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I. Úvodem 
 
     V roce 2016 si Knihovna města Plzně připomněla už 140. výročí svého založení, což byl 
pochopitelně důvod k oslavám, ale i k zamyšlení. - Kdo jsme? Kam jsme došli za desítky let 
nepřetržité služby? Kam směřujeme? Nedohlédneme sice až k horizontu 19. století (a to ani 
služebně nejstarší kolegyně Helena Krejčí, která u nás pracuje 
„teprve“ od roku 1962, tedy plných 54 let), ale první plzeňský 
městský knihovník, profesor Tomáš Cimrhanzl, od roku 1876 
zanechal v archivu četné stopy. Jak by se asi dneska divil, kolik má 
teď jeho knihovna knih, prostor, regálů, poboček, čtenářů 
a zaměstnanců - převážně žen (v jeho době nebyla ženám práce ve 
státních knihovnách dovolena). Že půjčujeme nejen knihy tištěné, 
ale i elektronické, že nabízíme AV média, stolní hry nebo tematické 
kufříky… Jistě by byl omráčený moderními technologiemi. 
A zároveň by byl překvapený, že vše funguje vlastně stejně, 
podobně jako on stále o něco marně usilujeme. Třeba o novou, lepší ústřední budovu…  
(„Slavná městská rado! Nynější pošmourné dni ukázaly, že obecná knihovna v místnostech 
nynějších býti nemůže.“ - 20. listopadu 1892) 
     Profesor Cimrhanzl vykonával svou službu dlouhých 23 let (zemřel v červenci 1899) a přes 
všechno byl pravděpodobně šťastným knihovníkem, protože za jeho života zájem plzeňské 
veřejnosti o knihy stále rostl a v jeho době nebylo o podobě a smyslu knihovny žádných 
pochyb. Kdyby se někdo zeptal teď nás, jak bude naše knihovna vypadat za 140 let, museli 
bychom popravdě odpovědět, že nevíme. Bude to multifunkční variabilní hala služeb? Místo 
vzdělávání, odpočinku či zábavy? Ten slibovaný obývací pokoj města? Pracovna města? 
Laboratoř? Bude knihovna interaktivní? Bude „bezva“? Až budou všichni on-line připojeni 
24 hodin denně, budou čtenář, kniha a knihovna ještě vůbec?  
     Americký učenec a politolog John Schaar napsal, že „Budoucnost není místo kam jdeme, 
ale které vytváříme.“  
     Tak v roce 2016 se podařilo celkově zrekonstruovat Knihovnu Vinice, rozšířit volný výběr 
o původní skladové prostory, pořídit nejen nové regály, ale též dětský koutek v podobě 
hradu, který dokáže při besedě pojmout celou třídu. 
     Knihovna podle plánu rozšířila nabídku o tematické kufříky s obsahem knih, materiálů 
i hraček v OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, v Knihovně Bolevec a v Ústřední knihovně pro 
děti a mládež. Ve Studovně pak od 1. dubna nově otevřela validační místo pro službu moje ID. 
     Třebaže počet výpůjček opět o něco poklesl, podařilo se aspoň zastavit předchozí úbytek 
registrovaných čtenářů, návštěvníků služeb a návštěvníků celkem. Přibylo výpůjček zvukově 
obrazových dokumentů (filmů) a tzv. ostatních dokumentů a také informací poskytnutých 
knihovnou. Meziročně výrazně vzrostl počet virtuálních návštěv knihovny. Loňský rekord počtu 
uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí se posunul až k číslu 1 994 pro 45 286 účastníků! 
     K 140. výročí založení Obecné knihovny města Plzně, ale též k 25. výročí práce 
s mladými autory v literárním Ason-klubu, k 20. výročí služby Bibliobusu nebo k 5. výročí 
otevření L-klubu na Lochotíně proběhla řada mimořádných akcí s dobrým ohlasem 
veřejnosti. Třeba výstava z cyklu „Plzeň - město krásné knihy: Čtvrt století publikační činnosti 
pod křídly KMP“ v mázhausu radnice. Nebo Den otevřených dveří v hlavní budově v březnu, 
po kterém dorazila řada písemných poděkování, dokonce i k našemu zřizovateli. „Smekám, 
tleskám, fandím a přeji městské knihovně jen a jen samé úspěchy a mnoho spokojených 
čtenářů i v následujících 140 letech,“ napsala jedna ze spokojených návštěvnic…  
     Potěšila nás. Ale vlastně… To my upřímně děkujeme za to, že všichni společně 
pomáháte vytvářet budoucnost Knihovny města Plzně! 
 

 
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, usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. 9. 2009 a usnesení ZMP č. 323 ze dne 18. 6. 2015. 
     Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 93 z 3. března 2016 pak byl schválen 
dodatek ke zřizovací listině: 
 
1. Bod 8. 5 se doplňuje o písm. k) v tomto znění: 
„realizovat prodej nepotřebného movitého majetku – dokumentů z knihovního fondu 
s pořizovací hodnotou do 2 000 Kč za kus bez zveřejnění na portálu města, kdy výnosy 
z tohoto prodeje budou výnosy příspěvkové organizace. Prodej dokumentů z knihovního 
fondu bude realizován za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu. Nabídka prodeje bude 
zveřejněna po dobu 30 dnů na obvyklém místě. Nebude-li majetek prodán do 30 dnů, může 
být po projednání v dílčí komisi zlikvidován.“ 

mailto:knihovnamp@plzen.eu
http://www.knihovna.plzen.eu/
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     Úplné znění zřizovací listiny viz webové stránky KMP (sekce O knihovně), Veřejný rejstřík 
a Sbírka listin.    
 
 
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 2016 pracovalo v KMP 91 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 85 žen a 6 mužů), 
k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 78,21 pracovníků (vloni 77,39 pracovníků). 
Příčinou přechodného nárůstu byla dlouhodobá pracovní neschopnost náměstka pro ostatní 
činnost (7 měsíců) a nutnost zajištění účetnictví náhradní pracovní silou. Na knihovnických 
službách se během roku podílelo celkem 80 fyzických pracovníků (61,62 přepočtených).  
     V roce 2016 došlo k většímu pohybu knihovnic v rámci organizace i mimo ni. 
5 pracovnic změnilo funkci nebo pracoviště. Do KMP nastoupilo 10 nových pracovnic, 
10 pracovnic pracovní poměr ukončilo – 1 zemřela, 3 odešly poprvé do důchodu, 
4 odešly z oboru a k jinému zaměstnavateli, 2 pracovnice byly na mateřské dovolené.   
     Největším pracovištěm KMP byla Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 8 knihovnic 
(8,0 úvazků).       
     Nemocnost v KMP byla v roce 2016 poměrně vysoká, avšak srovnatelná s předchozími 
léty. Činila celkem 4 295 hodin (vloni 4 208, předloni 5 247 hodin). Ve službách bylo 
z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 538 kalendářních dnů (v r. 2015 to bylo 
632 dnů, v roce 2014 pak 532 dnů). Delší nemocnost se týkala zejména OK Skvrňany 
(156 dnů), ÚKD (91 dnů), Oddělení KF (75 dnů), OK Bory (63 dny) či Bibliobusu (39 dnů). 
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP 7 knihovníků do 30 let (7,69 %, vloni 
4,34 %), 9 knihovníků ve věku 31-40 let (9,89 %, vloni 7,60 %), 28 ve věku 41-50 let (30,76 %, 
vloni 29,34 %), 28 ve věku 51-60 let (30,76 %, vloni 33,69 %), 10 ve věku 61-70 let (10,98 %, 
vloni 16,30 %) a 4 nad 70 let (4,39 %, vloni 6,52 %). Průměrný věk se tedy mírně snížil.  
     KMP zaměstnávala 27,9 přepočtených pracovníků s VŠ vzděláním knihovnického směru 
(1 PhDr., 16 Mgr., 14 Bc.), 4,2 pracovníků s VŠ ostatního směru (Mgr., Ing.), 2 absolventky 
VOŠ knihovnického směru, 33,5 pracovníků s úplným středním odborným vzděláním 
s maturitou, 3,7 pracovníků s úplným středním všeobecným vzděláním a 6,9 pracovníků se 
středním odborným vzděláním bez maturity nebo se vzděláním základním.  
 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  
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Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace. 
     Knihovník M. Ouřada absolvoval první ročník a v říjnu zahájil druhý ročník bakalářského 
studia oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.    
     Opět vzrostl počet pracovnic, které se zapojily do e-learningových kurzů. Kolegyně 
M. Korandová, M. Maškovská a J. Verdanová od září do prosince takto absolvovaly Knihovnický 
kurz, M. Bedřichová, M. Karpíšková, H. Plassová a K. Smílková od září do prosince kurz 
Služby knihoven a M. Karpíšková od srpna do prosince Kurz knihovnické angličtiny e-LKA1, 
zaštítěný Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU. Pořadatelkou všech těchto 
kurzů byla Moravská zemská knihovna v Brně. Nová pracovnice Studovny M. Maškovská 
v září prošla e-learningovým kurzem validace Moje ID. Pracovnice OK Doubravka splnily 
online kurzy firmy Seduco.cz:  H. Brožová kurz 7 lekcí, které z tebe udělají mistra internetové 
bezpečnosti, L. Kotroušová a A. Pospíchalová kurz Komunikace s lidmi v souladu 
s fungováním mozku, L. Kotroušová dále kurz Talent management generace Y a kurz 
Vzdělávání jako součást života.  
     Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP zahájily 
A. Pospíchalová, K. Smílková, A. Dibová, D. Zahoříková a I. Zahoříková základní Kurz 
sebeobrany pro ženy, pořádaný společností World MUSADO Association, který však jedna 
z pracovnic nedokončila.  
 
     Všichni zaměstnanci měli možnost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SITMP. 
Tuto možnost využilo 6 pracovnic: 

 MC Office Power Point I. (24. 5., V. Kašparová, K. Pittrová) 

 MC Office Power Point II. (31. 5., V. Kašparová, K. Pittrová) 

 Školení ovládání tabletů se systémem Android (7. 6., K. Smílková, J. Verdanová) 

 MS Office 2010 Excel pro začátečníky (20. 9., M. Maškovská, M. Lužová)  

 MS Office Word (22. 9., M. Lužová) 

 MS Office Power Point (1. 11. M. Lužová) 
 
     Také v roce 2016 připravilo Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK 
poměrně velké množství vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnil velký počet pracovníků 
KMP.  
 
     Pracovníci KMP během roku 2016 získávali informace a znalosti i v rámci dalších 
odborných kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 MARC 21, pravidla RDA, Clavius (12. 1., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Současná americká literatura (II. část) – přednáška, Dr. Michaela Čaňková (19. 1., 
SVK PK Plzeň, 25 pracovnic) 

 Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy – seminář, Klára 
Smolíková (23. 2., SVK PK Plzeň, 9 pracovnic) 

 Zvukařský seminář – Hudební nástroje Houdek (25. 2., Plzeň, 1 pracovník) 

 Valná hromada SKIP 04 – Plzeňský kraj (22. 3., SVK PK Plzeň, 7 pracovnic) 

 Spory v české literatuře V. – přednáška, prof. doc. Viktor Viktora, CSc. (23. 3., Polanova 
síň KMP) 

 Public relations pro každodenní praxi knihoven – seminář (5. 4., SVK PK Plzeň, 
6 pracovnic) 

 Současnost literatury pro děti a mládež – konference (7. – 8. 4., KVK Liberec, 
2 pracovnice) 

 Katalogizační pravidla RDA – seminář (8. 4., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 OKNA - O knihovnických aktivitách – celostátní soutěžní přehlídka knihovnických 
besed pro děti (13. – 14. 4., Městská knihovna Sedlčany, 4 pracovníci) 

 Spisovatelé za mřížemi - konference (14. 4., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 
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 Městská knihovna Plasy a Centrum stavitelského dědictví – odborná exkurze (19. 4., 
13 pracovnic) 

 Koha – seminář (21. 4., Praha, 1 pracovnice) 

 E-knihy (24. 6., SVK PL Plzeň, 1 pracovnice) 

 Knihy znovu nalezené (2. 5., SVK PL Plzeň, 10 pracovnic) 

 Sdílené dokumenty pomocí Google Docs – nadstavbový kurz informační gramotnosti 
s lektorkou Franciskou Stölzel, M.A. (SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Svět knihy Praha 2016 – 22. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – zájezd 
(12. 5., 11 pracovnic; 14. 5., 1 pracovnice) 

 Nové trendy v MVS (17. 5., NTK Praha, 1 pracovnice) 

 Centrální adresář knihoven – přednáška (17. 5., SVK PK Plzeň, 1 pracovnice) 

 Plánování pomocí Google kalendáře - kurz informační gramotnosti s lektorkou 
Franciskou Stölzel, M.A. (24. 5., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Literární Šumava 2016 – 20. setkání knihovníků ze západních a jižních Čech (26. – 27. 5., 
Vyšší Brod, 6 pracovnic)  

 Tvorba obsahu sociálních sítí I. - kurz informační gramotnosti s lektorkou Franciskou 
Stölzel, M.A. (31. 5., SVK PK Plzeň, 5 pracovnic; 7. 6., 4 pracovnice) 

 Tvorba obsahu sociálních sítí II. - kurz informační gramotnosti s lektorkou Franciskou 
Stölzel, M.A. (7. 6., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 9. valná hromada SKIP s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven 
(14. – 16. 6., Hradec Králové, 3 pracovnice) 

 Chceme dětem číst VIII. - seminář (22. – 23. 6., KJM Brno, 1 pracovnice) 

 Setkání spolupracovníků v ZOO Plzeň – exkurze (23. 6., 2 pracovnice) 

 Libdesing 2016 – konference (2. 9., NTK Praha, 2 pracovnice) 

 Knihovny současnosti – konference (6. – 8. 9., Olomouc, 1 pracovnice) 

 Digitální fotografie I. - kurz informační gramotnosti s lektorkou Bc. Terezou Šobrovou 
(13. 9., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Tvorba geografických autorit – seminář (13. 9., Národní knihovna Praha, 2 pracovnice) 

 Digitální fotografie II. - kurz informační gramotnosti s lektorkou Bc. Terezou Šobrovou 
(20. 9., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Východočeská hudba starých časů – seminář (20. – 21. 9., Knihovna města Hradce 
Králové, 1 pracovník) 

 Zpracování zvukových a audiovizuálních dokumentů v systému Clavius – seminář 
(22. 9., KÚ středočeského kraje Praha, 1 pracovnice) 

 Digitální fotografie III. - kurz informační gramotnosti s lektorkou Bc. Terezou 
Šobrovou (27. 9., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc - komentovaná 
prohlídka výstavy knižní grafiky (5. 10., Západočeská galerie v Plzni, 22 pracovníků) 

 Literárně vlastivědná vycházka centrem Plzně s odborným výkladem Mgr. Davida 
Růžičky (8. 10., 13 pracovnic) 

 Současná americká literatura III. – přednáška (11. 10., SVK PK Plzeň, 17 pracovnic) 

 26. celostátní akviziční seminář (13. 10., Havlíčkův Brod, 1 pracovnice) 

 Podzimní knižní trh (14. 10., Havlíčkův Brod, 1 pracovnice) 

 Správa souborů a bezpečné používání PC - kurz informační gramotnosti s lektorkou 
Mgr. Annou Novákovou (18. 10., SVK PK Plzeň, 3 pracovnice) 

 III. workshop pro metodiky knihoven (20. – 21. 10., Kutná Hora, 1 pracovnice) 

 Pilsen scriptorum memoriae – dušičkové putování po místech posledního odpočinku 
plzeňských osobností s prof. doc. Viktorem Viktorou, CSc. (V. Viktorou (25. 10., 
Ústřední hřbitov Plzeň, 4 pracovnice) 

 Hlavní rozdíly systémů Clavius a Tritius -  seminář (26. 10., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše I. - kurz informační gramotnosti 
s lektorkou Mgr. Annou Novákovou (27. 10., SVK PK Plzeň, 1 pracovnice) 
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 Poruchy čtení – seminář s lektorkou Alenou Vorlíčkovou (31. 10., Národní knihovna 
Praha, 1 pracovnice) 

 Zpracování knihovních dokumentů podle nových pravidel RDA v AKS Clavius – 
seminář (7. 11., NTK Praha, 1 pracovnice) 

 Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše I. - kurz informační gramotnosti 
s lektorkou Mgr. Annou Novákovou (10. 11., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše II. - kurz informační gramotnosti 
s lektorkou Mgr. Annou Novákovou (14. 11., SVK PK Plzeň, 4 pracovnice) 

 Literatura pro děti a mládež – seminář s lektorkou PhDr. Šárkou Krejčovou (14. 11., 
Národní knihovna Praha, 1 pracovnice) 

 Regionální historie: první plzeňské tištěné knihy – přednáška PhDr. Dagmar 
Svatkové (23. 11., Polanova síň KMP, 17 pracovnic) 

 Regionální historie: odborné články versus publicistika – přednáška PhDr. Jitky 
Janečkové (23. 11., Polanova síň KMP, 16 pracovnic) 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních 
a dětských oddělení veřejných knihoven (23. 11., NPMKK Praha, 1 pracovnice) 

 Zámek plný knih – knižní trh (25. 11., Pardubice, 2 pracovnice) 

 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (28. 11., NK ČR Praha, 1 pracovnice) 
 
     7 pracovnic si v průběhu roku prohlubovalo vzdělání také účastí v kurzech angličtiny, 
1 pracovník v kurzu francouzštiny a 1 pracovnice v kurzu portugalštiny.  
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 693 hodin, tj. 1 957 hodin, tj. průměrně 
23 hodin na jednoho pracovníka (vloni 1 957 hodin, tj. průměrně na jednoho 26 hodin). 
Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců KMP bylo zapojeno 7 pracovnic.  
 
     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 19 praktikantů, v novém školním roce 2016/2017 
nastoupilo na průběžnou praxi 24 studentů, z nich 1 dívka ukončila praxi předčasně. ÚKD 
a ÚKDM se o své praktikanty dělily s Oddělením KF. 
     Od září 2016 v KMP absolvoval celoroční praxi student SOŠ obchodu, užitého umění 
a designu Kilián Sieber, který střídavě podle potřeby pracoval v ekonomickém oddělení 
a Oddělení KF. 
     Od 20. do 24. 6. docházela na souvislou praxi do OK Lochotín studentka Gymnázia 
Luďka Pika D. Kucová.  
 
     V Oddělení KF v roce 2016 dále vypomáhalo v rámci přiděleného grantu  VISK 9 také 
5 placených brigádníků (Tereza Jílková, Jiří Ouřada, Petra Ulíková, Pavlína Šťastná a Soňa 
Marková). 
 

V roce 2016 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, Den pro dětskou knihu, Halloween a dalších). Dobrovolníci 
předčítali z knih, dramatizovali literární díla, vystupovali ve hře na hudební nástroje, provedli 
zdarma besedy. Jednalo se o rodinné příslušníky knihovnic, studenty SŠ a VŠ, seniory 
i osoby produktivního věku. Celkem knihovně vypomáhalo 16 lidí, již dohromady odvedli 
nejméně 102,5 hodiny dobrovolnické práce (z toho bylo v OK Doubravka 5 lidí/35 hodin, 
v OK Bory 3 lidé/24 hodiny, v Knihovně Lobzy 3 lidé/9,5 hodiny, v ÚKDM 2 lidé/11 hodin, 
v M-klubu 1 člověk/15 hodin, v Knihovně Bolevec 1 člověk/5 hodin, v ústřední budově 
1 člověk/3 hodiny; pomoc v Polanově síni, Pro libris a KPKK nebyla vyčíslena). 
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Na dobrovolné práci bylo založeno i vydávání měsíčníku PLŽ, vydávání publikací 
či provádění akcí Kruhu přátel knižní kultury se zapojením plzeňských osobností 
z univerzitních a uměleckých kruhů.  

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

organizacích s 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, z toho 4 se v průběhu roku 
vyměnili) 

 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 
– do 31. 8., J. Albrecht) 

 Pracovní skupina pro tvorbu nového webu KMP (L. Kotroušová, V. Čadová, 
E. Murinová, J. Hájková – do 31. 8.) 

 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, 
21 pracovníků individuálními členy; K. Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP) 

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

 Klub dětských knihoven SKIP České republiky (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) 

 Pro libris, z. s. (J. Horáková – tajemnice, H. Šlesingerová – členka spolku) 

 Svaz českých fotografů (H. Větrovská – členka spolku) 

 Junák – svaz skautů a skautek ČR (M. Ouřada – člen spolku)  

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

 Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka široké poroty) 

 Cena Bohumila Polana (H. Šlesingerová členka odborné poroty) 

 Literární kavárna Divadla J. K. Tyla v Plzni (H. Šlesingerová členka odborné poroty) 

 OKNA – O KNihovnických Aktivitách - přehlídka knihovnických besed a pořadů 
pro děti (H. Šlesingerová členka odborné poroty)  

 Středisko západočeských spisovatelů v Plzni (H. Šlesingerová – členka spolku)  

 Obec spisovatelů ČR (H. Šlesingerová – členka spolku)  

 Pracovní skupina při ÚKR k řešení tematické analýzy Občanská vybavenost 
pro zpracování Strategického plánu města Plzně (H. Šlesingerová – členka 
skupiny)       
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III. Zpráva o činnosti 
  
     V roce 2016 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
 

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 

2016 27 467 4 413 322 867 1 091 864 3 719 1 996 45 338 26 225 147 827 

  
 
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. Ani v roce 2016 se KMP nevyhnuly větší 
uzavírky některých provozů. Z důvodu revize knihovního fondu byla 10 dnů uzavřena OK Bory 
(1. – 12. 2.). Výmalba interiéru OK Skvrňany znamenala uzavírku na 7 dnů (25. 4. – 3. 5.). 
Kvůli renovaci památkově chráněných oken bylo měsíc před letními prázdninami uzavřeno 
Oddělení informačních služeb a studovna (dále jen Studovna; 6. 6. – 1. 7.). V době od 30. 5. 
do 29. 6. prošla celkovou revitalizací vnitřních prostor Knihovna Vinice. Z důvodu 
rekonstrukce podlah a výměny oken v areálu 1. ZŠ byla v průběhu letních prázdnin 28 dnů 
(27. 6. – 7. 8.) uzavřena také Knihovna Bolevec. Pro technické závady motorového vozidla 
musel být na několik dnů omezen provoz Bibliobusu. Celkem tak bylo v knihovnách KMP 
zavřeno 99 dnů. Třebaže ve srovnání s rokem 2015 to bylo více než o polovinu méně (vloni 
zavřeno 225 dnů), očekávaného nárůstu počtu návštěvníků a výpůjček se knihovna bohužel 
nedočkala.   
     Těsně před vánočními svátky všechny knihovní provozy postihl totální výpadek 
magistrátní počítačové sítě s celodenní nefunkčností všech aplikací – všichni pracovníci si 
tak na vlastní kůži uvědomili absolutní závislost na informačních technologiích.   
     Mírný pokles ve všech základních ukazatelích se projevil téměř u všech provozů KMP. 
Výjimkou byly ÚKD a OK Lochotín, které naopak téměř ve všech ukazatelích zaznamenaly 
mírný nárůst (ÚKD kromě počtu dětských čtenářů, OK Lochotín mimo uživatelů internetu).     
Knihovny obecně zaznamenaly velmi výrazný propad počtu uživatelů internetu. Největší 
meziroční propad v tom vykázala OK Bory (zejména z důvodu ukončení registrace Wi-fi 
připojení), dále pak OK Doubravka a OK Slovany. Mírně poklesl zájem o internetové služby 
také v OK Skvrňany. Výrazný propad číselných výkonů zaznamenala Studovna, která však 
byla měsíc mimo provoz. Měsíční uzavření provozu se shodně odrazilo rovněž v propadu 

                                                 
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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výkonů Knihovny Vinice. V případě Knihovny Lobzy výkony nelze srovnávat, protože v roce 
2015 byla větší část roku z důvodu rekonstrukce uzavřena.  
 
Knihovní fondy 
     Na pořízení knihovního fondu mohlo být oproti roku 2015 vyčleněno o 106 tis. Kč více, 
tj. celkem 4 800 tis. Kč. Stav knihovního fondu se mírně snížil – o 0,7 %. Též v roce 2016 
byly vyšší odpisy záměrné. KMP pokračovala v aktualizaci knihovního fondu z důvodu 
zastaralosti a neaktuálnosti dokumentů s cílem pročistit fond, provzdušnit volné výběry 
a také snížit počet dlouhodobě nevyužívaných knihovních jednotek ve skladech. Počet 
svazků všeobecně rychleji zastarávající naučné literatury jak pro dospělého, tak i dětského 
čtenáře se snížil o 2,6 %, krásná literatura zůstala na stejné úrovni jako v předcházejícím 
roce. Všechny ostatní kategorie knihovních dokumentů zaznamenaly velmi mírný nárůst. Pro 
pestřejší nabídku uživatelům knihovna nakoupila další tituly periodik, tj. nárůst o 7 %.  
 
Registrovaní uživatelé 
     Počet registrovaných uživatelů prakticky zůstal ve stejné výši jako v roce 2015 (nárůst 
pouze o 19 uživatelů). Bohužel pokračuje pokles registrovaných uživatelů ve věku do 15 let – 
o 2,9 %. Počet zcela nově registrovaných uživatelů je dlouhodobě stabilní – bylo 
registrováno 3 303 uživatelů, tj. oproti roku 2015 nárůst o 1,1 %. 
 
Návštěvníci  
     Počet návštěvníků přímých služeb v roce 2016 zůstal na stejné úrovni jako v roce 
předchozím (nárůst pouze o 812 návštěvníků). Jelikož provoz musel být omezen podstatně 
menší počet dnů než v roce 2015, KMP očekávala opětovný nárůst počtu návštěvníků, což 
se bohužel nenaplnilo. Stoupl pouze počet návštěvníků kulturních akcí o 3,4 % a zároveň 
výrazně poklesl počet návštěvníků využívajících služeb internetu.   
 
Výpůjčky  
     V roce 2016 KMP zaznamenala velmi mírný pokles počtu výpůjček, oproti roku 2015 
zhruba o 1 %. Na poklesu se podílela naučná literatura pro dospělé (pokles o 4 %) i  krásná 
literatura (pokles jen o 0,4 %). Pokračujícím trendem je též pokles výpůjček krásné literatury 
pro děti (o 3,3 %), příznivější je nárůst počtu výpůjček naučné literatury pro děti (o 6 %). 
Sestupnou tendenci má počet půjčených elektronických knih poskytovaných uživatelům 
prostřednictvím společnosti e-Reading, který meziročně klesl téměř o 24 %.  
 
Meziknihovní výpůjční služba           
     V KMP se využívá pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné KMP hradí ze svého 
rozpočtu. Počet požadavků na službu MVS obdržených z jiných knihoven zůstává 
dlouhodobě stabilní, všechny požadavky byly vyřízeny kladně. Knihovna pozoruje narůstající 
trend v počtu požadavků svých uživatelů směřovaných do jiných knihoven. Ten meziročně 
vzrostl o 46 %. Trojnásobně se zvýšil podíl vyřízených požadavků zasláním kopie 
požadovaného dokumentu.  
 
