 859 3 342 1 329 15 49 78 

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

 index 1,02 1,00 0,98 1,01 0,96 0,75 0,74 0,59 

Božkov         
2015 179 49 2 835 10 501 3 227 18 518 140 

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

 index 1,07 0,88 0,96 1,06 1,32 0,90 0,96 0,77 

Černice        
2015 102 12 1 796 8 351 2 191 34 86 1 

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

 index 0,97 0,75 0,97 0,96 0,93 2,43 2,39 0,20 

Č. Hrádek     
2015 46 9 474 3 606 1 180 14 52 2 

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

 index 1,00 1,80 0,93 0,87 0,67 0,93 1,06 0,29 

Koterov        
2015 67 12 622 3 358 1 025 1 12 15 

Koterov        
2014 57 8 557 3 025 914 2 14 42 

 index 1,18 1,50 1,12 1,11 1,12 0,50 0,86 0,36 

Křimice        
2015 97 19 1 508 7 792 1 423 9 121 26 

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

index 0,96 0,70 0,99 0,94 0,79 1,29 1,49 3,25 

Lhota            
2015 69 11 1 074 2 981 1 047 3 46 66 

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

 index 1,05 0,79 1,04 0,98 1,09 0,75 1,70 0,84 

Litice           
2015 107 44 1 254 4 504 807 2 41 61 

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

 index 1,24 1,42 1,10 0,91 0,77 1,00 1,64 1,03 

Malesice      
2015 38 14 432 2 138 805 11 17 88 

Malesice      
2014 30 6 439 1 811 606 10 19 66 

 index 1,27 2,33 0,98 1,18 1,33 1,10 0,89 1,33 

Radčice       
2015 70 19 1 119 4 870 1 314 25 144 274 

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

 index 0,93 1,00 1,01 0,93 0,92 0,96 0,91 1,02 

Radobyčice  
2015 44 3 551 3 245 1 428 0 0 25 

Radobyčice  
2014 39 9 517 3 561 1 770 1 3 27 

 index 1,13 0,33 1,07 0,91 0,81 0,00 0,00 0,93 

Újezd 
2015 63 12 728 4 566 1 512 36 288 9 

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

index 0,90 0,60 0,83 0,73 0,72 0,71 0,71 0,24 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2015 
 

 

Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2015 
Skutečnost 

2014 

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

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 16,0 % 16,4 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 232 % 249 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 6,4 7,0 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 40 42 

 
 

Informační služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2015 
Skutečnost 

2014 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 3 704 4 360 
                                 - z toho studovna 1 000    834 1 008 

Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15      21 28 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650    610 750 

 
 

Ostatní služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2015 
Skutečnost 

2014 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 867 1 800 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 43 838 39 572 
Počet vydaných publikací 32 23 23 

 

 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2015 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2015 

Skutečnost 
2014 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 408 2 942 
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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 2015 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 2015 

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 2015 
Skutečnost 2014 

30 - 45 Kč   
27 Kč 
38 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 2015 
Skutečnost 2014 

27  
54 
54 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2015 
Skutečnost 2014 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
283 (z toho 49 v ústřední budově) 
297 (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 2015 
Skutečnost 2014 

31 
23 
22 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2015 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

         

Zahájení Evopského hlavního města kultury 2015  
v ústřední budově Knihovny města Plzně 

 

 

        

Noc literatury 2015 
na půdě ústřední budovy Knihovny města Plzně  

četla nositelka Thálie Blanka Luňáková 
 
 
 

    

Mini Plzeň 2015 – město dětí 
Hala TJ Lokomotiva Plzeň 
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                  Umělecká knižní vazba     Beseda  
     Ústřední knihovna pro děti a mládež              v Ústřední knihovně pro dospělé 

v rámci Festivalu regionálních nakladatelů  
Ústřední budova Knihovny města Plzně    

 
                 

 
 

                
 

 Pracovníci Knihovny města Plzně         Průvod Vendelín    
Na exkurzi v Muzeu knihtisku a knihy                          zahájení kulturní sezony     

        
 
 

                                  

                  

Džungle na papíře – soutěž k 150. výročí anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga 
Obvodní knihovna Bory 
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       Beseda Safer Internet Day                                 Beseda s autorským čtením  
    s publicistou a spisovatelem pro mládež 
                    Lubomírem Műllerem 

OK Doubravka 
 
 
 
 

               
 

                        Den čtení                                                    Týden knihoven  
     Na chvíli knihovníkem pro děti 

Obvodní knihovna Slovany 
 

                      
  

        

Vernisáž výstavy fotografií Písně světla                   Hynek Kočí – koncert v knihovně 
                   Saši Kirilova 

OK Skvrňany  
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 Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2015 
 
 
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) 
 
Kolář, Jiří: Kalendář plzeňský 2016 – Věc: Opěnka a Čirůvka kratochvilné čtení na každý 
měsíc; prolog Vladimír Gardavský; ilustrace Zuzana Holečková -- Plzeň 2015; Pro libris 
za finanční podpory města Plzně 34 s.: il.; 21 cm; 100 výt.  
ISBN 978-80-86446-83-7 
 
Sachrová, Kateřina: Šlépěje slov. Ilustrace Olga Yakubovskaya. Doslov Vladimír Gardavský -- 
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory Nadace 700 let města Plzně; 47 s.: 21 cm;  120 výt. 