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. Z dlouhodobého hlediska knihovna zaznamenala 10% nárůst 
informací poskytnutých prostřednictvím elektronické komunikace.   
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     V souladu se současnými trendy zaměření činnosti knihoven zaznamenala KMP nárůst 
jak v počtu akcí, tak v počtu jejich účastníků. Počet kulturních akcí se zvýšil o 4,3 %, 
potěšitelný výraznější nárůst o 16,5 % byl u vzdělávacích akcí.  
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Internet 
     Počet uživatelů služeb veřejného internetu i v roce 2016 výrazně poklesl. KMP 
zaznamenala snížení zájmu o 21 % (o 6 695 uživatelů méně). Tento meziroční téměř 
čtvrtinový propad připisuje především narůstající nabídce dostupného internetového 
připojení pro české domácnosti a rozvoji technologií mobilního internetu. 
 
     Rok 2016 proběhl ve znamení oslav dlouholeté činnosti KMP a její historie od roku 1876. 
Jako druhá nejstarší kulturní instituce na území města Plzně si KMP připomněla 140. výročí 
založení tehdejší Obecné knihovny města Plzně. Oslavy byly spojeny s relativně velkými 
akcemi (v březnu to byly Slavnosti knihovny – Den otevřených dveří, v srpnu výstava z cyklu 
Plzeň - město krásné knihy: Čtvrt století publikační činnosti pod křídly Knihovny města Plzně, 
v prosinci Slavnostní společenský večer pro zaměstnance a hosty). Mimořádnými programy 
KMP rovněž oslavila v březnu čtvrt století práce se začínajícími autory (Ason-klub), v dubnu 
5. výročí založení L-klubu při OK Lochotín, třetí knihovní scény pro pořádání kulturních 
a vzdělávacích pořadů pro širokou plzeňskou veřejnost, a v červnu 20. výročí unikátních 
služeb pojízdné knihovny - Bibliobusu. 
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Počet výpůjček na: 

 2016 2015 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 39,7 40 - 0,3 

1 návštěvníka celkem 2,9 3 - 0,1 

1 návštěvníka služeb 3,3 3,4 - 0,1 

      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele o 0,3 poklesl, počet výpůjček na návštěvníka 
celkem i návštěvníka služeb stejně jako v předchozím období poklesl o 0,1.   
 
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2016 2015 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 109 109 0 

Zaznamenáno návštěvníků 1 461 1 458 + 3 

Realizováno výpůjček 4 333 4 395 - 62 

Podáno registrovaných informací 15 15 0 

Uskutečněno akcí 8 7 + 1 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 23 0 

Zaznamenáno uživatelů internetu 104 131 - 27 

 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2016 a 2015. 
 
 
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 2016 splnila méně kvantitativních 
i kvalitativních ukazatelů než v roce 2015. Hlavním důvodem byla pravděpodobně ve více 
knihovnách omezená otevírací doba z různých objektivních důvodů (revize KF, rekonstrukce 
prostor). Knihovna splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů 
k počtu obyvatel, počet návštěvníků k počtu obyvatel, počet zpracovaných 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 2016 téměř shodný s rokem 2015 (navýšení o 1,- Kč), přesto standardu nebylo 
dosaženo. Ani v tomto roce knihovna nedosáhla standardu v počtu knihovních jednotek 
na jednoho obyvatele a počtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele (stejná výše 
jako v předchozím roce), meziročně poklesl počet výpůjček na 1 obyvatele. Dlouhodobě 
knihovna standardu nedosahuje v počtu zodpovězených dotazů. V důsledku rekonstrukce 
oken ve studovně s omezením otevírací doby došlo k výraznějšímu meziročnímu poklesu 
i v tomto oddělení (o 15 %). Počet přístupů uživatelů k internetu na 1 veřejnou stanici 
meziročně výrazně poklesl (o 20 %). Důvodem tohoto poklesu je postupující internetizace 
domácností, rozvoj a uživatelská dostupnost moderních informačně komunikačních 
technologií. Přírůstek nově vložených dat do informačních databází se proti roku 2015 zvýšil 
(o 4 %), standardu přesto není dosaženo. Průměrná návštěvnost kulturních a vzdělávacích 
akcí zůstala na stejné úrovni jako v roce 2015 - KMP standardu stále nedosahuje, přestože 
v počtu akcí i návštěvníků akcí standard výrazně překračuje. 
     Výkony KMP jsou dlouhodobě srovnatelné s jinými knihovnami ČR stejné velikosti 
a zaměření a korespondují s celospolečenským vývojem v zemi.   
 
 
     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):  

 2016 2015 Rozdíl 

žáci 17 17 0 

studenti a učni 15 15 0 

důchodci 24 24 0 

ostatní 44 44 0 

muži 26 26 0 

ženy 74 74 0 

 
     Meziročně se skladba registrovaných uživatelů nezměnila. 
 
     Nejvyšší procento počtu dětí navštívilo tradičně Knihovnu Bolevec (45 %), pobočku Litice 
(38 %) a Knihovnu Lobzy (30 %), které těží ze svého umístění přímo v areálu základních 
škol. Z ostatních knihoven nejvíce dětí přišlo do poboček Božkov (26 %) a Radčice (25 %), 
naopak nejméně dětí navštívilo Hudební a internetovou knihovnu (10 %) a Bibliobus (12 %). 
     Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali ústřední budovu (ÚKD 27 % a ÚKDM 25 %) 
a OK Bory (17 %), jež je umístěna v budově střední školy. Naopak nejnižší procento  studenti 
tvořili v Bibliobusu (2 %), v Knihovně Bolevec (5 %), ve Studovně a v Knihovně Vinice (obě 
7 %). 
     Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo Bibliobus (55 %), pobočky Radobyčice (47 %), 
Černice a Radčice (obě 41 %). Nejméně senioři využívali služeb ÚKDM (8 %) a Knihovny 
Bolevec (15 %).  
     Nejvyšší procento návštěvníků v produktivním věku jako vždy tvořili návštěvníci Studovny 
(64 %), Hudební knihovny (62 %) a také poboček Červený Hrádek (55 %) a Malesice (50 %). 
     Nejvyšší procento mužů navštěvovalo Studovnu (56 %) a Hudební knihovnu (46 %). 
Naopak nejvyšší procento žen chodilo do poboček Radobyčice (88 %), Bibliobus (81 %) 
a do Knihovny Vinice (78 %). 
 

79 % čtenářů bylo z Plzně, 21 % bylo mimoplzeňských. 
  
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 
1 447 lidí, což je o 11 návštěvníků za den méně než v roce 2015 (1 458). Průměrná 
návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 86 lidí (v r. 2015 to bylo 87), celkem přišlo 
v sobotu 3 351 návštěvníků a realizovalo 9 067 výpůjček (v roce 2015 to bylo 3 492 
návštěvníků a 9 213 výpůjček). 
 
     V roce 2016 byla knihovna otevřena 252 pracovních dnů a 39 sobot.  
 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (255 návštěvníků za den), OK Lochotín (209), ÚKDM (144), 
Knihovna Bolevec (134) a OK Doubravka (133 návštěvníků za den), nejméně pobočky 
Radobyčice, Červený Hrádek a Malesice (všechny 10 lidí za den), které však mají otevřeno 
pouze 1 den v týdnu. 
     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí a dále úterý, V Hudební knihovně 
bylo úterý na prvním místě. Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu stejně jako v předešlém 
roce mezi 9:00-11:00 a 15:00-16:00 hodinou. Rozložení návštěv se v posledních letech téměř 
nemění. V OK Skvrňany, v Knihovně Vinice, v Knihovně Bolevec a v Bibliobusu byl na druhém 
místě vytíženosti po pondělku čtvrtek. Ve Studovně byla nejvytíženější středa a pondělí. 
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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 
     Počet uskutečněných vzdálených přístupů ze strany uživatelů do obou druhů katalogů 
(katalog Carmen + katalog Clavius) z prostředí knihovny i mimo ni se meziročně o 7 522 zvýšil, 
dosáhl čísla 147 837 přístupů (v roce 2015 to bylo 140 315). Mírně stoupl i počet přístupů 
na webové stránky KMP – 117 402 přístupů (116 946 v roce 2015). Uživatelé ve zvýšené 
míře využívali možnost získat informace o službách KMP bez nutnosti fyzické návštěvy.  
 
Práce s uživatelem 
     Pracovníci KMP se věnovali uživatelům individuálně, seznamovali je s knihovnou a nabízenými 
službami, pomáhali jim při práci s počítačem, s on-line katalogem, zodpovídali dotazy, 
doporučovali literaturu, nabízeli novinky v knihovním fondu i jejich seznamy, každý nový uživatel 
při registraci obdržel informační leporelo, případně vizitku s kontakty na knihovnu. 
Pracovali na zlepšení pomůcek pro orientaci (nové rozřaďovače, barevné štítky, tematické 
značení na hřbetech knih pro snazší vyhledávání, podrobnější členění literatury, přehledy 
stavění knih, přehledy literatury na různá témata, užitečné webové stránky, informační letáky, 
návody apod.). Připravovali tematické výstavky knih a pomáhali uživatelům s výběrem knih.  
     V souvislosti s instalací nových multifunkčních zařízení většina knihoven na podnět ÚKD 
začala využívat při přihlašování nového uživatele nebo při náhradě ztráceného čtenářského 
průkazu tisk čtenářského průkazu přímo z prostředí AKS Clavius. Odpadlo tak vypisování 
osobních údajů nového čtenáře do tiskopisu na mechanickém psacím stroji (řada strojů již 
byla na pokraji životnosti). Čtenářský průkaz získal jednotnou čitelnou grafickou úpravu, 
odpadla nutnost tisku čárových kódů. 
 
     Po dubnových úpravách zobrazování v on-line katalogu byly v ÚKD pro lepší orientaci 
uživatelům vytvořeny ilustrační informační panely s podrobným návodem na orientaci 
a vyhledávání. Stávající kolekce DVD, zapůjčená z Hudební a internetové knihovny, byla 
po dohodě s Oddělením KF doplněna řadou DVD zakoupených přímo pro ÚKD – o nové 
filmové a seriálové tituly byl pak výrazně větší uživatelský zájem než o starší filmovou 
produkci. Do volného výběru byla umisťována aktuálně informativní návěští s nabídkou 
výpůjček nejžádanějších rozpůjčených knižních titulů v elektronické podobě.   
     V ÚKDM dostávali nově registrovaní uživatelé kromě leporela (pro malé děti v dětském 
oddělení s obrázky) vždy „vizitku“ s otevírací dobou a dalšími kontakty (tj. telefon, e-mail, 
web, adresa). U počítačů s on-line katalogem a s internetem byl k dispozici tištěný návod 
k obsluze a přehled stavění (řada MDT).  
     V Knihovně Bolevec byly pro rychlou orientaci uživatelů vyčleněny vybrané tematické 
žánry, knižní novinky a mluvené slovo na zvukových nosičích. Uživatelům byly k dispozici 
ediční plány jednotlivých nakladatelských domů, týdeníky a měsíčníky s přehledy nových 
knih. V dětském oddělení byli malí čtenáři seznamováni s Internetovým desaterem a dalšími 
pravidly bezpečného chování na webu. Pedagogové měli možnost hodnotit akce knihovny 
pro školy prostřednictvím Dotazníků pro zpětnou vazbu. V oddělení pro dospělé byla 
v březnu vyhlášena čtenářská anketa Co vám v naší knihovně chybí? Z odpovědí uživatelů 
vyplynulo, že jim nic nechybí, že jsou v knihovně Bolevec spokojeni. 
     V OK Bory pro lepší orientaci ve volném výběru sloužil plánek knihovny s vyznačenými 
sekcemi. Podle aktuálních seznamů povinné školní četby pro střední školy byl doplňován 
oddíl knih a AV médií pro maturanty. Knihovna s dobrým ohlasem průběžně připravovala 
a doplňovala tematické nabídky knížek pro dospělé (tj. sezónní tematika, současná světová 
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próza, skutečné příběhy aj.). Prostřednictvím nástěnky na školní chodbě knihovna 
informovala návštěvníky o akcích OK Bory, akcích KMP a kulturním dění v Plzni.  
     V OK Doubravka byly 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 měli 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. 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“ nabízejí rozpůjčované tištěné bestselery ve formě 
e-knihy. V průběhu května mohli čtenáři přijmout pozvání na „Rande naslepo“ – půjčit si 
v romantickém balíčku knižní příběhy s „inzerátem“ (půjčeno bylo všech 63 připravených 
kusů). Obdobně byla potom v předvánočním období do vánočního papíru zabalena „Vánoční 
překvapení“ (půjčeno 93 ks pro dospělé a 43 ks pro děti).  
     Návštěvníkům Hudební a internetové knihovny byly u výpůjčního pultu k dispozici vizitky 
s kontakty na knihovnu a její webové stránky, informační letáky a vizitky s návodem připojení 
na Wi-Fi, také abecední tištěné seznamy CD, DVD, LP a zvlášť vyčleněný seznam 
mluveného slova.  
     V Knihovně Lobzy byla některým seniorům a čtenářům s dlouhodobými zdravotními 
obtížemi opakovaně nabízena donášková služba. Většina seniorů však preferuje osobní 
návštěvu knihovny a vlastní výběr.   
     V OK Lochotín zejména starší čtenáři často vyžadovali pomoc knihovnic při výběru 
literatury. Děti i dospělí mají k dispozici seznamy novinek. Čtenáři mohli využívat rovněž 
nástěnky s aktualitami ze sociální a právní oblasti a nástěnku s důležitými informacemi pro 
seniory. V oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti se pravidelně konají tematické výstavky 
knih (zejména naučné literatury) k okamžitému půjčení.  
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Knihovnice 
zde adresně pomáhaly uživatelům s výběrem literatury.   
     OK Slovany usilovala o co největší individuální práci se čtenářem, nabízela adresný výběr 
literatury, oblíbené tematické výstavky knih k okamžitému půjčení rozšířila o výstavky 
naučné literatury pro mládež „Zajímáš se o …“ 
     V rámci provedené rekonstrukce Knihovny Vinice byl rozšířen volný výběr, rozšířena 
nabídka novinek a nabídka nejčtenějších titulů. Uživatelé nově získali čítárnu denního tisku 
a periodik. Rovněž byl vybudován nový dětský koutek ve tvaru středověkého hradu.  
     Pro zlepšení orientace v knihovním fondu Bibliobusu bylo nově provedeno značení 
a uspořádání novinek. Podle potřeb a požadavků uživatelů posádka zajišťovala dovoz 
knih, periodik a AV medií ze skladu i z jiných provozů KMP. O nenadálých změnách provozu 
byli čtenáři informováni zasíláním hromadných zpráv, což hodnotili velmi kladně.   
     Studovna vyhledávala zájemcům informace, potřebným poskytovala pomoc s prací 
na počítači, často poskytovala služby jednorázovým návštěvníkům (přístup na internet, 
zodpovídání dotazů) a prostřednictvím výstavek seznamovala návštěvníky s novými knižními 
přírůstky ve studovně i v regionálním fondu. Rovněž připomínala regionální i jiná významná 
výročí. K pravidelně odebíraným periodikům přibyl nový časopis Týdeník Rozhlas. V druhé 
polovině roku byla ve vstupní chodbě instalována vitrína, kde byly prezentovány rozsáhlejší 
výstavky regionální literatury s větším diváckým dopadem. 
     V pobočce Újezd jsou pro lepší orientaci instalovány informační nápisy, rozřaďovače 
v naučné literatuře, beletrie má tematické označení. 

 
     Malé pobočky často zajišťovaly literaturu pro své čtenáře z velkých knihoven.  
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Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 
     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF bylo evidováno celkem 83 návrhů. Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat 
několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh na doplnění knihovního fondu 
na webové stránce KMP (50 návrhů), prostřednictvím katalogu Carmen (20 návrhů), 
prostřednictvím e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (12 návrhů) nebo přes 
FB KMP (1 návrh). V naprosté většině KMP přáním vyhověla - navrhovaný titul již často 
čekal na knihovnické zpracování, nebo byl jeho vzorek pořízen do výběru pro nákupní 
komisi. Komunikaci s navrhovateli zajišťovala vedoucí Oddělení KF.  
 
Plzeňská karta 
     V roce 2016 KMP 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 11 knihovnách 
s celotýdenním provozem (ÚKD, ÚKDM-MLA, OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Bolevec-dospělé, Knihovna Vinice, Knihovna Lobzy, 
Hudební a internetová knihovna). Čtenáři se mohli na PK přihlašovat v celé síti, tj. ve všech 
provozech KMP vč. Bibliobusu a malých poboček.  
     K 31. 12. používalo Plzeňskou kartu jako čtenářský průkaz 7 212 registrovaných 
uživatelů, což představuje 38,44 % z fyzických uživatelů KMP (v roce 2015 to bylo 6 905 
lidí, tj. 36,86 %).  
     O platby prostřednictvím platebních terminálů v 8 knihovnách KMP byl ze strany 
veřejnosti podobně jako v předchozích letech zájem slabý až nulový. V roce 2016 tuto 
možnost využilo jen 40 lidí, uskutečněno bylo 43 plateb, celkem bylo takto od čtenářů 
vybráno 3 002,- Kč, tj. 0,14 % z celkově vybrané finanční částky (v roce 2015 to bylo 64 lidí, 
69 plateb, 5 001,- Kč, tj. 0,23 %). Naprostá většina uživatelů během roku PK použila k placení 
pouze 1x. Nejčastěji byl s PK hrazen roční registrační poplatek (94 %). Platební terminál byl 
nejvíce využíván v ÚKD (33 %), v OK Slovany (22 %) a OK Lochotín (21 % z plateb 
Plzeňskou kartou).  
     Kromě Plzeňské karty (od roku 2009) KMP jako čtenářský průkaz akceptuje JIS kartu studenta 
a pracovníka ZČU, pokud je označena logem Plzeňské karty (od 18. 9. 2013), a také 
Karlovarskou kartu (od pololetí 2015).   
 
Výpůjčky 
     Rovněž v roce 2016 si uživatelé půjčovali především beletrii, její výpůjčky převažovaly 
nad výpůjčkami naučné literatury v poměru 4 : 1. U dospělých nadále převažoval zájem 
o romány pro ženy, thrillery, špionážní romány a detektivky. U dětí pokračovala obliba knih 
s napínavým dějem, románů pro dívky, knih fantasy a komiksů. Samostatnou kapitolu 
výpůjček tvoří tzv. povinná literatura, více vnucená, než dobrovolně zvolená. V naučné 
literatuře přetrvával zájem o literaturu s plzeňskou tematikou, o cestopisné knihy, průvodce, 
psychologii, kuchařky, knihy o kutilství a zahradě, o životopisnou literaturu.  
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se kromě klasiky [Moliere: 
Lakomec (půjčeno 219x); R. Rolland: Petr a Lucie (206x), Gogol: Revizor (198x), D. Diderot: 
Jeptiška (193x), B. Hrabal: Ostře sledované vlaky (180x)], umístily knihy: P. Hawkins: Dívka 
ve vlaku (234x), J. Nesbo: Netopýr (190x), Sněhulák (182x), Krev na sněhu I. (181x) a Krev 
na sněhu II. (181x).  
     Děti byly ve výběru četby zaměřeny hlavně na Deníky malého poseroutky, jejichž 
autorem je J. Kinney (10 dílů dohromady půjčeno 1 955x). Na dalších místech byly knihy: 
J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti (113x), A. Saint-Exupéry: Malý princ (112x), 
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (104x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a Ohnivý pohár 
(100x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a vězeň z Azkabanu (98x), R. R. Russel: Deník 
minoňky (96x), M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy (94x), K. Poláček: Bylo nás pět 
(93x) a J. Němeček: Čtyřlístek a elixír neviditelnosti (91x).   
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     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: P. Svoboda: Průvodce skrytou 
Plzní (124x), J. Hajšman: Městský obvod Plzeň 4 (100x), Toulky zaniklou Plzní II. (88x), Brdy 
opět otevřené (82x) a M. Košťálová: Skryté soukromí Karla IV. (82x).  
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: P. Nieländer: Popeláři jedou (84x), 
A. Erne: Vše o autech (72x), Železnice (63x), F. Valiente: Hasiči, otvírejte okénko (63x) 
a K. Schuld: Na stavbě (60x). 
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: L. Kepler: Paganiniho smlouva 
(81x), R. Galbraith: Hedvábník (77x), A. Christie: Greenshawova kratochvíle (76x), J. Nesbo: 
Policie II. (75x) a Policie I. (73x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Exodus: 

Gods and Kings, Garfield šokuje, Terapie (1. série) aj. (vše 14x), nejžádanějším hudebním 
nosičem bylo album Dylan meets Sinatra (16x).   
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 
Periodika se nejvíce půjčovala v tomto pořadí: Týdeník Květy, Vlasta, Reflex, Epocha, 
Instinkt, Téma, Počítač pro každého, Týden, Ona Dnes a 100+1 zahraničních zajímavostí. 
V top 10 byl časopis History revue vystřídán oblíbeným týdeníkem Téma. Z dětských 
časopisů to byly nejčastěji Čtyřlístek, Simpsonovi, Super komiks, Tom a Jerry a ABC 
mladých techniků.  
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 79 % krásné literatury a 21 % naučné literatury, děti 82 % 
krásné literatury a 18 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin). U dospělých zůstal poměr stejný, u dětí se o 2 % posunul 
ve prospěch naučné literatury.   
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Oproti roku 2015 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek v roce 2016 zvýšil o 151.  
Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (6 067), nejvíce upomínek vygenerovaly ÚKD 
(1 655), OK Lochotín (1 358) a ÚKDM (1 343). Poštou bylo v celé KMP odesláno 1 046 
upomínek (v r. 2015 to bylo  1 141 upomínek, v r. 2014  1 304 upomínek, v r. 2013  1 572), 
e-mailem 2 332 upomínek, SMS zprávou 5 298 upomínek. Knihovní systém odeslal 
automaticky 104 807 tzv. předupomínek (96 741 v r. 2015). Počet poštou odeslaných 
upomínek se oproti roku 2015 snížil o 95, počet upomínek odeslaných e-mailem nebo SMS 
zprávou se zvýšil o 244. Agendou předžalobních upomínek je pověřena ÚKD.  
     Podáno bylo celkem 601 předžalobních upomínek (vloni 550). Počet předžalobních 
upomínek byl o 51 vyšší než v předchozím roce. K největšímu nárůstu došlo v  ÚKD (+42), 
v OK Skvrňany (+14) a v Knihovně Bolevec (+9), největší pokles se odehrál v Knihovně 
Vinice (-5).  Zvýšený počet PU v ÚKD byl způsoben odesíláním v pořadí již druhých PU 
s aktuální výší poplatků těsně před zahájením procesu vymáhání pohledávky prostřednictvím 
MMP.  
     10 pohledávek bylo vymoženo soudně a uzavřeno, 75 pohledávek bylo z důvodu 
nevymahatelnosti odepsáno, ve 3 případech byl dlužníkovi stanoven splátkový 
kalendář.  Nově bylo prostřednictvím MMP uskutečněno 72 podání, z toho 8 návrhů na soud.  
     V roce 2016 se zdárně rozvíjela spolupráce s Ing. Dianou Klečkovou ze Správy 
pohledávek Odboru příjmu pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně, která je pověřená 
vymáháním pohledávek za čtenáři KMP. Proces předávání podkladů pro vymáhání se 
během více než roční praxe zautomatizoval a probíhal k oboustranné spokojenosti.  
     Počet předaných podkladů pro vymáhání se meziročně mírně zvýšil (o cca 8 %), 
zdvojnásobil se počet sepsaných dohod o uznání dluhu. Jedna z dohod byla sepsána 
s uživatelkou-dlužnicí, jejíž pohledávka vůči KMP představovala dosud nejvyšší vymáhanou 
finanční částku vůbec (cca 28 000,- Kč). 72 podaných podkladů pro vymáhání představuje 
celkovou pohledávku 260 424,- Kč (náhrada dokumentů, manipulační poplatky a poplatky 
z prodlení), z toho úhrnná částka za 347 odepsaných knižních dokumentů činí 80 475,- Kč.  
 
 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

21 

Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2016 počet rezervací o 54 poklesl - 
vyřízeno bylo 9 335 požadavků (v r. 2015 to bylo 9 389), nejvíce v ÚKD (2 945), v OK Lochotín 
(1 918), v OK Doubravka (937), v OK Bory (895) a v ÚKDM (733). Bohužel 535 (5,7 %) 
objednaných knih si uživatelé nevyzvedli. Převážnou většinu rezervací si čtenáři objednali 
sami elektronicky z prostředí svého uživatelského konta v on-line katalogu, menší část 
rezervací na požádání zadávali pracovníci knihovny při odbavování ve výpůjčním protokolu. 
Oznámení o rezervaci bylo poštou zasláno ve 155 případech, tj. o 41 méně než v roce 2015 
(196). Z celkového počtu oznámení to bylo 1,4 %. Ostatní byla vyřízena automatizovaně 
prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy: 
P. Hawkins: Dívka ve vlaku, J. Moeys: Než jsem tě poznala, R. Třeštíková: Bábovky, 
G. R. R. Martin: Písně ledu a ohně. Hra o trůny I. a J. Moyes: Stříbrná zátoka.    
     Zájem o některé z titulů byl vyřešen také možností stáhnout si text elektronicky 
prostřednictvím výpůjčky z e-Readingu.  
 
E-výpůjčky 
     Od října 2014 poskytuje KMP svým registrovaným uživatelům prostřednictvím společnosti 
eReading.cz také výpůjčky e-knih. Jednorázově si lze stáhnout 2 tituly e-knih na dobu 
21 dnů. Knihy lze číst na e-čtečkách společnosti eReading.cz, na tabletech a chytrých 
telefonech se systémem Android nebo iOS Apple. V roce 2016 výpůjčky e-knih tematicky 
kopírovaly uživatelský zájem o tituly v tištěné podobě. 75 unikátních čtenářů si stáhlo 237 
e-výpůjček (v roce 2015 to bylo 96 čtenářů, 311 výpůjček). Nejvíce stahovanými byly knihy: 
E. L. James: Padesát odstínů šedi pohledem Christiana Greye (7x), J. Jonasson: 
Analfabetka, která uměla počítat (5x) a jednotlivé díly ze série detektivních románů švédského 
autora H. Mankella s hlavním hrdinou detektivem Kurtem Wallanderem (celkem 15x). 
 

 
 

 
 
III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, v součtu bylo 
zodpovězeno 3 503 dotazů (vloni 3 704). Počet zodpovězených dotazů v roce 2016 
poklesl o 201 dotaz, tj. zhruba o 15 %.       
     Hlavním střediskem pro poskytování informací je Studovna, ve které spolu 
s poklesem počtu návštěvníků došlo i k  poklesu dotazů. Osobně, telefonicky či písemně zde 
bylo zodpovězeno celkem 712 dotazů. Vyhledávané informace byly tradičně nejrůznějšího 
druhu, nejčastějším zdrojem informací byl Internet (42 %), následovaly dotazy zodpovězené 
z vlastního fondu studovny (26 %), z knihovnických databází (Clavius 16 %, databáze 9 %) 
a informačních pomůcek (10 %). Mírně stoupl počet dotazů elektronickou cestou (cca 6 %). 
Uživatelům bylo zodpovězeno 139 dotazů e-mailem. Pracovnice Studovny v průběhu roku 
vypracovaly 24 odborných rešerší (vloni 21) k nejrůznějším tématům, zejména z oblasti 
historie mezinárodních vztahů, filozofie, pedagogiky, literatury a podpory podnikání.  
Významná část se týkala regionálních témat (místní výročí, žurnalistika, architektura, apod.). 
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. 
Složitost témat se rok od roku zvyšuje, s tím pak souvisí náročnost využití rešeršních 
strategií k poskytnutí relevantních informací.  Zadavateli rešerší byli ve většině případů mladí 
lidé - studující, kteří ke komunikaci s knihovnou upřednostňovali elektronickou cestu. 

https://wikisofia.cz/wiki/Apple
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K osobnímu kontaktu docházelo ve většině případů pouze při zadání rešeršního dotazu, 
výstupy provedené rešerše byly odesílány mailem. 
     Nárůst se projevil též u dotazů, zodpovídaných prostřednictvím virtuální referenční služby 
Ptejte se knihovny. Celkem přišlo 31 nejrůznějších otázek, nejvíce ohledně provozu KMP, 
vydaných knih, sociologie, pomocných věd historických, jazykovědy aj.   

 
 2016 2015 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  3 503 3 704          - 201 

   z toho e-mailem 163 157 + 6 

 
     Devíti plzeňským organizacím (Archivu města Plzně, Divadlu Alfa, Galerii města Plzně, 
Galerii Ladislava Sutnara, Konzervatoři Plzeň, TOTEM RDC, Unii výtvarných umělců plzeňské 
oblasti, Západočeskému muzeu, Západočeské galerii) byl dodáván Informační servis 
kultury, v tomto roce celkem 1 953 záznamů (vloni 2 264 záznamů).  
 
Informační zdroje 
     Jednotlivé knihovny KMP vytvářely Informačních zdroje jako uživatelské pomůcky pro 
rychlou orientaci v nabídce jednotlivých segmentů služeb.  
     Význam klasických kartoték BIS v posledních letech poklesl, tištěné informační zdroje 
byly v knihovnách využívány už jen vzácně.  
     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 2016 
pro Plzeň a ČR, aktualizované seznamy novinek knižního fondu a tištěný „katalog“ 
deskových her.      
     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 životopisné 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, která je ke stažení na webu KMP. 
     OK Slovany pokračovala v soustavném budování kartotéky plzeňského regionu.  
     V ÚKD aktualizovali nabídkový seznam mluveného slova na AV médiích doporučené 
literatury pro studující mládež („Čti ušima“) a nově vypracovali informační letáček s nabídkou 
mluveného slova na AV médiích detektivních románů („Vraždy do ucha“). Průběžně také 
doplňovali nabídkový seznam deskových her s anotacemi. 
     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. Vytvářely též 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 
reálných událostí. 
     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.  
     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 
325 a nově uloženo 177 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů 
v databázi je nyní 3 990), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech 
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bylo vloženo 3 365 záznamů (v databázi je nyní 85 458 záznamů). Záznamy článků byly 
přebírány Souborným katalogem SKAT. 
     Pokračovala spolupráce s Oddělením knihovních fondů na vytváření nových autoritních 
záznamů pro Národní knihovnu i na průběžných opravách slovníku autorit. 
     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.       
     Pracovnice Studovny doplňovaly regionální kartotéku, kartotéku osobností i archiv 
výstřižků o Knihovně města Plzně. Velký objem práce představovala tvorba přehledů 
významných výročí České republiky, města Plzně a životních výročí plzeňských osobností 
pro rok 2017. 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 KMP. 
 
Internet, výpočetní technika, kopírování  
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
Počet uživatelů internetu byl oproti roku 2015 opět výrazně nižší (o 6 695 uživatelů, tj. o 21 %). 
Tento téměř čtvrtinový meziroční propad KMP připisuje postupující internetizaci českých 
domácností a rozvoji technologií mobilního internetu. Dříve údaj částečně zkreslovala také 
absence sledování počtu uskutečněných připojení prostřednictvím bezdrátového připojení 
Wi-Fi. Po rozšíření služby Plzeň Free WiFi na celý střed města docházelo k překrývání obou 
sítí. V praxi nebylo možné od sebe odlišit, kterou službu návštěvník využil, a proto bylo 
upuštěno od sledování číselných ukazatelů Wi-Fi připojení. 
     Žádná z knihoven nezaznamenala nulový zájem, ale např. v pobočce Červený Hrádek byla 
služba přístupu k internetu využita za celý rok pouze 3x, v Černicích 4x.  
     Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Skvrňany, v Knihovně Lobzy, v Hudební knihovně a nově od července 2016 
v Knihovně Vinice.  
     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. 

 
 2016 2015 Rozdíl 

Počet internetových stanic 54 54 0 

Počet využití internetu přes počítač KMP 26 225 29 070 - 2 845 

Počet využití internetu přes Wi-Fi připojení3 nesledováno 3 850 - 3 850 

Počet využití celkem 26 225 32 920 - 6 695 

 
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 46 % zvýšil počet požadavků směřovaný do jiných knihoven. Jiné knihovny 
do KMP posílaly požadavky především na naučnou literaturu z oboru psychologie, životopisy 
a cestopisy, z beletrie byla výrazně zastoupena dětská literatura. Uživatelé KMP si z jiných 
knihoven přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování výpůjček naučné a studijní literatury 
z oblasti alternativní medicíny, společenských věd a sociologie, zájem byl též o zeměpisné 
průvodce a životopisy. Z oblasti beletrie šlo hlavně o fantasy a sci-fi literaturu. Více než 

                                                 
3
 Rok 2015: Údaje pouze za 6 měsíců, ostatní KMP od SITMP neobdržela. 
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dvojnásobně se zvýšil počet vyřízených požadavků prostřednictvím zaslání kopie 
dokumentu, zejména článků z odborných periodik a sborníků. Někteří uživatelé požadovali 
knižní tituly, které nakoupil jen velmi malý počet knihoven a pouze v jednom exempláři. 
To s sebou neslo složitější vyjednání podmínek pro zapůjčení (např. zkrácení výpůjční doby, 
podmínku pouze prezenční výpůjčky aj.). Zvýšený počet požadavků znamenal též výrazný 
nárůst objemu práce nutné k zajištění této velmi oblíbené služby.  
     V roce 2015 vydala KMP za poštovné MVS 8 243,-Kč tj. o 6 624,-Kč méně než v roce 2015. 

 
 2016 2015 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 292 297 - 5 

Kladně vyřízené požadavky 292 297 - 5 

 -  z toho výpůjčkou originálu 292 297 - 5 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0 0 

 2016 2015 Rozdíl 

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám4 *540 369 +171 

Kladně vyřízené požadavky 524 369 +155 

 -  z toho výpůjčkou originálu 501 362 +139 

 -  z toho vyřízeno kopií 23 7 +16 

 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2016 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 9 knihoven KMP.  
     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2016 navštívily děti z o. s. Ponton (Klubíčko). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro ně připravila 
4 vzdělávací akce na předem domluvená témata: Zvířátka na statku, Lidské tělo, Podzim 
a Vánoce se blíží. Dále se rozvíjela spolupráce s Odbornou školou výroby a služeb Plzeň, 
vzdělávající žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Žáci této 
školy se 2x zúčastnili pořadu Braillovo písmo, 2x pořadu Netradiční knihy a 1x vzdělávacího 
pořadu Knihy na téma Vánoce. Dlouhodobě velmi oblíbený pořad Netradiční knihy zhlédli 
také žáci Základní školy praktické ze Zbůchu, vzdělávající žáky s lehkým mentálním 
postižením nebo kombinací mentálního a tělesného postižení. Lekci informační výchovy 
navštívili žáci Základní školy pro zrakově postižené. 
     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. V roce 2016 se uskutečnilo 36 akcí pro 415 dětí. 
Knihovnu navštěvují žáci 1.- 9. tříd.  
     OK Bory pravidelně navštěvovala třída pod vedením učitelky Mgr. Marty Černé ze ZŠ 
speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou knihovnice vytvářely zvláštní literárně výchovné 
projekty. Třída se účastnila výtvarných soutěží vyhlášených knihovnou. Akce knihovny rovněž 
navštěvovaly třídy 1. stupně ZŠ Heyrovského se zaměřením na žáky se speciálními 
potřebami.  
     OK Doubravka využily děti ze ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Mohylová 90), která 
vzdělává nejen neslyšící, ale i děti nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění, dále 
děti ze Speciální MŠ pro děti s vadami řeči a z 57. MŠ pro děti se speciálně 
vzdělávacími potřebami. Žáci se zúčastnili lekcí s důrazem na poznávání prostředí 
knihovny jako vzdělávací a zábavné instituce. Klienti internátu  ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené a s vadami řeči se zúčastnili akce Halloween v knihovně. Pracovnice knihovny 
pokračovaly v označování dětské literatury vhodné pro sluchově postižené na hřbetě 
piktogramem (ouško). Rozšířila se nabídka čteného slova ve formě audioknih na 1 131 titulů 

                                                 
4
 Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben tím, že KMP objednávala MVS až do 

konce prosince. Tyto požadavky budou vyřízeny až začátkem roku 2017.  
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pro děti i dospělé. Pro děti s poruchami učení je na jednom z veřejných PC k dispozici 
biofeedback výuková sada Journey To Wild Divine – Passage. Slabozrakým bylo 
standardně nabízeno prezenční půjčování brýlí a čtecí lupy, k dispozici byla také 
podpisová šablona. 
     Knihovnu Lobzy v rámci LIV navštěvovala žákyně 1. třídy na vozíku a v doprovodu 
asistenta autistický chlapec. V doprovodu matky navštěvoval knihovnu další autistický 
chlapec, který využíval služby přístupu k internetu.  
     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 opět uspořádali v knihovně před Vánocemi výstavu svých 
rukodělných výrobků.      
     OK Skvrňany uskutečnila LIV pro žáky Základní školy praktické.  
     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. 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.  
     OK Slovany spolupracovala s Městskou charitou – Domovem sv. Aloise. 
     V rámci revitalizace Knihovny Vinice byl interiér uzpůsoben lepšímu přístupu pro 
obyvatele blízkého bezbariérového obytného domu. Těmto uživatelům knihovnice 
poskytovaly nadstandardní servis, pomáhaly s výběrem knih a při manipulaci s dokumenty. 
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 vhodných knih a časopisů.  
 
     Ve třech knihovnách (Studovna, OK Lochotín, OK Doubravka) KMP nabízí ZoomText – 
zařízení na zvětšování písma na počítači a odečítání obrazovky hlasem. V roce 2016 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. 2016 šlo o 2 546 titulů v 12 706 exemplářích. 
 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, 
Studovna, 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. 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 byla zavázána zajistit udržitelnost projektu 
do 31. 12. 2016.      
 
Práce se seniory  
     Senioři nad 60 let věku v roce 2016 tvořili 24 % 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.  
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Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2016 ji poskytovalo celkem 17 knihoven (Knihovna Bolevec, OK Bory, 
OK Doubravka, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Vinice, 
pobočky Bílá Hora, Černice, Červený Hrádek, Koterov, Křimice, Lhota, Litice, Radčice, 
Radobyčice), z toho pracovnice z Knihovny 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 
79 lidí (96 v r. 2015), uskutečněno 584 návštěv (540 v r. 2015). Nejvíce uživatelů obsluhovala 
OK Lochotín (20 lidí), nejvíce návštěv uskutečnila pobočka Červený Hrádek (142). 
 
Práce s národnostními menšinami 
     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     V rámci projektu MK ČR „Cizojazyčná literatura“ ÚKD významně rozšířila nabídku pro 
cizince o aktuální díla cizojazyčné literatury, především v angličtině, němčině a francouzštině.  
     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.  
     OK Doubravka pravidelně navštěvovali čtenáři vietnamské, slovenské a dalších 
národností. V knihovně se orientují a nevyžadují speciální služby. 
     Na základě čtenářského zájmu o literaturu ve slovenštině byla v Knihovně Vinice 
rozšířena cizojazyčná kolekce dle aktuálních požadavků uživatelů.  
     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. 
     Studovna uživatelům různých cizích národností poskytovala občasnou pomoc při 
překonávání problémů s nástrahami českého jazyka, úpravě stylistiky psaného textu a formální 
úpravě písemností. 
     V pobočce Bílá Hora několik Ukrajinců a Slováků využívalo služby připojení k internetu.       
 
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. 2016 měla KMP ve fondu celkem 791 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. Služba je poměrně často využívána.  
     Knihovny rovněž nabízely čtenářům antistresové omalovánky (některé byly zhotoveny 
ke 140. výročí KMP). 
     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny jako vánoční dárek).   
     V roce 2016 KMP nabídla uživatelům novou službu – půjčování látkových tašek 
s logem knihovny pro odnos zapůjčených dokumentů domů. Obzvláště ve větších 
knihovnách je o tuto službu mimořádně velký zájem. 
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     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 a v roce 2016 bylo uskutečněno 
už jenom 9 výpůjček. 
     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 2016 si 75 uživatelů 
vypůjčilo celkem 237 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 2016 byl však o tuto službu prakticky nulový zájem.  
     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.  
     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). 
     Knihovna Vinice pokračovala v provozu venkovní čítárny knih a denního tisku.   
     ÚKD ve spolupráci s Hudební knihovnou v nabídce půjčování DVD filmů.  
     Před Studovnou a v OK Lochotín je už od roku 2015 umístěn tzv. špuntomat, kde si 
návštěvníci mohou zakoupit špunty do uší.  
     Po Knihovně Vinice začaly nabízet tematické kufříky také ÚKDM, OK Doubravka, OK Bory, 
OK Lochotín a  Knihovna Bolevec. KMP nabízela celkem 24 takových kufříků. V roce 2016 
93 unikátních čtenářů realizovalo 161 výpůjček. Největší zájem byl o kufříky Knihovny 
Bolevec „Víla“ (půjčeno 21x) a „Zvířátka“ (půjčeno 15x), dále o kufřík OK Lochotín 
„Dinosauři“ (půjčeno 13x).   
     Od 1. 4. 2016 KMP ve Studovně nově otevřela validační místo pro službu mojeID 
(www.mojeid.cz). Po absolvování elektronického proškolení získaly pracovnice Studovny 
kvalifikovaný certifikát s elektronickým podpisem. Pro širokou veřejnost připravily informační 
kampaň o nové službě – umístily informace na webové stránky knihovny a informace 
o knihovně na stránky sdružení CZ.NIC (www.nic.cz), které validaci zabezpečuje. - Proces 
validace je nastaven tak, že pracovnice studovny prostřednictvím speciálního e-mailového 
účtu odešlou ověřené dokumenty pod zašifrovaným kódem do sdružení CZ.NIC. Pracovníci 
sdružení následně provedou vlastní validaci. - Zájem veřejnosti o službu se rozvíjel 
postupně, občané ji využívali jak pro své soukromé potřeby, tak i v rámci komerční sféry 
(podnikání). V roce 2016 byla studovna KMP jediným místem v Plzni, po Domažlicích 
a Horšovském Týně třetím místem v Plzeňském kraji, které služby mojeID poskytovalo. 
Služba je přístupná od pondělí do čtvrtka v hlavní budově KMP a pro občany je bezplatná. 
Do budoucna je mojeID rovněž připravováno jako hlavní identita čtenářů pro Centrální portál 
českých knihoven www.knihovny.cz. 
 
     OK Doubravka pečovala v čekárnách Nemocnice u sv. Jiří o 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). Dvě další 
knihobudky nově vznikly v roce 2016 před Knihovnou Vinice ve spolupráci s projektem 
Pěstuj prostor jako součást venkovní čítárny Oáza.  
     Knihovny pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako 
doporučená četba (např. OK Bory, Knihovna Vinice aj.). 
 

 

http://www.mojeid.cz/
http://www.nic.cz/
http://www.knihovny.cz/
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Ohlasy uživatelů  
 
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svoji činnost.  
 
Ústní pozitivní ohlasy  
     Knihovny ústřední budovy v ulici Bedřicha Smetany zaznamenaly velmi pozitivní reakce 
na březnový Den otevřených dveří. Masivní a dobře propagovaná akce byla uživateli 
hodnocena jednoznačně kladně – vysoce hodnotili zejména příležitost podívat se 
do knihovního zákulisí vč. prostoru půdy, seznámit se s procesem zpracování nových knih, 
prohlédnout si rozsáhlé sklady.  
     Podobně reagovali též na veřejnou prezentaci Bibliobusu U Branky k 20. výročí služby 
pojízdné knihovny – byli skutečně překvapeni interiérem a rozsahem jeho služeb, mnozí 
letití čtenáři prý dosud netušili, že knihovna na kolech v Plzni existuje.  
     Nad očekávání dobré ohlasy především od uživatelů středního věku zaznamenala ÚKD 
na výstavu Historického filmového plakátu, výstava proto byla o měsíc prodloužena. 
S nečekaně pozitivním ohlasem se zde rovněž setkala nově nabízená služba půjčování 
plátěných tašek s logem KMP. Tašky byly rozpůjčené během několika dnů a jejich celkový 
počet musel být navýšen. Několik uživatelek zalitovalo, že tašky není možné koupit.  
     ÚKDM přijala poděkování od spokojené čtenářky v podobě velikonočních perníčků, 
beránků a vánočních perníčků. Spokojenost vyjadřovali dětští účastníci Noci s Andersenem 
i paní učitelka ZŠ Chotíkov I. Simetová, jejíž 3. třída se jako vítěz soutěže Nejlepší čtenářská 
třída letošní Noci s Andersenem v ÚKDM zúčastnila. Oddělení též obdrželo řadu pozitivních 
ohlasů rodičů, prarodičů a dalších návštěvníků knihovny na vystavené obrázky ve vstupní 
hale i podél schodiště do 3. patra ústřední budovy. Několik poděkování květinou patřilo 
kolegyni L. Výškové za lekce informační výchovy od 17. MŠ Roudná; poděkování květinou 
kolegyni P. Pekárkové za LIV od SSUPŠ Zámeček, poděkování květinou a dětskými obrázky 
od MŠ Montessori za pravidelné Čtení pro nejmenší či poděkování krásným vánočním 
přáním od MŠ Montessori a ZŠ Montessori. Knihovník M. Ouřada přijal poděkování od školní 
družiny Benešovy ZŠ za připravené vzdělávací akce a poděkování od čtenářky E. Beckové 
za vstřícný přístup k seniorům. Spolu s keramickou budovou ZŠ Chotíkov bylo při 
vyhodnocení projektu Čtenářské pasy předáno písemné poděkování od 3. tř. ZŠ Chotíkov: 
„Poděkování paní L. Výškové za vynikající spolupráci mezi KMP a ZŠ a MŠ Chotíkov, říjen 
2016, Kučerová.“ Děti pod vedením paní učitelky Kučerové pak vyrobily ze svých výtvarně 
zpracovaných záznamů o knihách tzv. Čtenářskou sbírku knih  
(http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Ctenarske_pasy_-_3._trida_ZS_Chotikov_-
_25._10._2016/#IMG_5749.jpg). Od spokojené čtenářky paní J. Kumpové dostaly knihovnice 
jako vánoční přání korálkové náramky.  
     OK Bory přijala poděkování za doplňování rozpisových seznamů dílových knižních titulů, 
jež znamenají velkou pomoc při vyhledávání.  
     OK Doubravka zaznamenala ohlasy na ochotu a pomoc knihovnic, na zavádění nových 
služeb, na aktivity pro děti a provedení lekcí pro školy. 
     Knihovna Vinice zaregistrovala pozitivní ohlasy po rozsáhlé rekonstrukci prostor knihovny. 
Návštěvníkům se provedené úpravy velmi líbily, oceňovali rozšíření volného výběru knih, 
vzdušnost a prosvětlení prostoru a grafickou výzdobu. Největší  odezvu sklidilo dětské 
království – herní koutek ve tvaru hradu. 
     Studovna přijala opakovaná poděkování za pomoc při vyhledávání informací, při práci se 
skenerem, s počítačem či tiskem, za vlídný a laskavý přístup pracovnic 
     V pobočce Radobyčice čtenáři opakovaně vyjadřovali potěšení nad tím, že v jejich obci 
knihovna poskytuje své služby. 
     V pobočce Bílá Hora čtenáři kvitovali ochotu knihovnice a donášku knih. 
     V pobočce Malesice příjemné prostředí, výběr knih pro dospělé i pro děti, nabídku nových 
časopisů pro dospělé, zájmový stolek pro děti. 
     Pobočka Újezd přijala pozitivní ohlasy na pěkné prostředí a pestrý výběr knih, čtenáři 
oceňovali milou a ochotnou knihovnici.  

http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Ctenarske_pasy_-_3._trida_ZS_Chotikov_-_25._10._2016/#IMG_5749.jpg
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Ctenarske_pasy_-_3._trida_ZS_Chotikov_-_25._10._2016/#IMG_5749.jpg
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Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP, případně přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných 
písemných ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě. Přímo vedení knihovny 
přijalo 9 písemných pochval, z toho 7 pro Bibliobus, 1 pro OK Doubravka za Noc 
s Andersenem (viz níže) a 1 pro pobočku Božkov – knihovnici I. Zahoříkovou st., která „je 
velmi milá, pozorná, ochotná, vždycky dobře poradí a pomůže, je velmi lidská…“ (28. 1.).  
     Oddělení KF si 21. 3. uložilo poděkování čtenářky za rychlou odpověď na akviziční tip. 
     ÚKDM 6. 3. obdržela e-mailem poděkování na adresu L. Výškové od paní učitelky Petry 
Kydlíčkové z 1. tř. Benešovy ZŠ za organizaci besedy s ilustrátorkou Bárou Buchalovou 
u příležitosti  předávání  Knížky pro prvňáčka. Rovněž poděkování a vzpomínku 
od německého studenta knihovnictví Matthiase Bellmanna, který knihovnu navštívil v září 
2015 a získané zkušenosti využil následně při odborné praxi v Městské knihovně Děčín. 
Dále pak poděkování za organizaci  dvou velmi úspěšných besed od spisovatele Marka 
Tomana, poděkování e-mailem z 12. 10. od paní učitelky Zuzany Krocové ze 17. ZŠ Plzeň 
za projekt Čtenářské pasy a poděkování e-mailem z 14. 12. od spisovatelky Olgy Černé. 
     Knihovna Bolevec si založila ohlasy v Dotazníku pro zpětnou vazbu – dostala 40x vysvědčení 
se samými jedničkami, z toho 28x s poděkováním či pochvalou. Kolegyni E. Procházkové přišlo 
21. 6. písemné poděkování od V. Matouškové a dětí ze 7. oddělení školní družiny. 
     Letošním rekordmanem v počtu písemných pochval byl Bibliobus. Na ředitelství KMP jich 
došlo 7, tj. 5. 2. e-mailem od paní Jany Malečkové (zastávka Valcha), 29. 3. e-mailem 
od paní Jaroslavy Sýkorové (zastávka Bory), 1. 2. od manželů Anny a Stanislava Rollových 
(zastávka Bory), 11. 3. od paní Marie Zíkové (zastávka Bručná), 12. 3. od pana Pavla 
Skopečka (zastávka Bory), 25. 5. pochvala posádky a gratulace k 20. narozeninám 
Bibliobusu od paní Jarmily Venigové a Stanislavy Čížkové (zastávka Nová Hospoda) a 26. 5. 
s přáním k 20. výročí od pana Ing. Richarda Mareše (zastávka Zátiší). 
     OK Doubravka přijala 5. 2. poděkování e-mailem od ředitele NCBI pana Jiřího Palyzy 
za aktivity ke Dni bezpečnějšího internetu. Dále pak 6. 4. poděkování e-mailem od 1. náměstka 
primátora města Plzně pana Mgr. Martina Baxy za přípravu a průběh Noci s Andersenem, 
jež měla velký ohlas u starosty ÚMO4 pana Bc. Chalupného. Dne 15. 7. přišlo e-mailem 
poděkování od ředitelky 14. ZŠ paní H. Liškové za spolupráci na společném projektu. 
Poděkování za práci knihovny se rovněž objevilo 7x na Facebooku, 2x v deníku Semínkovny 
a 2x jako reakce v záznamech Geocachingu.  
     OK Bory si 3. 6. připsala pochvalu paní M. Vachrlonové „za úžasnou akci Pasování na 
čtenáře“.   
     Knihovna Lobzy dostala 13. 4. poděkování e-mailem od čtenářky V. Vokounové za vstřícnost 
knihovnice J. Verdanové. 
     Čtenářka Veronika Vokounová pak 15. 6. e-mailem poděkovala za poskytované služby 
také OK Skvrňany. Další písemný ohlas knihovna přijala 16. 6. od čtenářky, která je 
„s knihovnou maximálně spokojena“.  
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     V ÚKD od konce března do začátku května zaznamenali velmi negativní ohlasy několika 
stálých uživatelů na přítomnost čtenářky, která vykazovala dlouhodobě problematické 
chování nejen v tomto oddělení. Opakovaně hlasitě vulgárně pokřikovala v čítárně časopisů 
a u počítače s veřejným internetem a pouštěla se do slovních potyček s lidmi, kteří ji vyzvali 
ke ztišení. Žena, jež zřejmě trpí psychickými problémy, nereagovala ani na opakované výzvy 
knihovnic. Po čase naštěstí sama přestala knihovnu navštěvovat. 
     Během měsíce září a října do knihovny velmi často přicházela registrovaná studentka 
v doprovodu své neregistrované matky. Společně využívaly počítač s internetem k tisku 
soukromých mnohastránkových dokumentů, při platbě za opakovaně vytištěné stránky 
se snažily placení vyhnout s argumentem, že počítač je porouchaný, tisk nekvalitní, 
že knihovnice manipulují s tisky i vybranými penězi. Opakovaný konflikt nejprve řešila 
vedoucí oddělení, později na základě telefonické stížnosti a osobní ústní stížnosti uživatelky 
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s výhružkami a vydíráním i ředitelka KMP. Matka čtenářky nakonec odnesla písemnou 
stížnost do Kanceláře primátora. Uživatelkám byla nabídnuta možnost v případě 
nespokojenosti využívat služeb jiných oddělení KMP, doporučena možnost využití služeb 
kopírovacích center ve městě, kde je tisk vícestránkových dokumentů lacinější. O těchto 
možnostech nechtěly ale ani slyšet a dále využívají služeb KMP - zatím bez dalších konfliktů.  
     OK Bory přijala opakované stížnosti na problém s parkováním v okolí knihovny a stížnosti 
na příliš krátkou otevírací dobu, tj. do 18:00 hodin a ve středu jen do 12:00 hodin. 
     V OK Doubravka vadily návštěvníkům omezené možnosti větrání prostor knihovny 
obzvláště v horkých letních dnech (nová okna jdou pouze vyklopit, ne otevřít).   
     V Knihovně Lobzy čtenáři upozorňovali na obtěžující zápach v prostorách knihovny 
z přilehlé školní jídelny. 
     Studovna zaznamenala stížnosti na nedostupnost služeb v době rekonstrukce oken 
a na složitou obsluhu nového skeneru. 
     Pro zákazníky-seniory pobočky Bílá Hora bylo zejména v zimním období obtížné zvládat 
kopcovitý terén v okolí budovy. Sama knihovna je ve druhém patře bez výtahu. 
     Podobně v pobočce Újezd vadil seniorům nesnadný přístup do knihovny po schodech, 
nepořádek způsobený hasiči na společné chodbě a WC, nespokojeni byli též s otevírací 
dobou pouze 1 den v týdnu. 
     Hudební knihovna musela řešit případ čtenáře, který ji opakovaně navštěvoval 
v podnapilém stavu, obtěžoval jiné uživatele a vyhrožoval jim fyzickým napadením. Vedoucí 
knihovny mu předal písemnou výstrahu a upozornil na možnost vyloučení. 
     K velmi nepříjemnému střetu došlo na ředitelství KMP v důsledku vymáhání nedobytných 
výpůjček. Manžel dlužnice reagoval na zablokování osobních účtů exekučním soudem 
záchvatem zuřivosti a násilím. Řval, vyhrožoval fyzickým napadením, požadoval okamžité 
stažení případu a při odchodu na schodech zcela roztříštil jeden z obrazů. (Knihovně je 
upřímně líto jeho osobní situace, ale v této fázi již není oprávněna do procesu jakkoli 
zasáhnout.)   
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2016 obdrželo ředitelství KMP také 2 písemné stížnost elektronickou poštou 
(v roce 2015 byly 3, v roce 2014 byly 4).  
     Žena, která není registrovanou uživatelkou knihovny, si stěžovala na nevhodné jednání 
knihovnice z OK Slovany. Od knihovny požadovala záštitu nad pořádáním sběratelských 
výstavek seniorů a dostala zamítavou odpověď. Prostory knihovny mají bohužel svá 
omezení a pro výstavy nemají ochranné instalační vybavení. KMP by tedy během provozu 
bohužel nemohla sledovat vystavené předměty a chránit je před odcizením.  
     Od jiného roztrpčeného čtenáře pak přišla druhá stížnost - na byrokratický systém 
přijímání knižních darů do fondu veřejné knihovny. Potenciálnímu dárci bylo vedoucí 
Oddělení KF i ředitelkou KMP písemně objasněno, že v případě přijímání darů je knihovna 
povinna postupovat podle zákonných předpisů a k zařazení darované knihy do fondu vždy 
potřebuje předchozí písemný souhlas zřizovatele.  
 