(Ulita, sv. 37) 

ISBN 978-80-86446-79-0  
 
Komorous, Jaromír: Hučáky. Fotografie Kateřina Jonášová. Doslov Vladimír Novotný --
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory ÚMO Plzeň 3; 53 s.: 21 cm;  120 výt. (Ulita, sv. 38)  
ISBN 978-80-86446-77-6  
 
Engler, Václav: Květy okamžiků. Obálka a frontispice Václav Engler. Doslov Martin Šíp --
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory města Plzně; 38 s.: 21 cm; 180 výt. (Ulita, sv. 39)   
ISBN 978-80-86446-80-6  
 
Švácha, Petr: Po lásce nožem. Obálka a frontispice Renata Čiháková. Doslov Martin Šíp -- 
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory Školicího střediska Lions Nesuchyně a města Plzně; 
49 s.: 21 cm; 180 výt. (Ulita, sv. 40)  
ISBN 978-80-86446-81-3  
 
Novotný Vladimír: Malá plzeňská dvanáctka. Ilustrace Miloslav Krist. Doslov Ivo Harák --
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory města Plzně; 46 s.: 21 cm; 60 výt. (Ulita, sv. 41) 
(Řada Elita sv. 2) 
ISBN 978-80-86446-82-0  
 
Trinkewitz, Karel: 24 hodin krásy. Ilustrace Karel Trinkewitz. Doslov Vladimír Novotný --
Plzeň 2015; Pro Libris za finanční podpory města Plzně; 34 s.: 21 cm; 60 výt. (Ulita, sv. 42)  
ISBN 978-80-86446-84-4  
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2015/2016.  
Plzeň; Knihovna města Plzně 2015. – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výt. 
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Příloha č. 9. Obraz KMP v tisku v roce 2015 
 
(PRA) 
Knihovna nabízí online kurz rychločtení / (pra). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 4 (06. 01 2015), s. 2 
 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Kritik, historik a básník Bohumil Polan stál v čele městské knihovny 20 let / Jana Horáková. -- 
In: Radniční listy. -- Roč. 20 (19. 01. 2015), s. 5 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Stanislav Motl vyprávěl nejen o podzemí / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. – 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 11 (14. 01. 2015), s. 8 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Knihovna nabídla svůj program / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 17 (21. 01. 2015), s. 10 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Plechová Mína přiblížila dětem první světovou válku / Zuzana Mišterová. -- 
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, č. 1 (07. 01. 2015), s. 36 
 
(JAS) 
Co číst? Aneb knihovnické tipy - 2. část / (jas). -- In: Naše rodina. -- 
ISSN 0323-2743. -- Roč. 47 (13. 01. 2015), č. 03, s. 19 
 
(JAS) 
Plechová Mína v Plzni / (jas). -- In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- 
Roč. 47 (27. 01. 2015), č. 05, s. 19 
 
(MRAK) 
M-klub láká na cestopisnou přednášku / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 27 (02. 02. 2015), s. 2 
 
FENCL, Ivo, 1964- 
Stanislav Motl: Téma si vás nenajde, musíte být připravený / Ivo Fencl. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 31 (06. 02. 2015), s. 8 
 
(HAJ) 
Klobouk dolů se vypraví do hlubin Loch Ness / (haj). -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 52 (03. 03. 2015), s. 8 
 
(MRAK) 
Na přednášce odcestujete do Irska / (mrak). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 24, č. 56 (07. 03. 2015), s. 2 
 
TÁTA 
Táta čtenář roku přečetl 253 knihy. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 64 
(17. 03. 2015), s. 2 
 
 ŠVEC, Martin (novinář) 
 Táta chce s dcerou jednou napsat knížku / Martin Švec. -- In: Plzeňský  deník. –  
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 65 (18. 03. 2015), s. 2 
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VÝŠKOVÁ, Libuše 
Týden čtení v Knihovně města Plzně / Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 65 (18. 03. 2015), s. 10 
 

VESELÁ, Dana 
Knihovně dluží čtenáři desítky tisíc korun za nevrácené tituly / Dana Veselá. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 66 
(19. 03. 2015), s. 2 
 

FESTIVAL 
Festival Jeden svět míří do Dialogu, knihovny a Meeting Pointu. -- In: Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (16. 03. 2015), s. 6 
 

(RED) 
Vizitkář představuje umělce s vazbami na Plzeň / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 20 
(26. 02. 2015), s. 7 
 

(GAL) 
Život Karla Hašlera v hudebním monodramatu / (gal). -- In: Mladá fronta 
Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, č. 98 (27. 04. 2015), s. B4 
 

ŠIMKOVÁ, Lenka, 1981- 
2015 Plzeň: Evropské hlavní město kultury / Lenka Šimková. -- In: Čtenář. 
-- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, č. 3 (06. 03. 2015), s. 93-96 
 

PEKÁRKOVÁ, Petra 
H. Ch. Andersen v knihovně / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 93 (21. 04. 2015), s. 8 
 

ŠPALKOVÁ, Gabriela, 1971- 
Hašlerův osud a písničky v působivém ztvárnění / Gabriela Špalková. -- In: Plzeňský deník. -
- ISSN 1210-5139. -- Roč. 24, č. 106 (07. 05. 2015), s. 7 
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deník. -- ISSN 1210-5139. -- Ročník 24, číslo 230 (02. 10. 2015), strana 2 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Bruno v Lobzích a u moře / Zuzana Mišterová. -- In: Čtenář. -- Číslo 10 (07. 10. 2015), strana 376 
 
OUŘADOVÁ, Martina 
Ohlédnutí za horkým knihovnickým létem / Martina Kožíšek Ouřadová. -- In: Čtenář. –  
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