 

 
 
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 2016 bylo takto oznámeno 144 čtení (130 v roce 2015). Z toho bylo 76 čtení 
v Knihovně Bolevec, 57 v ÚKDM, 5 v OK Slovany, 3 v OK Doubravka a 3 v Knihovně Lobzy.  
 
Vyplňování dotazníků 
     V průběhu roku 2016 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 
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 Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (31. 5. údaje KMP za rok 
2015 vyplnila J. Hájková) 

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

 Elektronická čtenářská anketa časopisu HOST (vyplnila Studovna) 

 Výtvarná výchova ve městě dětí MINI Plzeň - elektronický dotazník (vyplnila Studovna 
- M. Skálová) 

 MINI Plzeň 2017 - elektronický dotazník k přípravě dalšího ročníku projektu (vyplnila 
Studovna - M. Skálová) 

 Elektronický dotazník pro uživatele ITC služeb (vyplnila Studovna) 

 Dotazníková akce pro evaluaci profilu absolventa oboru SPŠS SOŠ prof. Švejcara 
(vyplnila ÚKD) 

 Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR (10 dotazníků 
za ústřední budovu a všechny velké knihovny KMP kromě Bibliobusu vyplnila J. Hájková) 

 
     KMP je už od roku 2014 zapojena do projektu ESF Společným postupem sociálních 
partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému, jehož realizátorem je Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a do kterého je zapojen i SKIP České republiky. 
V rámci projektu 21 zaměstnanců KMP, kteří pracují s dětmi, na konci dubna individuálně 
vyplnilo on-line test BSAT (tzv. Barvově-Slovní Asociační Technika). Následovalo šetření 
s 5 pracovníky SŠ na pozici dětský knihovník: 2 do 50 let (Ouřada, Jeřábková), 3 nad 50 let 
(Mišterová, Bedřichová, Štádlerová). Písemná část proběhla 11. 5., ústní část 22. 6. v Plzni. 
Ředitelka H. Šlesingerová se 8. 6. formou řízeného rozhovoru zúčastnila dotazníkového 
šetření metodou LEA (Lifelong Employability Assessment) k měření Age Managementu 
v KMP.  
 
 
 

 
 
 
III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
    V roce 2016 bylo v KMP uskutečněno dohromady 1 996 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 45 338 návštěvníků (v roce 2015 to bylo 1 867, 43 848 
návštěvníků). Počet akcí tedy stoupl o 129, počet jejich účastníků se zvýšil o 1 490 lidí. 
Na akcích se kromě knihoven podílela Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet 
návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (tj. stejný jako v r. 2015).  
 
Vzdělávací akce 
     Celkem 470 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 411 lekcí informační 
výchovy (LIV) v menší míře také zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.       
     Počet uskutečněných LIV byl o 57 vyšší než v roce 2015. Nejvíce lekcí proběhlo 
v OK Skvrňany (95), OK Lochotín (82), OK Doubravka (57) nebo v ÚKDM (47). Z malých 
poboček se zapojily také Újezd (4), Litice (3), Lhota (2), Božkov (1) a Křimice (1). Na provádění 
lekcí se podílelo 30 pracovníků KMP. V některých případech uskutečňují pracovnice 
poboček tyto aktivity ve svém volném čase.  
     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny, ZVŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené 
a Ponton, o. s. – Klubíčko. 
 

 2016 2015 Rozdíl 

Počet lekcí 411 354 +57 

Počet účastníků 8 162 7 429 +733 
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     V září 2016 OK Doubravka ve spolupráci s 14. ZŠ zahájila už 5. 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 33 lekcí na 14 témat 
a zúčastnilo se ho 21 tříd s 690 žáky. V září 2016 se do nového ročníku poprvé připojila také 
ZŠ Újezd. 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 (9. 2.) umístěním loga 
kampaně a přehledu připravovaných aktivit na webové stránky KMP a zapojila se do soutěže 
(vyhrála 5. - 9. cenu: licenci antivirového programu ESET SmartSecurity). K podpoře projektu 
připravila pro dětské čtenáře soutěž o pravidlech bezpečného internetu, výstavku knih 
s příslušnou tematikou a tzv. Desatero bezpečného užívání internetu. Pro žáky 
1. stupně  16. ZŠ Plzeň, ZŠ Chotíkov a 26. ZŠ Plzeň připravila besedy o nástrahách 
virtuálního světa a kyberšikaně.  
      OK Doubravka se rovněž zapojila do Dne bezpečnějšího internetu a uspořádala dvě 
přednášky Učte se být on-line pro žáky 6. tříd 14 ZŠ. 
     Vedoucí Hudební knihovny Z. Topinka realizoval vzdělávací přednášku (NE)bezpečný 
internet a později ji pohostinsky přednesl také pro žáky 31. ZŠ v L-klubu OK Lochotín. 
     V OK Skvrňany se pro žáky 3. tříd na téma Bezpečný internet uskutečnilo 6 lekcí.  
     Také Knihovna Vinice se zapojila do soutěže ke Dni bezpečnějšího internetu – 
propagovala on-line test bezpečného chování na internetu a na facebooku, který si mohli 
návštěvníci volně vyzkoušet (získala 3. cenu – Norton Security se zálohováním). 
 
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 2016 uskutečnilo 1 526 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 35 986 návštěvníků (v r. 2015 to bylo 1 463 akcí a 35 455 návštěvníků).  
 
Cestopisné pořady 
     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 31, z toho 18 v prostoru 
M-klubu, 12 v L-klubu a 1 v Polanově síni. Největší zájem byl o pořad Katky Kubištové 
Island, země ohně a ledu v L-klubu, na který poprvé přišlo 133 a podruhé 22 posluchačů. 
Nejmenší návštěvnost zaznamenala přednáška Zdeny Adamové Povídání o Americe 
(9 účastníků). Průměrná návštěvnost na cestopisných pořadech byla 37 lidí. 
      

http://www.knihomol.wz.cz/skoly.php
http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
http://www.slideshare.net/KnihovnaDoubravka/projekt-spoluprce-knihovny-a-zkladn-koly
http://www.eset.com/cz/domacnosti/produkty/smart-security/
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     V M-klubu: 

 Martin Pávek - Peru: Vědomí předků v zakázané archeologii (18. 1.) 

 Antonín Kolář - Sýrie ve zpětném zrcátku (25. 1.) 

 Antonín Kolář – Kyrgyzstán (8. 2.) 

 Jiří Dvorský - Havajské ostrovy (22. 2.) 

 Tomáš Kubeš - Tuva (29. 2.) 

 Libor Drahoňovský - Autostopem po Rusku (7. 3.) 

 Antonín Kolář – Arménie (14. 3.) 

 Alena Lochmanová – Benátky (21. 3.) 

 Andrea Kaucká, René Bauer - Napříč Afrikou (11. 4.) 

 Čestmír Lukeš - Tibet: Přechod Transhimaláje (18.4.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Šumava- Budeme se jen dívat (19. 9.) 

 Šebestian Šulc – Altaj (10. 10.) 

 Zdena Adamová - Povídání o Americe (11. 10.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Nový Zéland (24. 10.) 

 Petr Bořil - Památky UNESCO 1. Část (31. 10.) 

 Martin Pávek - Amazonia - Indiánský život v Amazonii (7. 11.) 

 Martina Veselá - Blízký východ: Po stopách Aloise Musila (21. 11.) 

 Vladimír Váchal - Írán není arabská země (28. 11.) 
 

     V L-klubu: 

 Jana Dvorská - Návraty do Indie (11. 2.) 

 Kateřina Kubištová – Island, země ohně a ledu (25. 2.) 

 Jan Drahoňovský – Sýrie (3. 3.) 

 Milan Šťourač - Finsko a Baltské země (31. 3.) 

 Kateřina Kubištová – Island, země ohně a ledu (13. 4.) 

 Jiří Král - Na kole kolem světa (12. 5.) 

 Milan Šťourač - Malaysie, Singapore Thajsko (13. 10.) 

 Saša Ryvolová - Srí Lanka – perla Indie (3. 11.) 

 Jana Dvorská - Nový Zéland (10. 11.) 

 Jiří Král - Kolem světa na kole (23. 11.) 

 Zdeněk Benedikt - Rozhledny ČR (7. 12.) 

 Jana Dvorská - Karneval v Benátkách a Dalmácie (15. 12.) 
 

     V Polanově síni: 

 Polští bohemisté - Krakov aneb Co turisté nevidí (20. 4.) 
 

Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       
     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2016 
proběhlo celkem 19 takových pořadů, v nichž se představilo 25 známých osobností. 
Obvyklým místem konání byla Polanova síň (13 pořadů), 2 besedy se uskutečnily také 
v OK Doubravka, 2 v ÚKDM, po jedné v  L-klubu a M-klubu. Ze strany diváků byl největší 
zájem o pořad z cyklu Publicisté.cz-Aktuálně s Václavem Cílkem a Markem Pečenkou 
z nakladatelství Dokořán v Polanově síni (98 lidí).     
 

            V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

 Stanislav Motl (5. 4.) 

 Miroslav Bárta (7. 6.) 
 

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

 Václav Cílek, Marek Pečenka – nakladatelství Dokořán (19. 1.)  

 Vladimíra Dvořáková (16. 2.) 
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 Petr Robejšek (15. 3.) 

 Petr Nováček (19. 4.) 

 Miroslav Bárta (17. 5.) 
             
Křty publikací: 

 Kateřina Sachrová, Jaromír Komorous, Václav Engler, Vladimír Novotný, Karel 
Trinkewitz, Petr Švácha – autoři publikací edice Ulita 2015 (Polanova síň, 2. 3.) 

 
Ostatní přednášky a besedy: 

 Jan Kavale - fotograf, spisovatel (L-klub, 20. 1.) 

 Jana Semelková – spisovatelka, novinářka - 2 besedy pro děti v rámci akce Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka (OK Doubravka, 17. 3.) 

 Viktor Viktora – bohemista - Jan Hanč -100. výročí narození (Polanova síň, 31. 5.) 

 Barbora Buchalová – ilustrátorka - beseda a předávání Knížky pro prvňáčka (ÚKDM 
v Polanově síni, 2. 6.) 

 Zuzana Součková - blogerka, spisovatelka, běžkyně - Deník běžkyně v nejlepších 
letech (M-klub, 3. 10.) 

 Hana Hindráková – spisovatelka (OK Doubravka, 6. 10.) 

 Marek Toman - Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese (ÚKDM v Polanově 
síni, 7. 10.) 

 Pavel Pavlovský a Monika Švábová - herci DJKT Plzeň - Den poezie 2016 (ÚKDM 
v Polanově síni, 14. 11.) 

 Ester Fišerová – básnířka - Den poezie 2016 – autorské čtení (ÚKDM, 22. 11.) 

 Olga Černá – spisovatelka - Den pro dětskou knihu (ÚKDM, 26. 11.) 

 Věra Kubová - První dáma zločinu (Polanova síň, 6. 12.) 
 

Hudební pořady 
     Dohromady 15 koncertů a recitálů se konalo v OK Skvrňany v prostoru volného výběru 
knih (8), v L-klubu (4), v Polanově síni (2) a v M-klubu (1). Největší zájem posluchačů byl 
o hudební vystoupení dvojice Jiří Mucha + Michal Pustay (48 lidí), nejmenší zájem o Koncert 
mezi knihami Martina Rouse (10 návštěvníků).  
 

 Stanislav Steif - Klavírní koncert Homo Cosmicus (L-klub, 21. 1.) 

 Martin Rous - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 11. 2.) 

 Klobouk dolů - Pouť Patrika Hopkinse (Polanova síň, 9. 3.) 

 Bodlák bluegrass (L-klub, 11. 3.) 

 Caine-Mi - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 15. 3.) 

 Jiří Šámal – Hang - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 5. 4.) 

 Petr Linhart - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 10. 5.) 

 Studenti konzervatoře - Večer Konzervatoře (Polanova síň, 1. 6.) 

 Jiří Mucha + Michal Pustay - hudební vystoupení (M-klub, 8. 9.) 

 Krystyna Skalická - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 20. 9.) 

 Klavírní koncert Kosmická fantazie (L-klub, 6. 10.) 

 Petr Rímský - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 12. 10.) 

 Jan Řepka - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 8. 11.) 

 Bodlák blugrass (L-klub, 30. 11.) 

 Jiří Smrž - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 6. 12.) 
 
Divadelní představení pro veřejnost 
     KMP veřejnosti v L-klubu (8) a M-klubu (1) příležitostně nabídla celkem 9 komorních 
divadelních představení. Nejvíce návštěvníků zaznamenala hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
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v podání Trnovské Umělecké Společnosti (TRUS) v M-klubu (73 lidí). Ve většině pořadů 
účinkovali umělci z Plzně a blízkého okolí. 

 Kostým Příbram - Václav III. (L-klub, 7. 4.) 

 Plzeňští divadelní sólisté - Operetní feérie (L-klub, 20. 4.) 

 Karel IV. (L-klub, 5. 5.) 

 Jak se skáče za totáče (L-klub, 5. 10.) 

 Jak je důležité míti Filipa (L-klub, 27. 10.) 

 Sluha dvou pánů (L-klub, 5. 11.) 

 To jste tu správně (L-klub, 8. 12.) 

 TRnovská Umělecká Společnost - Dlouhý, Široký a Krátkozraký (M-klub, 19. 12.) 

 Antonín Kaška - Jaroslav Seifert (L-klub, 21. 12.) 
 
Pořady s léčitelskou a ezoterickou tematikou 
     Také v roce 2016 knihovna v M-klubu realizovala pořady s ezoterickým a léčitelským 
zaměřením, meziročně jich však výrazně ubylo. Léčitel Václav Vít své přednášky v Plzni 
rozdělil mezi M-klub a Totem, proto v M-klubu vystoupil pouze dvakrát. Pravidelně 
připravoval v M-klubu svá setkání s hosty psychoterapeut Mirek Jirman (proběhlo 4x). 
Nejúspěšnější bylo povídání o minulých životech, které M. Jirman připravil společně 
s Magdou Beránkovou. V roce 2016 zde vystoupili též známý věštec Stanley Bradley 
a astrolog Emil Václav Havelka. Obě přednášky byly formou pronájmu. 
 
Čtení 
     V roce 2016 se jednotlivé knihovny KMP (vč. pobočky Litice) 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.   
     Akce Týden čtení aneb Čtení sluší každému ve dnech 1. – 6. 3. se zúčastnily ÚKDM, 
Knihovna Bolevec, OK Doubravka, Knihovna Lobzy, OK Slovany a Knihovna Vinice. 
     ÚKDM pokračovala ve veřejném čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Tzv. Knihofon se 
v čítárně dětského oddělení uskutečnil např. 3. března. Četli zde 4 čtenáři a P. Pekárková 
z knihy Jen jestli si nevymejšlíš. Dvě ukázky přečetly praktikantky – studentky knihovnictví 
a archivnictví J. Hecová a J. Pivoňková. V. Synková četla z knihy Fantom a K. Engelmaier 
pobavil zúčastněné humorným fantasy příběhem z knihy Myšn impasybl aneb Svérázný mýtus.  
     V Knihovně Bolevec se v rámci Týdne čtení konalo Čtení pro školní družinu 1. ZŠ 
z knihy Ztraceni v čase (13 účastníků),  5x proběhla akce Prvňáčci čtou knihovnicím 
(Hádej, jak moc tě mám rád! Zima – 87 účastníků) a Čtení pro seniory ze střediska Totem. 
Kromě toho byly v průběhu celého pololetí realizovány Hodiny čtení pro školní družinu 
(110x) a Čtení pro školní družinu, kde knihovnice četly dětem (40x). 
     OK Doubravka v Týdnu čtení zorganizovala pro předškoláky z 54. MŠ a veřejnost Čtení 

s babičkou (9. 3., 17 účastníků).   
     V Knihovně Lobzy se v rámci Týdne čtení četlo z knihy Petry Braunové Nejhorší den 

v životě třeťáka Filipa L. (2x pro celkem 50 účastníků), rovněž proběhlo scénické čtení knihy 

Myš a krtek, dobří sousedé (2x pro celkem 48 účastníků), scénické čtení Myška a pohádková 

polívka (4x pro celkem 81 účastníků) a scénické čtení knihy Princ & princ (16x pro celkem 

216 účastníků). 
     OK Slovany v rámci Týdne čtení 3. 3. zařadila Den čtení z knih M. Macourka, V. Čtvrtka, 

Z. Milera, Z. Svěráka a P. Bertlyho. 
     V Knihovně Vinice uskutečnili čtení pro MŠ z knihy Broučci a scénické čtení Myška 

a pohádková polívka v podání kolegyně Z. Mišterové z Knihovny Lobzy.  
     Pobočka Litice zařadila pro žáky ZŠ čtení z knížky U nás ve Švandaluzii s celkovou účastí 

38 dětí.  

     Čtení pro nejmenší pokračovalo v ÚKDM ve 2 cyklech: pro nejmenší děti a maminky 

na mateřské dovolené a pro MŠ Montessori. V roce 2016 čtení proběhlo celkem 18x, z toho 
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8x pro maminky s dětmi, 9x pro MŠ Montessori a 1x pro děti z 25. MŠ. Dětem četla 

a společně s nimi zpívala a tancovala dobrovolnice paní Helena Vernerová (11x), knihovnice 

P. Pekárková (5x), I. Hejnalová (2x společně) a H. Větrovská (1x). Úspěch u dětí 

zaznamenaly Policejní pohádky od Z. Pospíšilové, Pohádka o králi Karlovi od L. Seifertové, 

korejská pohádka Jak se tygr polekal dudlíka z knihy Čertí poklad, pohádka Ptáček a lev 

ze stejnojmenné knížky od Marianne Dubuc a také např. pohádka Kouzelné koště z knihy 

Barevné pohádky od A. Mikulky.  

     Na čtení pro nejmenší pak v ÚKDM 2x navázalo Čtení pro větší – pro děti ze ZŠ Montessori 

(1. - 3. třída). Čtení pro MŠ, Lazaretní ul., pro zrakově postižené se uskutečnilo 8. 3. Děti si 

poslechly Pohádky o princeznách, zúčastnilo se 9 dětí a 4 dospělí. 
 

Pasování dětí na čtenáře 

     K oblíbeným rituálům patřilo také v roce 2016 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 705 dětí (595 dětí v r. 2015).  

     V OK Bory pasování proběhlo 2. a 3. 6. Pasováno bylo 152 dětí. Děti nejprve předvedly 

své čtenářské dovednosti na příběhu Pohádka o králi Karlovi od L. Seifertové, poté mezi ně 

zavítal císař římský a král český Karel IV. (J. Frisch), který je slavnostně pasoval na čtenáře. 
     V OK Doubravka proběhlo slavnostní Pasování na rytíře řádu čtenářského králem 

Knihoslavem 8x na konci školního roku, celkem bylo pasováno 176 dětí. 
     OK Lochotín pasovala prvňáčky na čtenáře v L-klubu 3x, pasováno zde bylo 85 dětí 

z 34. ZŠ a ZŠ GFK. 
     OK Skvrňany zařadila Pasování prvňáků na čtenáře v týdnu 18. - 24. 4. Celkem se konalo 

10x, pasováno bylo 222 dětí.  
     Na Vinicích se slavnostní akt pasování na Rytíře čtenářského řádu a předání Knížky pro 

prvňáčka odehrál před knihovnou, pasovali tam manželé Silovští v dobových kostýmech 

krále Karla IV. a královny. 70 dětí obdrželo knihu.  
 

Výstavy 

     V knihovnách byly připraveny stovky drobných výstavek a nástěnek, např. v Knihovně 

Bolevec to bylo celkem 72 výstav knih a materiálů, v OK Bory 32 tematických výstavek knih 

a 23 výstavek a nástěnek o osobnostech, v OK Doubravka pravidelné výstavky na bočnicích 

regálů s krátkým textem o literární osobnosti, vždy k výročí narození, v ÚKD 23 a v ÚKDM 28 

výstavek k výročím osobností, v OK Skvrňany 25, v OK Slovany 45 apod.  

     Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, 

např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 

a ve druhém patře, vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  

 

V roce 2016 KMP realizovala větší výstavy:       

 

Ve foyer Polanovy síně pravidelné miniexpozice propojující literární a výtvarné aspekty, 

které zpravidla připravoval Stanislav Bukovský. Všechny výstavy byly uvedeny vernisáží 

s obsáhlým úvodím slovem autorů. 

 Na pomezí vědy a umění – ilustrace z knih naučných (14. 1. – 22. 3.) 

 William Shakespeare (24. 3. –  3. 5.) 

 Karel IV. (4. 5. – 11. 7.) 

 Fotoinformel Evy Hubatové (12. 7.  -  21. 9.) 

 A. B. Svojsík a plzeňský skauting (22. 9. - 8. 11) 

 Jaroslav Žák (od 9.11.) 
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V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

 25. výročí činnosti Tyfloservisu Plzeň – výstava o činnosti organizace Tyfloservis 
doplněná o výstavku kompenzačních pomůcek pro uživatele se zrakovým postižením 
a kolekcí haptických map Plzně (2. – 24. 3.) 

 Historický filmový plakát – výstava sbírky filmových plakátů Vladimíra Pechy (19. 4. - 30. 7.) 

 Výstava k 140. založení KMP – dokumentární fotografie z historie KMP (30. 8. – 11. 11.) 

 Komponovaná výstava obrázků zrakově hendikepované výtvarnice Lindy 
Albrechtové, doplněná aktuálními informacemi o společnosti Tyfloservis a výstavkou 
menších pomůcek a her pro uživatele se zrakovým postižením. (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. 

 Jiří Žáček v ilustracích - 1. část (3. 12. 2015 – 3. 5.) 

 Jiří Žáček v ilustracích - 2. část (od 5. 5.) 

 Karel IV. (od 8. 12.)  
 
V OK Bory: 

 Moje čtenářská třída – doplňkové práce k soutěži vystavené v dětském oddělení (duben) 

 Co se dříve půjčovalo – naučná literatura z 80. let (říjen) 

 Fotografie z provozů KMP - z 80. let (říjen) 

 Komiks podle Macourka – oceněné práce ze soutěže (prosinec) 
 
V OK Doubravka: 

 Kde končí svět - Jak je to s králem - výstava prací dětí zúčastněných ve výtvarné 
soutěži 

 
V Knihovně Lobzy: 

 Klenoty oblohy - výstava Hvězdárny a planetária  

 Adolf Kašpar - výstava z foyer Polanovy síně 

 William Shakespeare - výstava z foyer Polanovy síně 

 Karel IV. - výstava z foyer Polanovy síně 
 
V OK Lochotín a L-klubu:  

 Výstava rukodělných výrobků klientů Diakonie stacionáře Človíček s velikonoční 
tématikou (duben), s vánoční tematikou (prosinec) 

 Tomáš Bursa – výstava fotografií na téma závažných civilizačních chorob (1. – 15. 5.) 
 
V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

 Rozhledny – fotografická výstava (8. 2. – 30. 4) 

 Obrázky z Bretaně – fotografická výstava (5. 5. – 31. 8.) 

 Výstava prací žáků ZUŠ Jagellonská  – pracoviště K.Steinera a Mgr.R. Štajerové 
 
V Knihovně Vinice:  

 Retro (říjen) 

 Maluj, kresli, vybarvuj  - výstava dětských kreseb   
 
V pobočce Lhota:  

 Výstava keramického betlému z dílny místního keramického spolku (1. – 31. 1.) 
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     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 Bory, OK Doubravka, Knihovna Bolevec, OK Skvrňany a pobočka 
Lhota. 
 
 

 
Celoknihovní akce 

 
Čtenáři čtenářům, knižní bazary 
     Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 93 z 3. března 2016 byl schválen dodatek 
ke zřizovací listině KMP, který opět zjednodušil proces odepisování nepotřebných 
a poškozených knižních dokumentů a umožnil knihovně vyřazený knihovní fond rychleji 
vyprodávat formou knižních bazarů.  
     V týdnu od 25. – 30. 4. proběhl Velký knižní bazar v 1. patře ústřední budovy KMP v režii 
Oddělení KF a ve spolupráci s ÚKDM, kde se načítaly platby za prodané knihy. Bazar 
zaznamenal velkou návštěvnost a velmi kladné ohlasy čtenářů. 
     V Bibliobusu proběhl delší knižní bazar od října do prosince 2016.  
     Knihovna Bolevec nabídla 4. – 29. 4. Velký bazar knih pro dospělé (prodáno za 4 059,- Kč) 
a v Týdnu knihoven 3. – 7. 10. Bazar dětských knih (prodáno za 1 115,- Kč).  
     V OK Bory se 21. 4. uskutečnil jednodenní jarní bazar knih. Knihovna vyprodávala 
vyřazenou beletrie a naučnou literaturu pro děti i dospělé (přes 250 knih). Zbylé knihy byly 
roztříděny, většina z nich pak ještě umístěna k průběžnému prodeji do poličky na chodbě 
školy. Bazar byl hodnocen pozitivně. 
     OK Doubravka organizovala průběžný prodej vyřazených knih a časopisů nebo nepotřebných 
knižních darů v předsálí knihovny. 
     V Hudební knihovně se pod názvem Hudbu a filmy všem 1. - 31. 3. konal bazar 
na principu výměny hudebních nosičů. Kdokoliv z veřejnosti tam mohl donést vlastní 
originální CD či DVD a vybrat si jiná. Lidé si odnesli asi 250 ks CD, knihovna získala cca 100 ks 
do svého knihovního fondu.  
     V Knihovně Lobzy probíhal celoroční prodej vyřazených a darovaných knih na chodbě 
knihovny a během Týdne knihoven i prodej na školní chodbě před knihovnou.  
     OK Lochotín zařadila bazar knih v prostoru L-klubu na týden od 13. do 17. 6. Za knihy 
celkem utržila 8 044,-Kč. Část zbylých knih pak uschovala na další podobnou akci.  
     OK Slovany uspořádala dva knižní bazary v tradičních termínech – v březnu a říjnu.  
     Tradiční akce Velký knižní bazar Čtenáři čtenářům v OK Skvrňany probíhala od 3. do 27. 10. 
Zájemci navštěvovali bazar od prvního dne otevření až do poslední minuty. Nabízených 
knižních titulů se sešlo obrovské množství, z vestibulu se znovu stal debatní klub, kde si lidé 
povídali o knihách a čtenářských zážitcích a  navzájem si doporučovali tituly k přečtení. 
Občas docházelo i k drobným třenicím, pokud o jeden titul mělo zájem víc lidí. Bohužel také 
tentokrát kdosi přinesl několik beden knih až poslední den, takže nakonec v knihovně  zbylo 
poměrně velké množství neprodaných svazků. Vytříděné neprodejné knihy byly odvezeny 
do Sběrného dvora. Pro doplnění knihovního fondu obvodní knihovny bylo z nabízených 
knižních titulů vybráno několik desítek knih. Část poškozených knih z fondu KMP byla 
vyměněna za darované zachovalé exempláře, knihovna také získala 12 zcela nových 
dětských knih, které pak využila jako odměny pro nejlepší čtenáře v rámci projektu 
Čtenářské pasy.  
 
Čtenář roku 2016 – Nejlepší čtenářská třída 
     KMP se opět zapojila do celostátní soutěže SKIP na podporu čtení Čtenář roku a v roce 
2016 hledala v Plzni nejlepší čtenářskou třídu. Celostátní pravidla 6. ročníku soutěže byla 
bohužel vyhlášena pozdě, KMP proto vyhodnocovala svoje čtenářské třídy podle vlastních 
pravidel a posuzovala práci jednotlivých tříd během půl roku - od října 2015 do února 2016.  
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     V soutěži byl hodnocen nejen počet přečtených knih ve třídě, ale i počet registrovaných 
čtenářů knihovny v rámci třídy nebo aktivní účast tříd na čtenářských akcích v knihovně. 
Kromě čárek za každou přečtenou knihu do čtenářského archu mohli žáci zachytit svoje 
čtenářské zážitky a úspěchy literárně či výtvarně v tzv. Kreativním okénku. 
     Do soutěže se přihlásily třídy prostřednictvím 8 knihoven KMP (ÚKDM, Bibliobus, 
Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany a pobočka Újezd). 
O titul „Nejlepší čtenářská třída“ se ve finále utkalo 21 tříd z Plzně a blízkého okolí, 
zastoupeny byly druhé až páté ročníky a jedna třída šestá. Nejaktivnější školou byla 26. ZŠ, 
jež do soutěže přihlásila 5 kolektivů. Z malých škol zaslouží uznání ZŠ Újezd – z jejích pěti 
tříd se přihlásily tři a její druhý ročník přečetl absolutně nejvíce knížek (328).    
      Všechny zapojené děti v prvním pololetí školního roku dohromady přečetly 2 486 knih, ty 
nejpilnější v průměru zvládly kolem dvaceti titulů. Největší individuální čtenářkou soutěže se 
stala dvanáctiletá Sára Cajthamlová z 10. ZŠ, která za danou dobu stihla 31 knihu. 
Nejpilnějším čtenářem z prvního stupně byl Honzík Uhlík – přečetl 28 knih. V počtu čtenářů, 
registrovaných v KMP, zvítězila 4. B z 26. ZŠ – půjčovat knihy si zde chodí 15 dětí. 
V kategorii výtvarného zpracování čtenářských zážitků byly vysoce hodnoceny ZŠ a MŠ 
Chotíkov, ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Plzni, 2. třída 26. ZŠ Litice, 3. C z 26. ZŠ a třída 
6. A z 10. ZŠ.  
     Nejpilnější čtenáře z kategorie školních tříd KMP ocenila v rámci Dne otevřených dveří 
v sobotu 19. března v Polanově síni. Nejlepší čtenářskou třídou se stala 4. B ZŠ a MŠ při 
Fakultní nemocnici v Plzni, jejíž každý žák od září do ledna přečetl v průměru 13 knížek. 
Další diplomy s podpisem 1. náměstka primátora města Plzně Martina Baxy si odnesly 2. A 
z 26. ZŠ v Liticích, 3. třída ZŠ a MŠ Chotíkov a 2. třída ZŠ Újezd.    
     Vítězné třídy byly z rukou ředitelky KMP kromě diplomu odměněny knihou, kornoutem 
s bonbony a divadelním představením Plzeňská strašidla v podání Jitky Kubištové a Milana 
B. Karpíška. Soutěž podpořila společnost Rizzo Associates Czech, a. s. se sídlem v Plzni 
ve Vejprnické ul.  
     Knihovna Bolevec vyhodnotila svoje čtenářské třídy při samostatné akci, spojené 
s besedou o knihách.        
     OK Slovany své nejlepší čtenářské třídě (2. B Masarykovy ZŠ na Jiráskově nám.) předala 
ocenění přímo ve škole za přítomnosti ředitele školy. 
     Regionální kolo se pro nízký zájem knihoven západních Čech nekonalo.  
 
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 
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 byla uzavřena a vyhodnocena v lednu 2016, 
celkovým vítězem KMP se stal čtenář z OK Lochotín, který obdržel od ZOO malý dárek.  
     III. ročník soutěže byl pak vyhlášen u příležitosti Měsíce knihy, odezva z knihoven však 
byla velmi malá, plzeňské děti soutěž příliš neoslovuje. OK Doubravka zajistila distribuci 
soutěžních listů – hru bohužel dokončil pouze jeden čtenář. 
 
Průvod Vendelín (6. 9.) 
     KMP opět přijala výzvu k účasti v Průvodu Vendelín, který organizuje Divadlo J. K. Tyla 
k zahájení nové kulturní sezóny. Třetího ročníku průvodu se zúčastnilo 35 zaměstnanců 
a přátel KMP (z toho 8 dětí). Použity byly z minulých let transparent, šály s knihami, trička 
s logem, cedule s logem aj. Alegorický vozík v podobě velkého narozeninového dortu z knih 
k 140. výročí KMP vyrobila J. Berková, připevnila J. Kadlecová, podvozek od kočárku 
poskytla J. Horáková. V rámci „kulturního jarmarku“ se KMP na nám. Republiky rovněž 
prezentovala ve stánku – program realizoval M. Ouřada („Knihovnické dada“). K rozebrání 
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byly pohlednice KMP a katalog k výstavě Plzeň – město krásné knihy, který však vyvolal jen 
malý zájem veřejnosti.  
 
Festival regionálních nakladatelů (23. - 24. 11.) 
     V roce 2016 KMP uspořádala 2. ročník festivalu, jehož cílem je upozornit na produkci knih 
s regionální tematikou, které vydávají malá plzeňská nakladatelství. Projekt se uskutečnil 
podle plánu v ústřední budově KMP ve dnech 23. – 24. 11. 2016. Konečný název byl upraven 
na „Plzeňský knižní trh - Festival regionálních nakladatelů“, aby bylo veřejnosti na první 
pohled zřejmé, že nejde jen o neprodejní výstavu. Na propagaci festivalu byla v rámci 
dotačního programu č. 4 „Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – 
Místo pro život“ Městským obvodem Plzeň 3 knihovně schválena dotace ve výši 10 000,- Kč. 
Knihovna oslovila společnost Abstrakt, s.r.o., která vytvořila a vytiskla logo festivalu 
a propagační materiály (plakáty A2, A3, A4, záložky, letáčky a informační plachtu nad vchod 
do hlavní budovy). V propagaci byly účinné zejména plakáty větších formátů. Oproti prvnímu 
ročníku se zvýšil počet vystavovatelů na 21 vydavatelů (vloni 13), 5 spisovatelů a 3 autorky 
knižní vazby, proto KMP musela rozšířit výstavní prostory Polanovy síně a foyer o zasedací 
místnost ve 2. patře. Návštěvnost byla odhadem vyšší než v loňském roce. Všichni 
vystavovatelé kvitovali, že je knihovna oslovila, a těší se na další ročník. Někteří nakladatelé 
(např. Tetzeli, Muzeum Jižního Plzeňska) si domluvili budoucí prezentace v čítárně Ústřední 
knihovny pro dospělé. Knihovna rovněž předjednala budoucí spolupráci s doc. Barboru 
Šalamounovou, vedoucí ateliéru Komiks a dětská ilustrace FDULS ZČU.  
     Program byl rozdělen do dvou dnů. Ve středu 23. 11. se v Polanově síni uskutečnily 
tematické přednášky: Regionální historie: první plzeňské tištěné knihy (PhDr. Dagmar 
Svatková), Regionální historie: odborné články versus publicistika (PhDr. Jitka Janečková), 
Tradice našeho krajíce: rok plný lidových obyčejů na Plzeňsku - představení originální knihy 
studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Nicole Sedláčková), Věra Kohnová – 
kniha o plzeňské židovské dívce - představení originální knihy studentky Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara s podporou plzeňského historika Jiřího Sankota (Kamila Pokorná) 
a prezentace knihy Ze západních Čech k protinožcům na Nový Zéland (Dagmar Myslíková). 
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 10:00 do 18:00 hodin ve 2. patře budovy proběhl knižní trh 
vystavovatelů: Archiv města Plzně, AVIK, Cykloknihy, Grafia, Kateřina Pojarová, KMP, SVK 
PK, ZČU, Marcela Konárková, Lubomír Mikisek, Petr Mikota, Muzea Plzeňského kraje, 
Dagmar Myslíková, Pro libris, Region All - Hana Voděrová, Starý most, Jiří Šefčík a dalších. 
V 1. patře byla celodenní součástí programu prezentace knižní vazby studentek Fakulty 
designu a umění ZČU, v čítárně ÚKD v přízemí se odpoledne představilo nakladatelství 
Cykloknihy pořadem Jiří Štekl: Rájem rozhlednovým a dále nakladatelství RegionAll (Hana 
Voděrová) a vydavatelství Avik (Jiří Sláma) pořadem S kytarou na zádech: o Portách, 
festivalech a muzikantech českého západu.  
     Studovna zpracovala tiskovou zprávu (http://www.knihovna.plzen.eu/o-
knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-zpravy.aspx) a ve foyer ve 2. patře instalovala prosklenou 
vitrínu k výstavkám knih s regionální tematikou. První výstavka v rámci festivalu byla zaměřena 
na knihy o sportu. Festival byl 5x propagován v tisku, z toho 1x v Žurnálu a 4x v Plzeňském 
deníku (např. Regionální nakladatelé představí své publikace, Plzeňský deník 23. 11. 2016) 
a ve vysílání ZAK TV.   
 

 
 
Účast KMP na celostátních akcích 
 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. 
 
Den audioknihy (27. 1.)  
     OK Doubravka propagovala Den audioknihy na Facebooku knihovny a návštěvníkům 
nabídla výstavku audioknih. 

http://www.knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-zpravy.aspx
http://www.knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-zpravy.aspx
http://www.knihovna.plzen.eu/Files/knihovnamp/o_knihovne/dokumenty/Clanky/tisk16-092.gif
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Anketa SUK 2015 – Čteme všichni 
     V roce 2016 proběhl 23. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2015, uzávěrka 
hlasování byla 23. 3., celostátní vyhodnocení ankety proběhlo 6. 4. v Památníku národního 
písemnictví v Praze. Za celou KMP opět  soustředila a odeslala odevzdané hlasy ÚKDM. 
Celkem bylo odesláno 35 anketních lístků od dětí a 3 od knihovníků – ti hlasovali převážně 
elektronicky (Knihovna Bolevec 9, ÚKDM – dětské oddělení 7, OK Skvrňany 6, OK Slovany 
6+2, OK Lochotín 3+1, Knihovna Lobzy 2, OK Doubravka 2). Vzhledem k možnosti 
elektronického hlasování však není počet odeslaných papírových hlasů objektivní. Bohužel 
o tento typ ankety je mezi dětmi stále menší zájem, děti jsou mnoha výzvami a anketami 
zahlcené, znechucené, neláká je ani losování o knihu. Většina odevzdaných anketních lístků 
nebyla navíc ani vyplněna správně, úroveň odpovědí byla často velmi špatná. Odpověď 
na anketní otázku „Kterou pohádku mám nejraději a proč?“ byla pro děti obtížná, neboť 
většina z nich nerozlišuje pohádku a jakýkoliv jiný příběh. Několikrát byla zmíněna Popelka, 
vedle ní pak ale také např. Monster High nebo Deník malého poseroutky.  
 
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 už v polovině března roku 2015. Tematicky byl 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 v oblasti výtvarných soutěží přihlásila ÚKDM, 
Knihovna Bolevec, OK Doubravka a pobočka Újezd.  
     V ÚKDM se do výtvarné soutěže se  zapojilo celkem 60 dětí, z toho 38 dětí individuální 
prací a 22 dětí kolektivní prací (třída 2. B 28. ZŠ Plzeň). Celkem 39 výtvarných prací 
zobrazujících Karla IV. a architekturu jeho doby vyhodnotila odborná porota ve složení Marie 
Šedá Němejcová (učitelka ZUŠ Jagellonská) a Alena Janečková (grafička a ilustrátorka). 
Autoři vítězných obrázků z 28. ZŠ a ze ZUŠ Jagellonská  byli pozváni na regionální přehlídku 
nejlepších prací, která se konala v 3. 5. v Polanově síni KMP. Po vyhodnocení celého 
projektu a po předání diplomů následoval pořad Zvěsti a pověsti o městě Plzni v podání 
Romany Neumannové a Jitky a Přemysla Kubištových.  
     V Knihovně Bolevec se 51 dětí přihlásilo do výtvarné soutěže, literární část měla 
3 účastníky. Vyhlášení výsledků s předáním odměn tady proběhlo 4. 4. nadvakrát – pro 
individuální účastníky a školní družinu (45 účastníků). Od 9. 5. byly výtvarné práce vystaveny 
v dětském oddělení.  
     OK Doubravka vyhlásila literárně-výtvarnou soutěž, do níž se přihlásila ŠD 22. ZŠ a ZŠ Újezd. 
Celkem se sešlo 83 prací. Slavnostní vyhodnocení se konalo 8. 3. za přítomnosti 
37 účastníků. Nejlepší díla pak byla vystavena v knihovně. 
     Rovněž pobočka Újezd přispěla 5 výkresy ze 2. třídy ZŠ Újezd.  
 
Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2016 (9. 2.) 
     Celosvětovou akci v roce 2016 podpořila ÚKDM, OK Doubravka a Knihovna Vinice.  
     ÚKDM se zapojila do soutěže Safer Internet Day a vyhrála 5. - 9. cenu: licenci 
antivirového programu ESET SmartSecurity od společnosti ESET. Pro dětské čtenáře 
připravila na měsíc únor soutěž o pravidlech bezpečného internetu, výstavku knih 
s příslušnou tematikou a tzv. Desatero bezpečného užívání internetu. Pro děti z 1. stupně 
16. ZŠ Plzeň také besedu o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně (18. 3. a 22. 3.). 
     OK Doubravka 2x uskutečnila lekci Učte se být on-line pro 6. tř. 14. ZŠ (10. 2. a 11. 2., 
pro celkem 51 účastníků, v rámci společného projektu se ZŠ) a rovněž celoměsíční soutěž 
Bezpečný internet. V soutěži Safer Internet Day knihovna vyhrála 1. místo a získala mobilní 
telefon. 
     Knihovna Vinice propagovala on-line test bezpečného chování na internetu a na facebooku, 
který si mohli lidé volně vyzkoušet. V soutěži Safer Internet Day získala 3. cenu – Norton 
Security se zálohováním. 
 

http://www.eset.com/cz/domacnosti/produkty/smart-security/
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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 mini knihovny v čekárně Nemocnice u sv. Jiří. 
 
Březen – měsíc čtenářů 2016 (BMČ) 
     V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů se uskutečnila řada akcí pro děti i dospělé, 
pro školy, školky a širokou čtenářskou veřejnost. 
     Nejvýznamnější akcí, do jejíž přípravy a realizace byla zapojena všechna pracoviště 
ústřední budovy i další knihovny KMP, byl v rámci BMČ Den otevřených dveří KMP v sobotu 
19. 3.  Dopoledne proběhlo také slavnostní vyhlášení soutěže o Nejlepší čtenářskou třídu. 
     K tradičním akcím patřil Týden čtení (29. 2. – 4. 3.). Četlo se v ÚKDM (Knihofon, Čtení 
pro nejmenší, Povídání na téma Malý princ), v Knihovně Bolevec (Čtení pro ŠD, Prvňáčci 
čtou knihovnicím – práce s knihou Hádej, jak moc tě mám rád), v OK Doubravka (Čtení 
s babičkou pro 54. MŠ), v Knihovně Lobzy (čtení z knihy P. Braunové a scénické čtení z knih 
A. Lobela a W. H. Yeea), v OK Slovany (Čtení z knih autorů Svěráka, Čtvrtka, Macourka 
a Milera malým dětem) a v Knihovně Vinice (2x čtení pro děti z 81. MŠ).  
     V rámci BMČ proběhla později v březnu řada dalších scénických čtení v Knihovně Lobzy 
(Princ &princ - 16x pro 216 účastníků, Myška a pohádková polívka - 3x pro 56 účastníků, 
Myš a krtek, dobří sousedé - 1x pro 26 účastníků) a beseda Hajaja o rozhlasovém skřítkovi, 
který čte již 55 let dětem pohádky na dobrou noc (2x pro 35 účastníků). 
     V Knihovně Bolevec, OK Lochotín, OK Skvrňany, ÚKDM, OK Slovany a v Knihovně Vinice 
se uskutečnily běžné lekce informační výchovy i oblíbené lekce o netradičních knihách.  
     Pro školní děti byly v ÚKDM, Knihovně Bolevec, OK Bory, OK Lochotín, OK Doubravka, 
OK Skvrňany a v Knihovně Lobzy připraveny různé tematické besedy. Pobočka Litice 
provedla akci pro školní družinu. Knihovny rovněž vykázaly velký počet soutěží a výstav.  
     V Knihovně Bolevec vyplňovali návštěvníci anketu Co vám v naší knihovně chybí. Z odpovědí 
respondentů pak vyplynulo, že jim nic nechybí, že jsou v knihovně Bolevec spokojeni 
     Také ÚKD pracovala s anketou Hlasujte pro svůj oblíbený knižní titul. Zúčastnilo se 96 lidí. 
1. místo obsadil titul Zločin na Bezdězu, 2. místo Analfabetka, která uměla počítat a 3. místo 
Policie. 
     K dalším akcím patřily přednáška Jiřiny Hochové Jaroslav Ježek a jeho Tmavomodrý 
svět v Hudební knihovně, Koncert mezi knihami v OK Skvrňany, Malý knihovník 
v OK Lochotín, tvůrčí dílny v Knihovně Bolevec (téma Velikonoce), v OK Doubravka (výroba 
stojánku na knížky), OK Slovany (Knihoušova dílna s velikonočními zvířátky) nebo setkání 
na Velikonoce v knihovně v pobočce Božkov. V OK Doubravka se začalo s půjčováním 
tematických kufříků. OK Slovany nabídla Velký jarní knižní bazar, Hudební knihovna 
výměnný bazar Hudbu a filmy všem. 
 
Jeden svět 2016 (4. – 11. 4) 
     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 6 projekcí 
pro školy (účast 278 žáků a studentů) a 2 projekce pro veřejnost (81 diváků). Poděkování 
náleží knihovnicím M. Kožíšek Ouřadové, P. Chládkové, V. Markové a D. Brychové 
za osobní účast při organizaci promítání. 

 
Noc s Andersenem (1. 4.) – 16. ročník  
     Pro šestnáctou Noc s Andersenem bylo doporučeno tematické zaměření k 180. výročí 
vzniku pohádky Malá mořská víla, čtyřicáté výročí ale oslavila i filmová verze pohádky Karla 
Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli.  
     Projektu se tentokrát zúčastnily 3 knihovny KMP, nocovalo se ale pouze v OK Doubravka, 
v ÚKDM byla akce ukončena v 22:00 hod., v OK Lochotín v 20:00 hod., odpolední akce 
k Noci s Andersenem se uskutečnila také v pobočce Božkov, děti pak přenocovaly v místní 
škole. 
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     V OK Doubravka probíhal celý večer na motivy pohádky o Malé mořské víle. Program 
zahájil starosta ÚMO Plzeň 4, pan Bc. M. Chalupný, který dětem přečetl úvodní věty 
pohádky. Potom se malí nocležníci začali měnit v námořníky – malovali trička, vyráběli pásky 
přes oko a lepili si tetování, aby mohl začít pravý mořský rej. Slibně rozjetý večer pak zcela 
pokazila zlá čarodějnice, kterou zábava rozzuřila tak, že vzala Malé mořské víle řeč. 
K osvobození víly muselo každé ze tří námořnických družstev splnit náročné úkoly: obehrát 
ve skořápkách pirátského kapitána, uhodnout hádanky, ulovit rybku se zavázanýma očima, 
proplést se žahavými medúzami, získat tajné heslo a v paměťovém testu ukázat, jak dobrou 
paměť má. Za každý splněný úkol získaly děti část mapy, která je dovedla až ke strážkyni 
pokladu. Teprve pokladem se podařilo zlou čarodějnici obměkčit. Malé mořské víle ztracenou 
řeč navrátila, víla pak potěšila své zachránce sladkou odměnou. Po skončení hry si děti 
navzájem přečetly pohádku na dobrou noc v „televizi“ a zalehly do spacáků. 
     V ÚKDM se akce se zúčastnilo 19 dětí ve věku od 9 do 12 let, zapojeni byli všichni 
pracovníci oddělení, také knihařka J. Berková, 4 praktikantky a samozřejmě Andersen 
(K. Engelmeier). Program pro děti začal v 17:30 hod. rozhovorem s panem Andersenem. 
Součástí rozhovoru byla i věštba vědmy Edny (J. Berková), která malému Hansi stejně jako 
kdysi vyvěštila osud ze skleněné koule. Následovala četba pohádky Malá mořská víla, pak 
připomínka výročí jejího vzniku, výročí filmové verze a povídání o různých verzích pohádky. 
Pokračovala beseda s profesionálními hasiči, která měla u dětí velký úspěch, a po ní 
přibližně půlhodinová občerstvovací přestávka s domácí bábovkou, perníkem a rohlíky 
s pomazánkami. Pohádkový večer pokračoval četbou ukázky z knihy Expedice z pohlednice. 
Poté se děti rozdělily do 3 skupin a takto vzniklé expediční výpravy se pustily do plnění úkolů 
na jednotlivých stanovištích v 1. a 2. patře knihovny. Děti postupně navštívily stanoviště 
Kodaň, kde jim socha Malé mořské víly připomněla Andersenovy pohádky. Zde správně 
seřadily popletené názvy 10 z nich a z názvu pohádky MALÁ MOŘSKÁ VÍLA sestavily 
co nejvíce slov.  Dalším stanovištěm bylo Výzkumné středisko Šupina. Zde se děti zúčastnily 
konference předních světových ichtyologů, která se zabývala popisem nově objevených ryb. 
Coby přední vědečtí pracovníci popisovaly vzhled ryby, chování ryby, její potravu 
a samozřejmě výskyt. Posledním stanovištěm bylo Hasičské výcvikové středisko. Tady děti 
nejprve musely projít územím zamořeným neznámou nebezpečnou látkou, takže nesměly 
šlapat na zem, ale pouze na ochranné desky v podobě bublinkových fólií, které si podkládaly 
pod nohy. Poté se dostaly k místu požáru a tam začal samotný hasičský zásah. 
„Profesionální“ hasiči hasili pomocí hasičských stříkaček (ty v knihovně nahradily injekční 
stříkačky) a „dobrovolní“ hasiči hasili po staru - nosili vodu (kýbly zde nahradily lžičky). 
Asi nejtěžším úkolem byla záchrana malého miminka ze zamořeného objektu. Navíc byla 
noc, takže nebylo téměř nic vidět. Děti musely nejdřív získat speciální klíč, bez něhož by se 
do objektu nedostaly a který bohužel spadl do nádob s neznámým obsahem. S páskou 
na očích tedy lovily ve 3 pětilitrových sklenicích naplněných papírovými proužky 
ze skartovačky, gelovými kuličkami na květiny a suchými těstovinami. Po „vylovení“ klíče 
se pak po úzké lávce musely dostat k objektu, odkud se ozývaly zvuky. Konečně odemkly 
a zachránily miminko (panenku), které ještě musely poslepu obléci.  Na každém stanovišti 
získaly děti po splnění úkolu indicii s tajným kódem. Jeho odhalení je nasměrovalo k získání 
pokladu, který byl ukryt v tajemné truhle u vědmy Edny, a to v podobě sušenek a čokoládek 
ve tvaru domina. Dobytím pokladu Noc s Andersenem skončila. Podle celovečerní nálady 
a reakcí dětí byla hodnocena jako velmi zdařilá. O Noci s Andersenem informoval Plzeňský 
deník 25. 4. 2016 (text: L. Výšková, foto: H. Větrovská). 
     V OK Lochotín akce proběhla v prostoru L-klubu pro žáky ZŠ FN a 3. ročníku 31. ZŠ. Děti 
zhlédly představení Čertovská pohádka a zábavný pořad Cesta do Indie. Účinkovali: Přemysl 
a Jitka Kubištovi, Milan Karpíšek a Romana Neumannová. Děti obdržely drobné dárky 

a pamětní list. Zúčastnilo se 34 žáků.  
     V pobočce Božkov Noc s Andersenem proběhla ve spolupráci knihovny se ZŠ Božkov, 
zúčastnilo se 15 dětí, které však nocovaly ve škole. Se scénickým čtením z knihy Princ & princ 
pohostinsky vystoupila Z. Mišterová z Knihovny Lobzy.  
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     Knihovna Bolevec různými způsoby připomněla H. Ch. Andersena -  proběhla beseda se 
čtením z knihy Malá mořská víla pro děti ze školní družiny (22. 3.), beseda H. Ch. Andersen 
pro žáky 3. třídy (1. 4.) a v dětském oddělení byly též nabídnuty dvě tematické křížovky. 
 
Noc bez Andersena (pátek 13. 5.) 
     Po vzoru jiných českých knihoven se OK Doubravka pokusila o akci Noc bez 
Andersena... aby to velkým nebylo líto… V pátek 13. května večer se otevřela dospělým 
čtenářům, pro které připravila literární kvíz, recykliteraturu, deskové hry, malování na trička 
a posezení u „táboráku“ s hudebním doprovodem. Před spaním samozřejmě nechyběla 
pohádka. Zúčastnilo se 6 mladých dospělých čtenářů.  
 
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)  
     Mezinárodní den dětské knihy připomněla Knihovna Bolevec (test v dětském oddělení 
Poznáš ilustrace z knih?), OK Skvrňany (nástěnka a výstavka knih), Knihovna Vinice 
(výstava dětských knih), OK Slovany (každý čtenář s dětskou knihou obdržel záložku) 
a Knihovna Lobzy (3x beseda s ukázkami knih Co dal svět nám a my světu v oblasti dětské 
literatury).  
 
OKNA – O KNihovnických Aktivitách 
     V. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 
besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 13. – 14. dubna 2016 
v Městské knihovně Sedlčany. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky 
I. stupně ZŠ (1. – 5. tř.), na téma Moderní autorská pohádka. Představeno bylo 7 pořadů, 
zúčastnilo se cca 70 diváků. KMP reprezentovala Zuzana Mišterová z Knihovny Lobzy, která 
za svůj pořad Princ & princ získala Cenu diváků. Přehlídky se zúčastnila i ředitelka KMP 
H. Šlesingerová jako členka odborné poroty, M. Ouřada a A. Pospíchalová jako diváci. Před 
svým soutěžním vystoupením kolegyně Mišterová vystoupila s pořadem v klubovně 
OK Skvrňany a v Knihovně Bolevec. 
 
Světový den knihy a autorských práv (23. 4.)   
     Také v roce 2016 KMP podpořila kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů 
s mottem Kniha ti sluší (18. – 23. 4.) vyvěšením plakátů v knihovnách a na chodbách 
ústřední budovy. Distribuci plakátů od dodavatelů a jejich „výlep“ zajistilo Oddělení KF. 
Knihovna Bolevec na 18. 4. připravila v dětském oddělení křížovku. OK Doubravka 
propagovala akci na webu a facebooku a rozdávání růžičky čtenářům. Knihovna Vinice 
vyvěsila informační leták na nástěnku, rozdávala návštěvníkům papírové květiny a šířila akci 
na  facebooku. ÚKDM rozdávala dětem balónky.  
 
Noc literatury (11. 5.) 
     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. Už podruhé se čtecím místem 
staly romantické půdní prostory v ústřední budově KMP. Četl zde herec DJKT Bronislav 
Kotiš z humorné knihy Lala od polského autora Jaceka Dehnela. Akci připravily pracovnice 
Oddělení KF ve spolupráci s PR oddělením SVK PK.  Čtecí místo v KMP mělo v Plzni 
nejvyšší účast, přišlo 155 návštěvníků, akce měla u posluchačů velký úspěch.  
 
Evropský den sousedů (30. 5.) 
     V roce 2016 tento den připomněla pouze Hudební knihovna formou plakátů a letáků, 
rovněž pak Knihovna Lobzy, jež připravila tematickou výstavku knih.  
 
Kamarádka knihovna 
     KMP odeslala přihlášku do 6. ročníku soutěže, opět se přihlásila jako celek a objednala 
500 ks vysvědčení, z nichž se zpět vrátilo 309 vyplněných. Děti knihovně vypisovaly 
vysvědčení v ÚKDM, OK Bory, OK Doubravka (102), OK Lochotín (50), OK Skvrňany (3), 
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OK Slovany, v Knihovně Vinice (55), v Knihovně Bolevec (21), v Knihovně Lobzy (5), 
v Bibliobusu (10) a v pobočce Újezd. Většina dětí hodnotila knihovnu výborně, děti 
dokreslovaly k jedničkám podtržítka a hvězdičky. V některých provozech však zájem dětí 
o tuto aktivitu výrazně ochladl a nepomohla ani přímluva knihovnice. Soutěž bude 
vyhodnocena v červnu 2017. 
 
Městská knihovna roku 
     KMP se zúčastnila 7. 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. Bohužel tentokrát do druhého kola nepostoupila.  
 
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“ 105 dětí. Projekt byl vyhodnocen v květnu a červnu 
2016. Každý žák představil svůj čtenářský pas a s jednou vybranou knihou blíže seznámil 
spolužáky. Program byl obohacen interaktivním vstupem M. Ouřady coby řidiče autobusu, 
který s dětmi „cestoval“ a vtipně komunikoval. V novém školním roce 2016/2017 pokračovala 
ÚKDM v projektu Čtenářské pasy s 5 třídami (2 druhé třídy z Benešovy ZŠ, 2 druhé třídy 
ze 17. ZŠ a čtvrtá třída z 26. ZŠ). O projektu Knížka pro prvňáčka a o projektu Čtenářské 
pasy informoval Plzeňský deník 23. 6. 2016 (text: L. Výšková, foto: H. Větrovská). 
       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 8 tříd, akce se zúčastnilo 182 
dětí a měla velký ohlas mezi pedagogy. Za 8 měsíců nejvíce přečetl Miroslav Hatina 
(48 knih) a Markéta Škeříková (35 knih) - oba jsou i čtenáři knihovny. Nejvíce knih přečetla 
třída 2. C z 15. ZŠ (dohromady 207 knih). Knihovna potom žákům devíti tříd rozdala celkem 
193 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. V ÚKDM v oddělení mládeže byly čtenářům k dispozici hlasovací 
lístky a informace k elektronickému hlasování. 
 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
     VIII. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Ve školním roce 2015/2016 jí byla knížka spisovatelky Kláry Smolíkové Knihožrouti 
s ilustracemi Báry Buchalové. Vydání publikace bylo podpořeno prostřednictvím projektu 
Čtení pomáhá. Zapojily se ÚKDM, OK Doubravka, OK Bory, Knihovna Lobzy a Knihovna 
Vinice. 
     V ÚKDM si Knížku pro prvňáčka vysloužilo celkem 39 dětí z Benešovy ZŠ. Slavnostní 
předání proběhlo 2. 6. v Polanově síni při besedě s ilustrátorkou publikace Bárou 
Buchalovou. Děti si tak odnesly domů knížku i s podpisem ilustrátorky. Prostřednictvím 
ÚKDM se do projektu přihlásily také 3 první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.) – celkem 81 dětí. 
Tyto třídy si na projektu pracovaly samy, ÚKDM se pak jen zúčastnila slavnostního 
předávání knížek na 2. ZŠ.  
     V OK Bory se do projektu zapojilo 152 děti ze tří základních škol (10. ZŠ, 26. ZŠ a ZŠ 
Heyrovského). Všechny třídy navštívily ve školním roce 2x knihovnu a při třetí návštěvě byly 
odpasovány na čtenáře. Pasování proběhlo 2. a 3. 6. Děti nejprve předvedly své čtenářské 
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dovednosti na příběhu Pohádka o králi Karlovi od L. Seifertové, poté v knihovně přivítaly 
císaře římského a krále českého Karla IV. (J. Frisch), který je pasoval na čtenáře. Bohužel 
dvě děvčátka z 10. ZŠ se během prvního ročníku písmenka nenaučila, mohla být tedy 
pasována pouze na „skoročtenářky“. Učitelky i děti byly nadšené. Se zapojenými třídami 
knihovna pokračovala v práci i na podzim, děti ze šesti tříd dostaly čtenářské pasy.   
     V OK Doubravka byly přihlášeny tři 1. třídy zapojené do projektu spolupráce knihovny 
a 14. ZŠ (celkem 79 dětí). Proběhly interaktivní lekce informační výchovy s loutkou 
Doubravkou V knihovně jako doma, při nichž se 74 zúčastněných dětí seznámilo 
s knihovnou a knížkami vhodnými pro začínající čtenáře. Dále 17. 6. beseda se 
spisovatelkou a novinářkou Janou Semelkovou (68 zúčastněných dětí) a v červnu slavnostní 
pasování prvňáčků králem Knihoslavem na rytíře Řádu čtenářského s předáním knížky. 
     Knihovna Lobzy vykázala celoroční práci se 3 zapojenými třídami, celkem se jednalo 
o 77 dětí. Knížka pak byla slavnostně předána v rámci 3 akcí s 82 účastníky.  
     V OK Lochotín proběhlo pasování prvňáků na čtenáře v prostoru L-klubu. 8. 6. bylo 
pasováno 69 dětí z Bolevecké ZŠ, 24. 6. pak 16 dětí ze ZŠ při GFK. Role rytíře se již 
tradičně ujal pan učitel Ing. Jan Soukup z Bolevecké ZŠ. 
     V Knihovně Vinice se do projektu se zapojily tři 1. třídy ze 7. MŠ a ZŠ – celkem 70 dětí. 
Pro prvňáčky 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, seznámení s ostatními 
službami, které knihovna poskytuje. Součástí bylo čtení z knihy Broučci, scénické čtení 
Myška a pohádková polívka, na závěr pasování na Rytíře čtenářského řádu a předání Knížky 
pro prvňáčka. Slavnostní akt se odehrál před knihovnou – pasovali manželé Silovští 
v dobových kostýmech krále Karla IV. a jeho královny.   
 
Týden knihoven (3. – 9. 10.) – Braňte knihu! - Retro 
     Všechny knihovny KMP také v roce 2016 přispěly do programu k Týdnu knihoven 
a připravily řadu aktivit nejen k podpoře čtenářství, ale i k pobavení. Jubilejní 20. ročník 
Týdne knihoven  pracoval s mottem „Braňte knihu!“, KMP se však více zaměřila 
na původně navrhované téma „Retro“.    
     ÚKD připravila výstavku knih doplněnou retro předměty Pamatujete, co jste četli dříve?  
     V rámci výstavy retro v ÚKDM si děti v dětském oddělení 3. 10 – 9. 10. mohly vyzkoušet 
psaní přes kopírák, k dispozici jim byl starý psací stroj, číselná razítka na signatury, 
prohlédnout si mohly původní papírovou legitimaci, knižní lístky a evidenční lístky. 
V oddělení pro mládež šlo zhlédnout výstavu starých výpůjčních řádů a retro kalendářů, 
čtenáři si mohli prohlédnout např. módu a hračky 70. a 80. let nebo zavzpomínat, kam a čím 
se jezdilo na dovolenou. V dětském oddělení se soutěžilo na téma Retro – Co to je?  Úkolem 
dětí bylo správně identifikovat různé retro předměty (9 účastníků).  
     OK Bory nabídla retro výstavku naučných knih Co jste si půjčovali a výstavu 
dokumentárních fotografií a materiálů z KMP 80. let Kdo a kde vám půjčoval. Při akci 
To nejsou mučidla, to je psací stroj si děti mohly zkusit psaní na psacím stroji. Zároveň 
probíhala anketa Co už je pro vás retro a vědomostní soutěž pro děti Retro – co je to? 
     Také v Knihovně Lobzy byla zhotovena nástěnka Retro – tak se kdysi půjčovaly knihy 
a dále v dětském oddělení výstavka knih Co si děti půjčovaly v 60., 70. a 80. letech 20. století, 
v dospělém oddělení obdobná výstavka Co si dospělí půjčovali v 60., 70. a 80. letech 
20. století. 
     Retro výstava předmětů z let 1950-1980 s kladnými ohlasy proběhla v oddělení pro dospělé 
OK Lochotín (někteří čtenáři si chtěli dokonce vystavené předměty koupit).  
     OK Skvrňany nabídla soutěže pro děti Braňte knihu! a Retro (celkem 44 účastníků).  
     Knihovna Vinice umístila retro výstavu do výlohy.  
     Rozsáhlá výstava originálních dochovaných pomůcek a předmětů z běžné knihovnické 
praxe před nástupem počítačové techniky do systému půjčování Jak se dříve půjčovalo 
se konala i v OK Slovany.  
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     Základem dalšího programu byly přirozeně akce zaměřené na čtení dětem, anebo čtení 
dětí. V Knihovně Lobzy se uskutečnilo Velké říjnové společné čtení. Četlo se 2x 
z knih  Zdenka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla a Pan Buřtík a pan Špejlička (54 účastníků) 
a dále z  knihy Miloše Macourka Mach a Šebestová ve škole (24 účastníků).  
     ÚKDM v rámci Čtení pro nejmenší 5. 10. nabídla dvě pohádky -  O smutném tygrovi 
od A. Mikulky, Tři medvědi od L. N. Tolstého a společnou recitaci veršovaného příběhu Byl 
jeden domeček. Dětem četla paní Helena Vernerová (celkem 30 účastníků akce). V Týdnu 
knihoven zde také 6. 10. proběhlo čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu - Knihofon. V pořadí 
již 53. Knihofonu se zúčastnilo celkem 13 návštěvníků. Četbu a povídání o knihách si 
připravili 4 čtenáři ve věkovém rozpětí 10-30 let. Přítomní vyslechli příběh dvojčat Luisa 
a Lotka od E. Kästnera, napínavou ukázku z knihy Tajuplný ostrov od J. Verna, fantasy 
příběh z knihy Kedrigern a hlas pro Princeznu, pověst o hradu Radyně z knihy Západočeské 
pověsti a krátký vtipný příběh o racku chechtavém z Macourkovy knihy Ostrov pro šest tisíc 
budíků. V závěru pořadu si všichni zahráli společenskou hru Rory's Story Cubes (Příběhy 
z kostek). 
     Některé z knihoven KMP na říjen zařadily Pasování na čtenáře. V ÚKDM proběhlo 
v Polanově síni 3. 10. Za přítomnosti rodičů  a hostů přijal udatný rytíř Jéňa v doprovodu své 
manželky a dcerky Terezky 18 malých čtenářů mezi rytíře řádu čtenářského. Děti složily 
čtenářský slib, v němž se zavázaly, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady 
a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Na památku obdržely pasovací listinu, 
pohádkovou knížku Tajemství sněhových vloček plzeňského ilustrátora a autora Vhrstiho 
a drobné dárky (pexeso, propisovací tužku apod.). Poté následoval program M. B. Karpíška 
Plný košík pověstí z plzeňskýho náměstí, do něhož se děti aktivně zapojily.  
     OK Skvrňany nasměrovala do Týdne knihoven předávání Čtenářských pasů do kraje 
knih a knihoven pro tři třídy (60 dětí). 
     ÚKDM, OK Doubravka, OK Lochotín a OK Slovany opět zařadily tradiční aktivitu 
Na chvíli knihovníkem. Zájem dětí vyzkoušet si roli knihovníka v běžném provozu knihovny 
byl však letos de facto ve všech knihovnách velmi malý (v ÚKDM a OK Slovany pouze 5 dětí, 
v OK Doubravka 4 děti).  
     V prvním říjnovém týdnu potom proběhly další jednorázové akce:  
     ÚKDM pro studenty septimy Církevního gymnázia připravila na 7. října 2 besedy se 
spisovatelem Markem Tomanem, který představil svoji knihu Veliká novina o hrozném mordu 
Šimona Abelese (Argo,  2014). Kniha svým tématem přesahuje nejen do historie, ale i do 
filozofie, náboženství, soudnictví či mediální výchovy. Součástí besed byla též komentovaná 
prohlídka výstavy dokumentů ke knize. Pro děti z Klubíčka (Ponton, o. s.) byl 4. 10. uveden 
vzdělávací pořad na téma Podzim. 
     V OK Doubravka 6. 10.  proběhla beseda se spisovatelkou, cestovatelkou a dobrovolnicí 
Hanou Hindrákovou pro žáky 8. tř. 22. ZŠ. Beseda byla zpřístupněna také široké veřejnosti, 
tato nabídka však zůstala bez odezvy. Po celý týden probíhal v Doubravce workshop 
Recykliteratura – tvorba nových artefaktů ze starých a již nepoužívaných tiskovin. Dále byly 
realizovány oblíbené LIV pro 2. tř. Přišla na svět pohádka. V Týdnu knihoven byla 
do knihovny umístěna keška  celosvětové hry geocaching.   
     OK Lochotín uspořádala v L-klubu divadelní představení pro veřejnost – pořad Milana 
B. Karpíška Jak se skáče za totáče (5. 10.).  Téma bohužel přilákalo pouze 5 diváků. Naopak 
zájem o dlouhodobě nabízený program Netradiční knihy neopadá – v rámci Týdne 
knihoven pořad proběhl 6x pro celkem 96 účastníků. Pro dětské čtenáře různých věkových 
skupin byly připraveny soutěže, luštěnky, kvízy, omalovánky a za odměnu pak sladkosti.  
     Knihovna Lobzy realizovala besedu pro školní družinu Mašinky s povídáním o historii 
vlakové dopravy a čtením pohádek o vlacích (25 účastníků). 
     V OK Slovany probíhala soutěž pro děti 140 let KMP.  
     Knihovna Vinice 2x uskutečnila besedu pro děti se spisovatelkou I. Peroutkovou. 
     ÚKD, OK Bory, Hudební knihovna a OK Slovany nasměrovaly do Týdne knihoven 
krátkodobé výprodeje odepsaných knih - knižní bazary.  
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Dny poezie (listopad) 
     Knihovny KMP drobnými aktivitami rovněž přispěly do programu festivalu Dny poezie, 
tentokrát s podtitulem „Žádný člověk není ostrov“.   
     ÚKD připravila stejnojmennou výstavku z básnického díla  Josefa Kainara a Jiřího 
Suchého, uživatelům rozdávala záložky a leporelo s verši obou básníků.   
     ÚKDM na 14. 11. dojednala besedu s herci Divadla J. K. Tyla v Plzni - Pavlem 
Pavlovským a Monikou Švábovou – k 400. výročí úmrtí slavného básníka, dramatika a herce 
- W. Shakespeara. Manželé Pavlovský a Švábová ztvárnili za svůj život celou řadu 
shakespearovských rolí. Poslechnout si v jejich podání úryvky z Hamleta, Othella či 
Shakespearovy Sonety byl skutečný zážitek. Besedy se zúčastnili studenti 5. a 6. ročníku 
Církevního gymnázia Plzeň. Jedním z témat povídání byly též překlady Shakespearova díla 
a jejich porovnání. Zmíněna byla rovněž nová řada knih označených Shakespeare 400, v níž 
vycházejí romány předních světových autorů, kteří adaptují Shakespearovy hry 
do současnosti, tedy do 3. tisíciletí. O besedě následně informoval článek v Plzeňském 
deníku (PEKÁRKOVÁ, Petra. Knihovna oslavila Den poezie poctou Shakespearovi. Plzeňský 
deník, 2016, č. 293 z 16. 12., s. 15.) 
     V prostorách OK Bory byly rozvěšeny písňové texty Boba Dylana. 
     OK Doubravka 4x provedla lekci Trocha poezie nikoho nezabije pro ZŠ Újezd a 14. ZŠ 
(celkem 81 účastníků). 
     Knihovna Lobzy 5x uskutečnila hravé pásmo poezie českých i světových básníků na téma 
vztahy mezi lidmi  Žádný člověk není ostrov (134 účastníků). 
     V OK Lochotín a v pobočce Bílá Hora tradičně rozdávali Básničky do dlaně.   
     V OK Slovany připomněli výročí klasiků české poezie K. H. Máchy a K. J. Erbena formou 
výstavek jejich bohatého básnického díla.  
 
Den pro dětskou knihu (26. 11.) 
     KMP se rovněž připojila k 10. ročníku akce Den pro dětskou knihu. Hlavním bodem 
programu v ÚKDM byla ve vstupní hale dětského oddělení beseda se spisovatelkou Olgou 
Černou, autorkou řady dětských knih, především pak velmi oblíbené knihy moderních 
pohádek Kouzelná baterka. Na besedu navázala výtvarná dílna věnovaná výrobě plastového 
pejska Petalíka - jednoho z hrdinů knihy Kouzelná baterka. Každý zúčastněný dětský 
návštěvník si tak domů odnesl plastového Petalíka, kterého si vyrobil za pomoci rodičů, 
knihovníků či paní učitelky Mondekové ze ZŠ Chotíkov. Rodiče obdrželi publikaci Nejlepší 
knihy dětem 2015/2016, která by jim měla pomoci v orientaci na současném knižním trhu. 
Den pro dětskou knihu měl 38 účastníků a patřil k nejhezčím akcím roku.   
     OK Doubravka pojednala první adventní sobotu pro celou rodinu v předvánočním duchu. 
Do programu zařadila výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, vystoupení dětského 
sboru při 14. ZŠ, pohádku zimní královny, dětský knihotoč i občerstvení. Na Den pro dětskou 
knihu sem zavítalo 77 návštěvníků.   
     Knihovna Bolevec si k akci v dětském oddělení připravila křížovku, kterou od 25. 11. 
vyplnilo 34 dětí.    
 
BookCon (4. 11.) 
     OK Doubravka se inspirovala v městské knihovně Dobříš a připravila pro příznivce 
fantasy literatury hrací odpoledne v knihovně, jehož náplní bylo společné hraní deskových 
her, soutěže, kvízy, povídání o fenoménu Harry Potter a o mytologii ve fantasy literatuře. 
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Účast KMP na ostatních akcích 
 
     Ve vstupní hale ÚKDM - v Galerii Barevný koníček - 5. 5. proběhla slavnostní jubilejní 
20. vernisáž výstavy dětských prací ze ZUŠ v Jagellonské ulici - již podruhé na téma Jiří 
Žáček v ilustracích. Obrázky malovali žáci ZUŠ Jagellonská pod vedením lektorek M. Šedé 
Němejcové, A. Kopečkové a D. Fily, ale i děti z 1. stupně Benešovy ZŠ a 28. ZŠ v Plzni, 
které se zúčastnily výtvarné soutěže ilustrací na téma Básně Jiřího Žáčka, 
co k 70. narozeninám básníka vyhlásila právě ZUŠ Jagellonská. Na vernisáži s 98 
návštěvníky pak byly krásné a vtipné soutěžní obrázky vyhodnoceny a vítězní autoři oceněni. 
Hudební vystoupení zajistily děti z 10. ZŠ v Plzni, které pod vedením vychovatelky 
I. Martínkové zahrály na zobcové flétny písničky z pohádek.  
     Posádka pojízdné knihovny uskutečnila Prohlídky bibliobusu s besedou pro děti z MŠ 
Bory, při nichž též rozdávala informační plakáty o činnosti knihovny. 
     Knihovna Bolevec vyhlásila literární soutěž pro seniory Pohádky a vzpomínky, do níž se 
zapojilo 11 lidí. Slavnostní vyhlášení výsledků a předáváním knižních odměn proběhlo 21. 6. 
v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem a bylo spojeno s četbou vybraných prací 
v podání E. Procházkové (15 účastníků). Většina příspěvků obsahovala zajímavé informace 
a silné emoce. Vzpomínky na dětství, na rodinu a první kontakty s pohádkou a knihou vůbec 
natolik zaujaly, že úryvky soutěžních textů byly zaslány k otištění do měsíčníku PLŽ.      
     OK Doubravka 15. 3. uspořádala Jarní artedílnu s výrobou zvířátkového stojánku 
na knížku (15 účastníků z řad dětské veřejnosti). Knihovna se též zúčastnila akcí pořádaných 
OD Centrum a ÚMO4, jakými byly např. 17. 3. Doubravecké jarobraní se soutěžemi 
a malováním kraslic (38 dětí) a 28. 5. Den dětí na Doubravce, při němž si děti mohly užít her 
a soutěží (85 dětí). Rovněž se připojila k soutěžní hře pro děti Čtenářská výzva/challenge. 
     Knihovník OK Skvrňany Jan Albrecht provedl v Tyflocentru přednášku o Davidu Bowiem. 
V rámci akce Hráčské doupě knihovna rovněž pravidelně seznamovala děti ze školní družiny 
s pravidly stolních deskových her.   
     V L-klubu 6. 6. proběhl textilní workshop Barevné léto (120 lidí účastníků).  
     V OK Slovany byla v rámci celosvětové hry geocaching umístěna keš, o níž je mezi lidmi 
trvalý zájem. 
     Knihovna Vinice vyhlásila Soutěž pro milovníky knih a Šumavy, jejímž smyslem bylo 
připomenout výročí KMP i NP Šumava. Úkolem bylo zaslat nápaditý pozdrav z fotopointu NP 
Šumava knihovně.  
     Pobočka Koterov opět zorganizovala opékání buřtů s knihovnou a knihou s účastí 16 dětí.  
 
 
 

 
 
 

KMP k výročím 
 
K výročím Knihovny města Plzně v roce 2016 
 

140. výročí založení KMP (1876) 
     K 140. výročí svého založení KMP naplánovala řadu akcí, které byly v průběhu roku 
postupně realizovány.   
     Velkou akcí pro veřejnost byl 19. 3. 2016 od 9:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří. 

Hlavní budova KMP byla v sobotu výjimečně v provozu až do večera. Pro děti a dospělé zde 

byl kromě běžných služeb (využilo 129 lidí) připraven celodenní program. - Dobrodružná 

cesta knihovnou od sklepa až po půdu se zábavnými úkoly na sedmi stanovištích (zúčastnilo 

se 260 dětí + nepočítaný dospělý doprovod), tvůrčí dílny - skládání z knih (116 úč.), vyhlášení 

Nejlepší čtenářské třídy města Plzně v Polanově síni (72 úč.), představení Červená karkulka: 

Jak polepšit vlka (46 úč.), komentované prohlídky budovy (53 úč. ve třech skupinách), výstava 
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rukodělných výrobků zaměstnanců Knihovnice umí více apod. Do přípravy a organizace se 

zapojilo 33 zaměstnanců. Akce měla mimořádný ohlas, od spokojených návštěvníků KMP 

obdržela řadu ústních kladných reakcí a tři poděkování e-mailem (jedno z poděkování bylo 

též zasláno odboru kultury, odtud M. Baxovi a Úřadu služeb obyvatelstvu).  

     Jako propagační materiál KMP vydala pamětní pohlednici s fotografií své ústřední 

historické budovy. Akce, KMP a její výročí byly prezentovány v médiích.5 

     Studovna průběžně aktualizovala soubor materiálů Dvanáct pohledů do minulosti 

a současnosti KMP, jednotlivé kapitoly zveřejňovala na webových stránkách a knihovny je 

pak vystavovaly na nástěnkách. 

     Výročí knihovny bylo prezentováno na digitální obrazovce v prostorách ÚKD a též 

na dotykové obrazovce ve výloze.  

     OK Doubravka zhotovila velkou nástěnku s výstavkou knih Doubravecká knihovna dříve 

a dnes a na svém Fecebooku zveřejňovala historické fotografie knihovny s upoutávkou 

na výročí. 

     Knihovna Bolevec vytvořila relaxační omalovánky pro dospělé s motivem 140. výročí 

KMP k volnému vybarvení. 

 
Výstava z cyklu Plzeň – město krásné knihy: Čtvrt století publikační činnosti pod 

křídly Knihovny města Plzně 

     Ve dnech 8. - 25. 8. 2016 v mázhausu plzeňské radnice KMP veřejnosti nabídla další 

(v pořadí už sedmou) velkou výstavu z cyklu Plzeň – město krásné knihy, kterou pořádá 

vždy u příležitosti svých kulatých či půlkulatých výročí. Letošní expozice s podtitulem Čtvrt 

století publikační činnosti pod křídly Knihovny města Plzně byla součástí oslav 

140. výročí založení Obecní knihovny plzeňské a jejím obsahem byly jak samostatné 

publikace, bibliofilie, bibliografie, slovníky, sborníky a katalogy, tak časopisy a celé ediční 

řady. Zahrnuty byly vlastní publikace knihovny, publikace vydané ve spolupráci s jinými 

organizacemi, anebo publikace z produkce spolků, které se zrodily a léta žijí pod střechou 

knihovny a pod jejími ochrannými křídly (Ason-klub, Kruh přátel knižní kultury, Pro libris). 

Kurátorkou výstavy byla Mgr. Jana Horáková, realizátorem Stanislav Bukovský ve spolupráci 

se Studovnou. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog s přehledem vydaných publikací 

a tištěných materiálů s doslovem doc. Vladimíra Novotného. Vernisáž se uskutečnila 

v pondělí 8. 8. v 17:00 hodin za účasti náměstka primátora Martina Baxy. Ohlasy v pamětní 

knize byly příznivé.  

 
Literárně vlastivědná vycházka centrem Plzně (8. 10.) 

     Dne 8. 10. od 14:00 do 17:00 hodin se na závěr Týdne knihoven uskutečnila plánovaná 

Literárně vlastivědná vycházka centrem Plzně s odborným výkladem Mgr. Davida Růžičky, 

které se přes nepřízeň počasí zúčastnilo 17 pracovníků KMP a přátel knihovny. Trasa byla 

zaměřená na vybrané souvislosti s literáty a Plzní se startem od hlavní budovy KMP, přes 

městské sady (pamětní desky a sochy osobností), Americkou tř. (dům, kde bydlel Werfelův 

dědeček), Západočeské muzeum (schodiště s reliéfem dívčí války, kde jsou zakomponovány 

některé tváře osobností z počátku 20. stol., např. básník Machar) a Proluku do Dřevěné ul. 

(Gerlachovský dům).  Průvodce D. Růžička byl osloven, aby vycházku zpracoval jako pořad 

do Polanovy síně s využitím prezentace fotografií. 

                                                 
5
 VESELÁ, Dana. Přijďte slavit s knihovnou. Je jí 140 let a má tisíce čtenářů. Plzeňský deník, 18. 3. 2016, s. 2.  

(zr). Plzeňská knihovna slaví 140. Právo, 22. 3. 2016, s. 17. 
POŠTOLKA, Jakub. Slavnosti knihovny bavily děti i dospělé. Plzeňský deník, 21. 3. 2016, s. 3. 
Knihovna zve na dny plné poznání a zábavy. Plzeňský rozhled, 5. 4. 2016, s. 14. 
E-knihy, bibliobus i výstavy. Knihovna města Plzně je k službám veřejnosti už 140 let. ČrO Plzeň, 8. 4. 2016. 
ŠLESINGEROVÁ, Helena a NĚMCOVÁ, Barbora. Knihovny se musejí vyvíjet, jinak zaniknou. Mladá fronta Dnes, 7. 4. 

2016, s. 15. 
(an). Knihovna slaví už své 140. narozeniny. Radniční listy, duben/2016, s. 7. 

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

51 

Slavnostní společenský večer pro zaměstnance KMP a hosty (2. 12.) 
     V pátek 2. 12. 2016 od 18:00 hodin v restauraci hotelu Continental k 140. výročí proběhl 
Slavnostní společenský večer pro zaměstnance KMP a hosty. Předepsaný oděv byl v černé 
a bílé. V úvodu zazněla slova ředitelky KMP H. Šlesingerové, náměstků primátora Martina 
Baxy a Petra Náhlíka, slavnostní přípitek, ocenění devíti vybraných zaměstnanců 
a dobrovolných spolupracovníků KMP, módní přehlídka V-Vintage boutique s ukázkou módy 
20. - 40. let 20. století v návaznosti na dobovou literaturu, ukázka swingového tance 
(Markéta Čekanová a Jiří Bránský) a hudba (swingové trio Psí dečky). Touto akcí knihovna 
završila rok kulatého výročí a upevnila firemní kulturu. K večeru byly vydány dvě příležitostné 
brožury: Vavříny pro knihovnu - sborník příspěvků zaměstnanců KMP a Malé knihovnické 
skoro rodinné fotoalbum se snímky pracovních kolektivů dle provozů.  
 
     Na programy k 140. výročí KMP získala dotaci od MK ČR ve výši 24 000,- Kč. Dne 5. 10. 
2016 (v Týdnu knihoven) byly spuštěny nové webové stránky KMP. 
     Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé rovněž nabídla výstavu knih a materiálů 
140. výročí založení KMP - 1876-2016 (od 31. 10.) a výstavu PF vydaných KMP PF 2010-
2017 (od 15. 12.).  
 
20. výročí Bibliobusu (4. 6. 1996) 
     K 20. výročí unikátní služby pojízdné knihovny připravila KMP veřejné slavnostní 
odpoledne. V prostoru městských sadů U Branky 3. 6. 2016 od 14:00 do 18:00 hodin nabídla 
prohlídky Bibliobusu s výkladem knihovnice (využilo asi 250 úč.), pamětní pohlednice 
s fotografií Bibliobusu, omalovánky a křížovky pro děti, malé pohoštění a hudební program 
v podání skupiny Sebranka Trio. Programem provázel televizní moderátor Jiří Bláha, 
absolvent oboru knihovnictví na SOŠ prof. Švejcara, který před 13 lety v bibliobusu 
absolvoval průběžnou praxi. Akce, Bibliobus a jeho výročí byly prezentovány v médiích.6   
     (V současné době má vůz typu Irisbus Crossway 9 zastávek, 54 metrů polic,  3 500 
svazků knih, ročně ho využije cca 4 500 návštěvníků, na jedné zastávce obvykle vždy kolem 
30 lidí.) 
     ÚKDM (v oddělení mládeže) a Studovna k výročí na červen připravily výstavky fotografií 
a materiálů. 
 
25. výročí vzniku Ason-klubu (13. 3. 1991) 
     V polovině března si KMP připomněla čtvrt století práce s mladými a nezavedenými autory 
Plzeňského kraje. V Polanově síni se 11. 3. 2016 uskutečnil veřejný výroční večer s prezentací 
fotografií, publikací a aktivit z předchozích let, čtením ukázek z tvorby přítomných literátů 
a pohoštěním. (Za dobu existence klubem prošlo nejméně 445 autorů, z mnohých se stali 
publikující spisovatelé. Až dosud vydal 224 čísla bulletinu Listy Ason-klubu, 128 titulů malých 
knížek na kopírce, 36 čísel Literárních menu, několik sborníků, stovky barevných Básní 
do dlaně apod.) 
     ÚKDM (v oddělení mládeže) a Studovna na březen a duben připravily výstavky publikací 
Ason-klubu. 
 
5. výročí otevření L-klubu (18. 4. 2011)  
     OK Lochotín 20. 4. 2016 připomněla páté výročí L-klubu slavnostním večerem pro pozvané 
hosty z řad spolupracujících organizací a věrné veřejnosti. V pořadu s názvem Operetní feérie 
aneb Z operety do operety v historických kostýmech vystoupili Jitka, Kateřina, Markéta 

                                                 
6
 Bibliobus Knihovny města Plzně vozí knihy za čtenáři už dvacet let. Web Magistrátu města Plzně, 2. 6. 2016. 

(tom). Bibliobus slaví 20 let. Plzeňský deník, 2. 6. 2016, s. 4. 
Za Plzeňany jezdí už 20 let pojízdná knihovna. Radio Impuls, 5. 6. 2016. 
Bibliobus v Plzni jezdí už 20 let. TV ZAK, 8. 6. 2016. 
(orh). Bibliobusu v Plzni je 20. Právo, 8. 6. 2016, s. 16. 
Bibliobus brázdí už 20 let ulice města Plzně. Plzeňská jednička, 7. 6. 2016. 
Za čtenáři jezdí již 20 let bibliobus. Dopravní noviny, 23. 6. 2016, s. 8. 
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a Přemysl Kubištovi, Taťána Vaněčková a Milan B. Karpíšek. Programem provázela postava 
Vendelína Budila, průvodní text, psaný pro tuto konkrétní příležitost, propojoval historii 
plzeňského divadla a plzeňské knihovny. Součástí byl slavnostní přípitek. Akce, L-klub a jeho 
výročí byly prezentovány v médiích.7   
     (L-klub byl otevřen 15. 4. 2011, za pět let zde bylo uskutečněno 572 akcí pro 24 398 
účastníků. S výjimkou letních měsíců je to 18 akcí v průměru za měsíc, 4-5 programů týdně 
o průměrné návštěvnosti 48 lidí na akci. Počty akcí i lidí meziročně stoupají.) 

 
KMP k významným kulturním výročím roku 2016  

 
700. výročí narození Karla IV. (14. 5. 1316) - prohlášeno za světové dědictví UNESCO 
v roce 2016 
     Ve foyer Polanovy síně od 4. 5. do 11. 7. 2016 proběhla výstava „Karel IV.“. Výstavu 
připravil Stanislav Bukovský, vernisáže 4. 5. v 17:30 hodin se zúčastnilo 28 lidí.  
     V rámci nabídky programů pro školy byl v Polanově síni a v L-klubu 6x realizován pořad 
Milana B. Karpíška a Jitky Kubištové „Karel IV. a jeho most“ (25. 1., 2. 4., 12. 4., 25. 4., 28. 4. 
a 30. 5.) pro celkem 248 žáků ZŠ. OK Lochotín připravila a 2x realizovala besedu 
nad knihami o Karlu IV. pro celkem 46 žáků 4. ZŠ (13. 5. a 20. 5.). ÚKDM v rámci cyklu 
Čtení pro nejmenší 22. 4. četla Pohádku o králi Karlovi od autorky Lucie Seifertové (32 úč.). 
Knihovna Bolevec uspořádala besedu „Karel IV.“ se čtením ze stejnojmenné knihy Aleny 
Ježkové pro žáky 2. stupně ZŠ praktické (16 úč.). Knihovna Vinice se 9x věnovala tématu 
Karla IV. při lekci informační výchovy.    
     Pro dospělou veřejnost byla 4. 5. v Polanově síni uskutečněna přednáška PaedDr. 
Věry Kubové „Karel IV. – král milovaný a ctěný“ (31 úč.). V L-klubu 5. 5. proběhl divadelní 
pořad „Karel IV.“ v podání Milana B. Karpíška a Jitky Kubištové (28 úč.). V OK Skvrňany 
muselo být plánované divadelní představení pro nemoc účinkujících zrušeno.    
     ÚKDM zpracovala vědomostní soutěž pro děti „Rytíři v době Karla IV.“ a soutěž pro 
mládež „Ověřte si své znalosti o Karlu IV.“ OK Lochotín a OK Slovany připravily vlastní 
vědomostní soutěže pro děti „Karel IV.“, které byly dále využity v Knihovně Bolevec, 
v pobočkách Božkov a Černice. Celkem se zapojilo 149 dětí. 
     Knihovny KMP v lednu až červnu rovněž instalovaly tematické nástěnky či panely – 
OK Bory, OK Doubravka, OK Skvrňany, OK Slovany (doplněno články z tisku a informacemi 
o aktuálních výstavách v ČR a v regionu) a pobočka Litice. Knihovna Vinice výročí 
panovníka věnovala výlohu.   
     Knihovny KMP rovněž nabídly tematické výstavky knih krásné literatury, naučných 
publikací a materiálů - ÚKD (doplněno o příslušníky rodu Lucemburků), OK Bory, 
OK Doubravka, OK Skvrňany (doplněno o zajímavosti ze života Karla IV.), OK Slovany, 
ÚKDM (v obou odděleních), Knihovna Bolevec (v dospělém oddělení), Knihovna Lobzy, 
pobočky Božkov a Litice. 
     KMP se přihlásila do celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR „Kde končí 
svět 2015/2016“, tentokrát s podtitulem „Jak je s králem“. V literární či výtvarné oblasti se 
zapojila ÚKDM (60 úč.), OK Doubravka (83 úč.) a Knihovna Bolevec (54 úč.), námětem 
většiny prací byla osobnost Karla IV., knihovny uspořádaly obvodní kola a výstavy nejlepších 
prací. KMP pak byla rovněž pořadatelkou regionálního kola, které proběhlo 3. 5. 
v Polanově síni za účasti delegací dětí, knihovnic a rodičů z Plzně, Přeštic a Rokycan. 
V Plzeňském kraji se do projektu zapojilo dohromady 343 jednotlivých dětí a dva dramatické 
soubory. Slavnostní celostátní vyvrcholení 10. ročníku projektu se konalo 1. 6. v Nostickém 
paláci Ministerstva kultury ČR v Praze pod záštitou první dámy, paní Ivany Zemanové. 
H. Šlesingerová jako předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP ČR, autorka projektu 

                                                 
7
 BRYCHOVÁ, Dana. L-klub Obvodní knihovny Lochotín je tu pro vás již 5 let: pro každého něco. Plzeňská jednička, 

duben/2016, s. 9. 
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a jeho každoročního tematického zaměření v programu rovněž sama účinkovala, jednala 
s pracovnicí Kanceláře prezidenta republiky, organizovala děti apod. Do Prahy spolu 
s kolegyní z Městské knihovny Rokycany doprovodila delegaci čtrnácti vybraných dětí 
Plzeňského kraje.  
     Foto z Plzně na http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Kde_konci_svet_2016_-
_Jak_je_to_s_kralem/#, foto z Prahy na https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-
_soutez-_Kde_konci_svet-_slavnostni_pasovani/. 
     V rámci dlouhodobé spolupráce se ZUŠ Jagellonská se ve vstupní hale ÚKDM (v „Galerii 
Barevný koníček“) a na stěnách vstupního schodiště ústřední budovy KMP uskutečnila velká 
výstava prací žáků ZUŠ. Vystaveno bylo celkem 104 obrázků a keramických královských 
pohárů od 82 dětí. Práce zachycují Karla IV., jeho manželky, korunovační klenoty, rytířské 
turnaje, gotickou architekturu, zdobené iniciály, mince z doby Karla IV. aj. Slavnostní 
vernisáže 8. 12. se zúčastnilo 76 dětí a rodičů. 
     OK Bory v říjnu nabídla besedu „Karel IV. a jeho doba“ (6x pro ZŠ, celkem 105 
účastníků). Pro dětské čtenáře dala též v říjnu k dispozici vědomostní soutěž „Karel IV.“, 
která však bohužel zaujala pouze 3 zájemce. 
     Knihovna Lobzy ve svých prostorách zpřístupnila tematickou výstavu „Karel IV.“ 
(5 nástěnných panelů).          
       
540. výročí první tištěné knihy v Plzni (*28. 4. 1476) 
     OK Lochotín připravila tematickou besedu „První tištěná kniha v Plzni“. Beseda byla 
provedena 6x pro celkem 147 účastníků z 31. ZŠ a Gymnázia Františka Křižíka (1. 4., 8. 4., 
20. 4. a 22. 4.). OK Skvrňany v dubnu připravila tematickou nástěnku a 3x realizovala lekci 
informační výchovy „Písmo“ pro celkem 67 účastníků (8. 3., 30. 3. a 5. 4.).  
     V průběhu celého měsíce dubna ÚKDM, Studovna, OK Doubravka a OK Slovany nabídly 
výstavku knih a materiálů „První tištěná kniha v Plzni“. V ÚKDM byla výstavka rozšířena 
o současné knihy pro děti tištěné v Plzni z produkce nakladatelství NAVA a Fraus, v OK 
Slovany doplněna nástěnkou o vydání knihy Statuta synodalia Arnesti a prvních plzeňských 
tiskařích. Knihovna Bolevec v dospělém oddělení na květen připravila výstavu „První tištěná 
kniha v Čechách“ s využitím materiálů z internetu a denního tisku. 
 
400. výročí úmrtí Williama Shakespeara (†23. 4. 1616)  
     Knihovna Vinice ve spolupráci se studenty dramatického ateliéru Pavly Sovové z Fakulty 
pedagogické ZČU v Plzni připravila pro veřejnost a pro děti z 81. MŠ na 6. 5. 2016 
nejslavnější „balkonovou scénu“. Tři Julie a jeden Romeo se na balkoně před zubní 
ordinací v Hodonínské ulici postupně vystřídali při známém Shakespearově dialogu (21 úč.).  
     Ve foyer Polanovy síně od 23. 3. do 3. 5. 2016 proběhla výstava „William Shakespeare – 
z publikací“. Výstavu realizoval Stanislav Bukovský, uvedli prof. Viktor Viktora a Blanka 
Hejtmánková. Vernisáže 23. 3. v 17:30 hodin se zúčastnilo 22 lidí. 
     Tematické nástěnky byly zhotoveny v dubnu v OK Bory a v OK Skvrňany, Knihovna 
Lobzy nabídla 5 výstavních klipartů s dokumenty o životě a díle W. Shakespeara. Výstavky 
knih, AV médií a materiálů předložili v dubnu v ÚKD, OK Bory, OK Skvrňany, OK Slovany 
(s důrazem na různé překlady Shakespearových děl), v Knihovně Lobzy a v dospělém 
oddělení Knihovny Bolevec, v květnu pak ještě v ÚKDM. 
     ÚKDM  v Polanově síni 14. 11. zorganizovala besedu s herci Divadla J. K. Tyla - Pavlem 
Pavlovským a Monikou Švábovou, kteří za svůj život ztvárnili řadu shakespearovských rolí. 
Besedy se zúčastnili studenti 5. a 6. ročníku Církevního gymnázia v Plzni (celkem 68 
účastníků). Akci reflektoval článek v Plzeňském deníku.8  
     S malým úspěchem u dětí se v červenci setkala vědomostní soutěž „Tyl, Shakespeare“ 
(v OK Bory 1 úč., v pob. Černice 6 úč.).  
     OK Doubravka na červenec a srpen připravila velkou nástěnku s výstavkou knih „William 
Shakespeare“.     

                                                 
8
 PEKÁRKOVÁ, Petra. Knihovna oslavila Den poezie poctou Shakespearovi. Plzeňský deník, 2016, č. 293 z 16. 

12., s. 15. 

http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Kde_konci_svet_2016_-_Jak_je_to_s_kralem/
http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Kde_konci_svet_2016_-_Jak_je_to_s_kralem/
https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-_soutez-_Kde_konci_svet-_slavnostni_pasovani/
https://knihovny.rajce.idnes.cz/2016_1._6._Praha_-_soutez-_Kde_konci_svet-_slavnostni_pasovani/
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170. výročí narození Jana Karafiáta (*4. 1. 1846)   
     Knihovna Lobzy zpracovala a 6x provedla tematickou besedu „Broučci“ s marionetami 
Broučka a Berušky ve spolupráci s loutkáři (celkem 152 úč.). Knihovna Vinice v rámci pořadů 
pro děti 5x uskutečnila čtení z knihy Broučci.  
     OK Slovany v lednu připravila čtenářskou soutěž pro děti „Jan Karafiát“ (8 úč.). 
     V dětském oddělení ÚKDM, v OK Slovany a v Knihovně Lobzy byly zpravidla v lednu 
instalovány výstavky knih, v Knihovně Vinice byla výročí J. Karafiáta věnována výloha. 
     OK Doubravka v průběhu měsíce září nabídla dětem soutěž „Jan Karafiát“ (5 úč.). 
 
80. výročí narození Zdeňka Svěráka (*28. 3. 1936) 
     K životnímu jubileu scenáristy, herce a spisovatele OK Slovany zpracovala čtenářskou 
soutěž pro děti „Zdeněk Svěrák“, která byla využita rovněž v pobočce Koterov (celkem 32 úč.).  
     V rámci Dne čtení se v OK Slovany 3. 3. četlo ze Svěrákovy knihy Radovanovy radovánky. 
     V měsíci březnu byly veřejnosti dány k dispozici tematické nástěnky (OK Bory) 
a výstavky Svěrákových knih – ÚKDM (v dětském oddělení), OK Bory, OK Doubravka, 
Knihovna Lobzy, Knihovna Bolevec (v obou odděleních). 
     Knihovna Lobzy zaměřila na četbu z díla Zdeňka Svěráka v rámci Týdne knihoven tzv. 
Velké společné říjnové čtení. Z knih „Tatínku, ta se ti povedla“ a „Pan Buřtík a pan Špejlička“ 
se četlo 2x pro 54 účastníků ZŠ.       
 
100. výročí narození Jana Hanče (*30. 5. 1916 v Plzni) 
     K výročí básníka, prozaika a představitele Skupiny 42 v návaznosti na slavnostní odhalení 
Cesty Jana Hanče v Křižíkových sadech KMP v Polanově síni 31. 5. 2016 uspořádala veřejnou 
„diskusi v kruhu“ o osobnosti Jana Hanče pod vedením prof. Viktora Viktory. 
 
Různé 
     Výstavkami knih a materiálů, nástěnkami či soutěžemi KMP v průběhu roku připomněla též 
další výročí, např. Jaroslava Seiferta (ÚKDM, Vinice, Bory), Zdeňka Milera (ÚKDM, OK 
Skvrňany, Lobzy, Bolevec), Adolfa Borna (ÚKDM, Bolevec), Eduarda Štorcha (ÚKDM), Jana 
Vodňanského (ÚKDM), Arnošta Lustiga (ÚKD, OK Doubravka, ÚKDM, OK Slovany, OK 
Skvrňany, Lobzy, Bolevec), Václava Čtvrtka (OK Skvrňany, Lobzy, Bolevec, ÚKDM), Radka 
Pilaře (Bolevec), Julia Zeyera (Bolevec), Josefa Kajetána Tyla (Bolevec, Vinice, ÚKDM, OK 
Doubravka, OK Sloavny, OK Skvrňany, Lobzy), Karla Havlíčka Borovského (Bolevec, 
ÚKDM, OK Bory, OK Slovany, Lobzy), Jacka Londona (OK Bory, OK Doubravka, ÚKDM, OK 
Slovany, Vinice, Lobzy, Bolevec), Henryka Sienkiewicze (OK Doubravka, OK Slovany, 
ÚKDM, Lobzy, Bolevec), Miloše Macourka (OK Slovany, ÚKDM, OK Bory, OK Doubravka, 
OK Skvrňany, Lobzy, Bolevec), Ludvíka Aškenazyho (Lobzy), Františka Hrubína (Lobzy, 
Bolevec), Jamese Herriota (ÚKDM, OK Doubravka, OK Slovany, Vinice, Lobzy, Bolevec), 
Karla Hynka Máchy (ÚKDM, Bolevec), Karla Jaromíra Erbena (OK Bory, Lobzy, Bolevec), 
Václava Havla (ÚKDM, OK Bory), Františka Halase (OK Bory), Roalda Dahla (ÚKDM, 
Vinice, Lobzy), výročí vzniku loutky Hurvínek (Bolevec, Lobzy, ÚKDM), výročí vzniku 
Hasičského sboru profesionálního, výročí zahájení pravidelného vysílání rozhlasového pořadu 
Hajaja apod. 

 
 
 
 
 
 

  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

55 

Pořady v M-klubu 
 
     Také v roce 2016 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 2016 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Pro MŠ a ZŠ odehráli svá představení např. Milan Benedikt Karpíšek, Petr 
Kratochvíl, Studio Poetik nebo Divadlo Orfeus. Vystoupil také Jiří Bílý s programem pro děti 
„Projdeme se po ZOO“ a Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Informační lekce o své 
činnosti připravili organizace Tyfloservis Plzeň a Městská policie Plzeň. Pro ZŠ praktickou 
proběhl v sále tradiční Country bál. Dramatický kroužek 15. ZŠ připravil pro veřejnost 
divadelní představení. Celkem bylo uskutečněno 26 pořadů pro školy, kterých se zúčastnilo 
1 283 diváků.   
 
Cestopisné pořady 
      Cestopisné pořady byly nadále jedním z hlavních pilířů programu M-klubu. V roce 2016 zde 
proběhlo 19 takových pořadů o účasti 643 návštěvníků. Nejúspěšnější a také nejdelší (téměř 
3 hodiny) byl pořad Martina Pávka Peru Vědomí předků v zakázané archeologii (86 diváků). 
S velkým ohlasem se setkalo i povídání Čestmíra Lukeše Tibet: Přechod Transhimálaje 
(57 diváků), anebo pořad Jany Dvorské a Miloše Kašpara Nový Zéland (40 diváků). Nejčastěji 
přednášel plzeňský cestovatel Antonín Kolář (Sýrie ve zpětném zrcátku, Kyrgyzstán, Arménie). 
Cestopisně laděný film, spojený s folkovým koncertem připravil Jakub Čermák. 
 
Pořady léčitelské, ezoterické, pro zdraví 
     Vedle cestopisů návštěvníky nejvíce přitahovaly přednášky s léčitelskou, zdravotní nebo 
ezoterickou tematikou. K pravidelným patřila série Setkání s psychoterapeutem Mirkem 
Jirmanem a jeho hosty (6x), nejúspěšnější bylo povídání o minulých životech, které 
M. Jirman připravil společně s Magdou Beránkovou, a dále přednášky léčitele Václava Víta 
(4x). Miloš Matula připravil poutavou přednášku s projekcí pod názvem Magie starověkého 
Egypta (15. 11.). V roce 2016 vystoupili v M-klubu také známý věštec Stanley Bradley 
a astrolog Emil Václav Havelka. Obě přednášky však byly formou pronájmu. 
 
Pohybové aktivity 
     Díky relativně velkému sálu mohl být M-klub rovněž využíván k pohybovým aktivitám. 
Z provozních důvodů sice musely být zrušeny nedělní taneční kurzy, ale v prvním pololetí 
proběhl úspěšný kurz čtvrteční (Plzeňská škola tance a etikety), který byl nakonec díky 
velkému zájmu prodloužen o měsíc (proběhlo 14 lekcí namísto původně plánovaných 10). 
Josef Šteflík (Škola Liang-I) pokračoval v kurzech Qi Gong a své působení v M-klubu rozšířil 
o kurz Taiči. Nepravidelně probíhalo cvičení Osm kusů brokátu (připravil Jan Albrecht). 
Jednou byl prostor využit pro cvičení zrakově postižených (připravila Linda Albrechtová). 
 
Hudba a divadlo 
     Hudební pořady byly pro komornější atmosféru převážně směrovány z M-klubu přímo 
do prostor OK Skvrňany. Série vystoupení byla zahrnuta pod název Koncerty mezi knihami, 
započítána do statistiky obvodní knihovny. V tomto cyklu proběhlo celkem 8 koncertů (Martin 
Rous, Caine-Mi, Jiří Šámal, Petr Linhart, Krystyna Skalická, Petr Rímský, Jan Řepka a Jiří 
Smrž), více informací je k dispozici na http://okskvrnany.webnode.cz/koncerty/ .  
     Kromě Koncertů mezi knihami se v sále M-klubu uskutečnila dvě hudební představení. 
Společně s Michalem Pustayem a dalšími hosty zde vystoupil známý plzeňský hudebník Jiří 
Mucha (8. 9.). Koncert spojený s projekcí filmu Skok do vody připravili pro diváky písničkáři 
Cermaque a Iamme. Akustické vystoupení se hezky doplňovalo se zajímavě pojatým 
dokumentem o cestě po Evropě. Opět se také formou pronájmu prostor uskutečnily koncerty 
Josefa Fouska (15. 4. a 12. 12.).  
     V roce 2016 se konalo jedno divadelní představení. TRnovská Umělecká Společnost TRUS 
odehrála „cimrmanovský“ kus Dlouhý, Široký a Krátkozraký (19. 12.), hra přilákala 73 diváků.  

http://okskvrnany.webnode.cz/koncerty/
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Ostatní akce 
     Zdeněk Nepustil dál připravoval Degustace čajů, tentokrát však proběhly pouze dvakrát. 
Prozatím byla spolupráce přerušena díky vytíženosti pana Nepustila.  
     Společnost Mensa ČR připravila pro zájemce opět testování IQ. Tentokrát se IQ měřilo 
8x, akce navštívilo 84 zájemců. Bloggerka, spisovatelka a běžkyně Zuzana Součková 
připravila besedu o běhu a představila svoji knihu Deník běžkyně v nejlepších letech (3. 10.). 
 
Film 
     V rámci projektu Promítej se M-klub pokusil připravit projekce tří filmů, jež byly promítány 
na festivalu Jeden svět. Zájem veřejnosti byl však nízký a nakonec proběhla pouze projekce 
filmu Na sever od slunce (18. 10.).  
 
Výstavy 
     V rámci činnosti M-klubu byly realizovány 2 výstavy. Na výstavě Rozhledny (8. 2. – 30. 4.), 
kterou připravili Linda a Jan Albrechtovi, byl prezentován soubor 30 fotografií rozhleden 
z blízkého okolí i vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
rozhledny z Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje, také některé z oblasti 
Jizerských hor a jižní Moravy. Výstavu Obrázky z Bretaně (5. 5. – 31. 8.) pak připravili 
fotografové František Lorenz a Jiří Dobrý ze skupiny FO3 Plasy. 

 
Akce pro lidi se zdravotním postižením 
     Nadále pokračovala spolupráce s organizacemi pro zrakově postižené TyfloCentrum 
Plzeň, Tyfloservis Plzeň a spolek Krystal. Spolupráce fungovala formou vzájemné pomoci 
s propagací. Klienti obou organizací pro zrakově postižené navštěvují pořady M-klubu (např. 
koncerty, 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 2016 
si ke schůzím sál nebo klubovnu pronajal Svaz postižených civilizačními chorobami, 
společenství vlastníků bytových jednotek Triumfa a ČSSD. K tanečním tréninkům využila 
parket Plzeňská škola tance a etikety. Senior Klub Plzeň připravil ve spolupráci s M-klubem 
dva koncerty Josefa Fouska (15. 4. a 12. 12.). Pro svoji přednášku (25. 10.) si sál pronajal 
známý věštec Stanley Bradley (Stanislav Brázda) a rovněž léčitel Emil Václav Havelka (15. 12. 
– organizoval obchod U levandule). 
 
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 

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 
2016 180 3 272 49 

 
     Ze 180, které v roce 2016 v M-klub proběhly, bylo 26 akcí (14 %) / 1 283 účastníků pro 
žáky a studenty školských zařízení, 154 akcí (86 %) / 1 989 pro dospělou veřejnost. 
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Pořady v L-klubu 
 
     V roce 2016 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.   
     
     Celkem bylo uskutečněno 32 pořadů pro MŠ (1 290 úč.) a 89 pořadů pro ZŠ (3 823 úč.). 
121 pořadů (5 113 úč.) proběhlo pro dětskou veřejnost, 42 pořadů (2 571 úč.) pro dospělou 
veřejnost. 
 
Pro školy 
     Pro kolektivy dětských a školských zařízení probíhaly v L-klubu po celý rok 2016 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 a 2016/2017. Díky výhodné poloze L-klubu 
na křižovatce různých spojů MHD a snadnému přístupu bez bariér a rovnou z ulice počet 
objednávek meziročně opět 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 centra Plzně a 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 a sólisté velkého orchestru Národního divadla 
Praha).  
 
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. V roce 2016 v L-klubu s využitím audiovizuální techniky přednášeli Jan Kavale 
ze Sušice (Extravagance šumavské krajiny), Jana Dvorská z Klatov (Návraty do Indie), Libor 
Drahoňovský z Prahy (Putování po Sýrii), Kateřina Kubištová z Plzně (Island země ohně 
a ledu), Milan Šťourač z Brna (Finsko a baltské země), Hana Voděrová, Regionall Plzeň 
(Památky Zpč. kraje), Jiří Král ze Spáleného Poříčí (Na kole kolem světa), Zdeněk Benedikt 
z Plzně (Rozhledny ČR) a Saša Ryvolová z Prahy (Srí Lanka a Indie). Kvalita uvedených 
cestopisných pořadů byla ve všech případech velmi vysoká, neboť jejich výběru L-klub 
věnuje velkou péči.  
 
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 
nejbezpečněji pohybovat městem, jak předejít okradení či přepadení, jak se bránit 
„šmejdům“, 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 
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s nimi, odpovídají na dotazy, předvádějí na figurínách i dobrovolnících sebeobranu, první 
pomoc apod.  
      Navázána byla též oboustranně přínosná spolupráce s  ochotnickým divadelním spolkem 
JEZÍRKO, který má na repertoáru slavné divadelní hry, přepisy i vlastní autorská 
představení. V roce 2016 tak milovníci divadla viděli v  L-klubu např. Sluhu dvou pánů 
od Carla Goldoniho nebo Vernisáž od Václava Havla.   
 
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. Stejně tomu bylo 
i  9. června (73 návštěvníků) a 17. prosince (68 návštěvníků).  
     Dalším úspěšným pořadem roku 2016 byl 20. dubna slavností večer k 5. výročí založení 
L-klubu (66 úč.). Jednalo se o feérii Z operety do operety v dobových kulisách a kostýmech.  
     K 700. výročí narození Karla IV. bylo speciálně pro tuto příležitost uspořádáno divadelní 
představení Karel IV., ve kterém Jitka Kubištová a Milan Benedikt Karpíšek přiblížili život 
a význam panovníka. Diváci představení velmi chválili, kladně hodnotili zvolenou 
dramatickou formu i uměleckou kvalitu.  
     Stejně dobré bylo i představení Václav III. divadelního souboru Kostým Příbram, který 
vyniká pílí a emotivním nasazením herců bez přehnaných nároků na honorář.   
     Divácky přitažlivými se staly též pravidelné koncerty bluegrassové hudební skupiny 
z Rokycanska Bodlák (1x ročně).   
 
Pronájmy  
     Prostory L-klubu byly také v roce 2016 využívány k pronájmům. Sál L-klubu si v tomto 
období pronajalo několik sdružení vlastníků bytových jednotek a majitelů garáži pro svá 
shromáždění. Tyto pronájmy jsou pro L-klub velmi přínosné, neboť s existencí a programem 
L-klubu přirozeně seznamují občany ze širokého okolí.  
     Pronájem L-klubu poprvé využila také plzeňská organizace TY A JÁ, sdružující mladé lidi 
s fyzickým handicapem a vozíčkáře. V bezbariérovém L-klubu uspořádala společenský večer 
s hudbou a pohoštěním.  
 
Výstavy a workshopy 
     V roce 2016 se v L-klubu uskutečnily 3 výstavy autorských snímků amatérských fotografů 
- Venduly Wotrubové z Horšovského Týna (výstava Zimní krajina), Tomáše Bursy z Plzně 
(Jinotaje přírody) a Jana Plicky z Toužimi (Portréty).  
     V prostorách OK Lochotín v 1. patře rovněž proběhly 3 workshopy pro veřejnost - ukázky 
šití a tvorby textilních hraček a zvířátek pod vedením Karly Kratochvílové z Plané (160 úč.), 
workshop barevných módních doplňků spojený s určováním barevné typologie osobnosti 
pod vedením Věry Hesové z Plzně (120 úč.) a výstava s praktickou ukázkou tvorby 
skleněných a korálkových šperků v podání Věry Karáskové z Plzně (100 úč.). 
 
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 

2016 163 7 684 
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Pořady v Polanově síni 
 
     Pro Polanovu síň byl rok 2016 jako rok 140. výročí založení KMP výjimečným obdobím, 
které vyžadovalo mimořádně pracovně náročné programy a větší součinnost s ostatními 
provozy knihovny. Ze statistického hlediska byl však nejslabším za posledních více než 
deset let.  
 
Pořady a projekty k 140. výročí KMP – viz s. 51 (K výročím Knihovny města Plzně v roce 2016)  
 
Pro školy 
     V 1. pololetí bylo na základě objednávek škol realizováno 66 programů s celkovou 
návštěvností 2 489 diváků, průměrná návštěvnost byla 37,7 (o 0,6 nižší než v předchozím 
roce). Nabídkový katalog pořadů na školní rok 2016/2017 byl připraven, vydán i distribuován 
včas, nabídka byla za všechny roky maximální. Bez ohledu na výslednou statistiku 
představují programy pro školy velký objem práce - nasmlouvání pořadů, vyúčtování 
a zajištění účasti prostřednictvím pozvánek.  
     Ve 2. pololetí bohužel počet objednávek i účastníků (1 239) razantně klesl. Konečný roční 
počet pořadů (celkem 96 pro 3 728 žáků) byl tak nižší než v roce 1994, kdy se s programy 
začínalo. Relativně nízká byla i průměrná roční návštěvnost – 38,8 žáků na představení. 
Část pořadů se nejspíš přirozeně přesunula z Polanovy síně do L-klubu. U 2. stupně 
základních škol a středních škol pak hraje nepříznivou roli novela Zákona o pedagogických 
pracovnících, kde se hovoří o přímé pedagogické činnosti ve třídě nebo ve škole. Právní 
výklad zákona (na http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-
pedagogickych-pracovnicich) se odvolává na vyhlášku č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví 
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo 
dobrovolným svazkem obcí. - Někteří ředitelé nepočítají doprovod dětí do knihovny a zpět 
do výkonu přímé pedagogické činnosti. A ani dobu strávenou v knihovně - když tam dětem 
přednášel knihovník, ne učitel.  
 
Pro veřejnost 
     Po formálním zániku Kruh přátel knižní kultury jako právnické osoby nadále pokračovaly 
stejnojmenné pravidelné středeční pořady v programové řadě pro věrné diváky, všechny 
programy však byly uváděny pod hlavičkou Knihovny města Plzně.  
     Počet programů KMP realizovaných pro dospělou veřejnost ve srovnání s pořady 
pro školy naopak nebývale vzrostl (oproti roku 2004 o více než 45 %). Uspět v Plzni v boji 
o diváka je však čím dál těžší. Na jedné straně publika se zájmem o kulturně vzdělávací 
programy plíživě ubývá, na druhé straně nabídka vzdělávacích programů v posledních letech 
raketově stoupá, a to i u subjektů, které svým zaměřením nemají s literaturou a knižní 
kulturou nic společného. Pro knihovnu s finančně omezenými možnostmi propagace to 
znamená sázet na kvalitu, odbornost, stabilitu, spolehlivost a také na periodicitu - cykly.   
     Vysokou oblíbenost má stále cyklus Publicisté.cs – Aktuálně. Není jednoduché získat 
atraktivní hosty, ale když se to povede, poutají velký zájem veřejnosti. Hned úvodní pořad 
s Václavem Cílkem a Markem Pečenkou dosáhl rekordní návštěvnosti 98 lidí v sále i předsálí 
(více se bohužel do prostor nevešlo). Dále se představili: Vladimíra Dvořáková, Petr 
Robejšek, Petr Nováček, Otakar Foltýn, Břetislav Tureček, Štefan Švec, Alexander Tomský 
a Milan Vidlák. Nejníže divácky zastoupený díl s Štefanem Švecem (6) patřil paradoxně 
k profesně nejzdařilejším. Celková návštěvnost cyklu 364 diváků (průměr 40,4) zatím stále 
řadí tento žánr na pomyslnou první příčku. 
     Neméně oblíbeným je cyklus Záhady a záhadologové. Do 1. pololetí se vešly tři pořady: 
Tajemství pověstí, fám a legend Petra Janečka, Smrt malého prince Stanislava Motla 
a Tajemství starých civilizací Miroslava Bárty. V 2. pololetí byl uveden pouze jeden pořad - 
Tajemství oceánů Zdeňka Kukala. Cyklus se těší popularitě střídavě - podle tématu 
a osobnosti přednášejícího. Celková návštěvnost byla 123 diváků, průměrná 30,75 lidí 
na 1 pořad. 

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich
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     Pozvolna tematicky vyčerpaným cyklem jsou Hrady a zámky ing. K. Drhovského a prof. 
V. Viktory. V 1. pololetí byl realizován 1 pořad věnovaný Gutštejnu a Daňkovu, v 2. pololetí 
rovněž 1 pořad - o Prostiboři. První vykázal návštěvnost přes šedesát, druhý bohužel 
poloviční. V rozsahu dvou programů za rok se bude v cyklu pokračovat i nadále.  
     S měsíční periodicitou je uváděn cyklus Střediska západočeských spisovatelů Řeknu ti, 
co čtu. Jde o typicky knihovnický program - prezentaci čtenářských zkušeností a zážitků 
s debatou. V roce 2016 byla návštěvnost proměnlivá (22, 23, 7, 8, 4, 9, 19, 12, 17 a 14 
diváků), vzhledem k zaměření večerů však de facto velmi uspokojivá. 
     Nepravidelný je cyklus Spory v české literatuře. V 1. pololetí bylo prof. V. Viktorou 
probíráno téma Generační diskuse, v 2. pololetí pořad zařazen nebyl. 
     KMP nabídla také tradiční jednorázové programy, např. křest publikací Ulita z produkce 
roku 2015, udílení výročních cen literárního měsíčníku Plž, irský večer se skupinou Klobouk 
dolů a manželi Gruberovými - Pouť Patricka Hopkinse, večer s filmem ZČU - Vladimír Nový - 
Plzeňský kraj opředený kouzlem baroka, Mladé tužky trampského literárního západu (v r. 
2016 již popáté), výroční Večer konzervatoře - Blanka Hejtmánková uvádí své studenty nebo 
křest Kalendáře plzeňského 2017 - každý z těchto programů je plánován i na rok 2017. 
     Polanově síni pak proběhly i další jednotlivé programy: Svět očima Václava Žáka, 
Plzeňští veršotepci - vystoupení studentů ZČU, Krakov aneb Co turisté nevědí - představili 
se polští bohemisté, Perret a spol. - Tomáš Kůs, Karel IV., král milovaný a ctěný - Věra 
Kubová, Zlobilovy květnové slavnosti - k jubileu Jiřího Hlobila, Jan Hanč - 100. výročí 
narození a prezentace knihy Ilony Švihlíkové. 
     Celkem bylo uvedeno 61 programů, tj. 6 pořadů měsíčně, o úhrnné návštěvnosti 1 751 
diváků a průměrné návštěvnosti 28,7 lidí (o 3,5 vyšší než v předchozím roce). Celková čísla 
nesvědčí o snižování zájmu veřejnosti, zvláště ve 2. pololetí se však projevily velké rozdíly 
v mezních hodnotách – u řady akcí klesla účast pod 10 přítomných - Perret a spol. (8), 
Řeknu ti, co čtu - M. Čekanová- Erma Bormbecková (4), Jan Hanč (7), Řeknu ti, co čtu - 
J. Hlobil: Bohumil Hrabal (9), Publicisté.cs-Aktuálně - Š. Švec (6), Den poezie - R. Kvíz 
(hranice 10 posluchačů). Vzhledem ke konkurenci je to přesto úspěch. Je však jasné, 
že velký zájem je o atraktivní, spíše obecně populární osobnosti a téměř nulový o neznámé 
autory. Autorská čtení zájem čtenářů nevzbuzují až na mimořádné výjimky vůbec. 
 
Výstavy 
     Ve foyer Polanovy síně bylo realizováno 6 výstav. Do poloviny ledna ještě z roku 2015 
dobíhala výstava Na pomezí vědy a umění - ilustrace z knih naučných, následovaly výstavy 
William Shakespeare (23. 3. - 3. 5.), Karel IV. (4. 5. - 11. 7.), Fotoinformel Evy Hubatové 
(12. 7. - 21. 9.), A. B. Svojsík a plzeňský skauting (22. 9. - 8. 11.) a Jaroslav Žák (od 9.11.) - 
všechny s využitím fondu KMP. Výstavy ve spolupráci připravil a realizoval Stanislav 
Bukovský, skauting pak s výpomocí J. Ládra a D. Koury. Vernisáží se pravidelně účastnilo 
kolem 20 osob. 
 
Návštěvnost na akcích v Polanově síni 

 Počet pořadů Počet účastníků 

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 

2016 157 5 479 
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Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin 
 

Knihovna Počet provedení Počet účastníků 

Děti, žáci a studenti školních zařízení 

Bibliobus 3 58 
Bolevec 99 2758 
Bory 50 967 
Doubravka 67 1 472 
Hudební knihovna 3 55 
Lobzy 137 2 898 
Lochotín 66 1 389 
L-klub 121 5 113 
Skvrňany 123 2 274 
M-klub 26 1 283 
Slovany 23 375 
Studovna 10 255 
ÚKDM 94 2 336 
Vinice 50 963 
Polanova síň 66 2 489 
Božkov 10 290 
Lhota 2 36 
Újezd 1 14 
Celkem 951 25 025 
Dětská veřejnost do 15 let 

Bolevec 61 1 760 
Bory 19 186 
Doubravka 46 821 
Hudební knihovna 3 48 
Lochotín 2 58 
Slovany 31 462 
ÚKDM 19 239 
Vinice 12 246 
Černice 4 24 
Červený Hrádek 11 39 
Křimice 3 6 
Malesice 7 13 
Radčice 10 31 
Újezd 16 135 
Koterov 2 30 
Celkem 246 4 098 
Dospělá veřejnost 

ÚKD 3 58 
ÚKDM 4 112 
Doubravka 3 14 
Lochotín 4 neevidováno 
L-klub 42 2571 
Polanova síň 34 1 031 
M-klub 154 1 989 
Studovna 6 182 
Vinice 3 113 
Hudební knihovna 2 33 
Celkem 255 6 103 
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Mladí lidé 15-25 let 

ÚKDM 1 5 
Celkem 1 5 
Rodiny s dětmi 

Doubravka 1 77 
Lochotín 3 119 
Vinice 1 35 
ÚKDM 14 762 
Celkem 19 993 
Lidé s handicapem 

Bolevec 36 415 
Bory 15 168 
Doubravka 5 32 
Skvrňany 2 26 
ÚKDM 7 74 
Celkem 65 715 
Senioři 

Bolevec 5 49 
Doubravka 1 5 
Celkem 6 54 
Národnostní menšiny 

Celkem 0 0 

Jiné   

Skvrňany 8 126 
Bibliobus 1 250 
Celkem 9 376 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
 

 
III.5 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 
     V roce 2016 obsluhovala KMP v rámci výkonu regionálních funkcí 14 knihoven 
(12 knihoven na území okresu Plzeň-město, 1 profesionální knihovnu ve Starém Plzenci, 
1 neprofesionální knihovnu v Letkově). 13 knihoven používá automatizovaný knihovní systém 
Clavius, knihovna v Letkově automatizovaná není, pro evidenci výpůjček používá databázi 
v tabulkovém editoru Excel. 
     Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro 14 obsluhovaných knihoven na rok 2016 
z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 189 977,00 Kč. 
Prostředky v celé výši byly využity v předepsaném poměru na částečné pokrytí personálních 
mzdových nákladů, nákup knižních dokumentů do výměnného fondu, pokrytí spotřeby 
pohonných hmot služebního vozidla a dále na pokrytí spotřeby energií v prostoru pracoviště 
Výměnného fondu určeného pro poskytování regionálních funkcí. Celková částka byla 
čerpána následovně: mzdové náklady (123 485,- Kč = 64,99 %), zákonné sociální pojištění 
(1 158,- Kč = 0,60 %), nákup knižních dokumentů (47 785,35 Kč = 25,15 %), spotřeba 
energií (9 344,- Kč = 4,91 %) a spotřeba pohonných hmot (8 205,- Kč = 4,31 %). Z vlastních 
prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena částka ve výši 
395 209,19 Kč. Tato částka byla čerpána v poměru: mzdové náklady (71 744,- Kč = 18,15 %), 
zákonné sociální a zdravotní pojištění (65 220,80 Kč = 16,50 %), nákup knižních dokumentů 
(257 697,40 Kč = 65,20 %) a ostatní provozní náklady (546,64 Kč = 0,13 %). Na nákup 
knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla přidělena 
a vyčerpána částka 140 250,30 Kč.  
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     Výkon regionálních funkcí v pověřené knihovně zajišťuje primárně 1 pracovnice s 0,75 
pracovním úvazkem, jejíž část mzdových prostředků je hrazena z krajské dotace. 
Do procesu výkonu regionálních funkcí jsou v praxi zapojeny i další pracovnice KMP podle 
pracovního zaměření – vedoucí obvodních knihoven poskytující konzultační, metodickou ale 
i praktickou pomoc při zajištění pokrytí služeb, pracovnice Oddělení nákupu a zpracování 
fondů zajišťují akviziční činnost, zpracování dokumentů, fyzickou pomoc při revizní činnosti, 
pracovnice IT poskytující podporu při správě a užívání AKS Clavius. 
     Za rok 2016 do stálého knihovního fondu 12 obsluhovaných knihoven z prostředků obcí 
bylo zakoupeno a zpracováno 438 knihovních jednotek, výraznou část nákupu dlouhodobě 
tvoří nákup periodik. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno 1 571 knihovních 
jednotek (o 16 méně než v roce 2015), z celkového počtu knihovních jednotek z prostředků 
krajské dotace bylo zakoupeno 248 knihovních jednotek (o 15 více než v roce 2015). 
     Pracovnice zodpovědná za správu výměnného fondu na základě předem domluvených 
požadavků knihovnic připravila a expedovala do obsluhovaných knihoven celkem 136 souborů 
knižních dokumentů. Celkově bylo obsluhovaným knihovnám poskytnuto 5 646 knihovních 
jednotek. Každá knihovna tedy obdržela v průměru 9-10 souborů o 403 knihovních jednotkách.  
     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 
rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 1 672 km. Cesty na metodické 
návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD – celkem 860 km. Celkový počet 
ujetých kilometrů činil 2 532. 
     Na základě Směrnice KMP č. 2/2005 k provádění revize knihovního fondu v roce 2016 byly dle 
dlouhodobého plánu provedeny revize knihovního fondu v  celkem 4 obsluhovaných knihovnách – 
v knihovně v Liticích, Radčicích, Radobyčicích a Křimicích. V průběhu těchto revizí se zrevidovalo 
6 408 knihovních jednotek, ztráty v  knihovnách byly nulové. Na základě uskutečněných revizí 
knihovního fondu byla v těchto knihovnách provedena výrazná aktualizace knihovního fondu 
a navrženy k odpisu knižní dokumenty poničené a dále dokumenty se zastaralým obsahem, o něž 
uživatelé knihoven dlouhodobě neprojevují žádný čtenářský zájem (dle informací zjištěných 
pomocí AKS Clavius). K odpisu z knihovního fondu bylo navrženo a odepsáno 895 knihovních 
jednotek.  
     Pro pracovnice obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada a 1 vzdělávací akce – 
přednáška s prezentací informací z III. celostátního workshopu pro metodiky knihoven. Dvě 
pracovnice obsluhovaných knihoven se zúčastnily literárně vlastivědné vycházky centrem 
Plzně s odborným výkladem Mgr. Davida Růžičky pořádanou KMP a 1 pracovnice absolvovala 
odbornou přednášku na téma Současná angloamerická literatura pořádanou SVK PK. 
     Konzultace a metodické návštěvy byly v roce 2016 zaměřeny především na pomoc 
při zpracování ročního hodnocení činnosti obsluhovaných knihoven a závěrečných statistik, 
při aktualizaci knihovního fondu, vyřazování zastaralé a poničené literatury, odpisovém 
řízení, vyřizování nedobytných pohledávek za čtenáři. Praktická byla pomoc při revizi 
knihovních fondů, zajištění tisku propagačních a informačních materiálů a při pořízení 
fotografické dokumentace informačního aparátu v rámci plánované změny loga knihovny 
v rámci nové vizualizace města Plzně.  
 

 
 
Uskupení a spolky při KMP 
 
     Při KMP v roce 2016 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.  
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
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III.6  Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2016 tvořilo celkem 480 771 knihovních jednotek 
(dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 351 168 KJ. Přírůstek KF byl 
21 955 KJ, úbytek činil 22 873 KJ. KMP odebírala 283 titulů periodik v 1 284 exemplářích, 
z toho 70 titulů v 365 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik pak bylo 6 
v 7 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF byly 4 800 706,84 Kč, z toho bylo 3 639 865,20 Kč 
vynaloženo na knihy, 943 902,59 Kč na periodika, 169 153,70 Kč na AV média a 47 785,35 Kč 
na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. 
 
Objem knihovního fondu KMP 2006-2016 
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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 MK ČR Česká knihovna. Z nabídnutého 

seznamu si v první polovině roku mohla vybrat tituly v hodnotě 6 300,- Kč (v roce 2014 

za 6 100,- Kč, v roce 2015 za 6 300,- Kč) plus tzv. rezervu v počtu 20 exemplářů bez 

finančního omezení. 

     Poprvé také využila možnost zapojit se do projektu Cizojazyčná literatura na podporu 

doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím tohoto projektu 

získala především beletrii v hodnotě 35 923,00 Kč, která výrazně obohatila cizojazyčný 

knihovní fond.  

  

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 2016 se 

uskutečnilo celkem 9 výběrů (16 v roce 2014, 10 v roce 2015), obvykle ve středu. Přidělená 

finanční částka na nákup knihovního fondu se meziročně zvýšilo o 106 tis. a dosáhla výše 

4 801 tis. Kč.  

 

     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 Distri.cz 

(30 %), Kniha Zlín (35 %), Jota (35 %), Vyšehrad (35 %), Mladá fronta (35 %), SUN (35 %) 

a Slovart (40 %). Nově se podařilo navázat přímou spolupráci s plzeňským nakladatelstvím 

Starý most. Ke konci roku 2016 se nakladatelství Kniha Zlín stalo součástí společnost 

Distri.cz (Albatros). Výše rabatu zatím byla zachována, je však pravděpodobné, že nový 

majitel rabaty v budoucnu sjednotí na shodnou výši. Bohužel také na konci roku 2016 zaniklo 

plzeňské Knihkupectví Ševčík, se kterým KMP od poloviny 90. let spolupracovala. 

Spolupráce s ostatními dodavateli probíhala uspokojivě.  

 

     K 31. 12. bylo odesláno celkem 142 elektronických nebo písemných objednávek (169 

v roce 2014, 127 v roce 2015). Objednávky jsou průběžně očíslované a stvrzuje je podpisem 

ředitelka knihovny a její ekonomický náměstek. (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 % 1 004 414,79 

Euromedia Group 34 % - 31 % 1 060 799,00 

Albatros média 30 % 608 325,00 

OPA 30 % 341 828,00 

Nakladatelský servis 32 % 199 334,00 

Portál 28 % 106 694,00 

Nakladatelství Jota 35 % 86 347,00 

Jiří Ševčík  31 % 57 172,00 

Booknet.cz (Mladá fronta) 35 % 50 806,00 

Kniha Zlín 35 % 31 276,00 

Alpress – nakladatelství 30 % 23 816,00 

Slovart 40 % 14 308,00 

Vyšehrad 35 % 13 913,00 

Nakladatelství SUN 35 % 22 380,00 

Distribuce Stehlík, Volary 22 % 10 497,00 

Albi - 36 579,00 

Mindok - 40 414,00 

e-Reading - 19 600,00 

 
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 70. – 90. let 20. století, což jsou tituly v KF 
dostatečně zastoupené. V takových případech KMP dárcům doporučuje oslovit antikvariát, 
nemocnice, školy nebo se zúčastnit výměnného bazaru OK Skvrňany „Čtenáři čtenářům“, 
kde lze zanechat větší množství starších knih k dispozici pro širokou veřejnost. Nově 
po vzájemné domluvě KMP nabízí potenciálním dárcům i kontakt na agilního pracovníka 
Archivu města Plzně, pana Martina Houšku, který s takto získanými knihami zásobuje různé, 
veřejnosti volně přístupné knihovničky. Exempláře, které KMP případně chybí a zapadají 
do profilu fondu, jsou postupně zpracovány. Zbylé zachovalé exempláře jsou využívány 
na výměnu poškozených exemplářů. 
     Z nabídky darů bylo v roce 2016 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
49 KJ v celkové hodnotě 12 555,00 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.  
 

Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 
Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

Globus International s.r.o. 20 % 78 038,00 
Kosmas* 28 % 119 997,00 
Avik - 1789,00 
Euromedia Group* 30 % 76 581,00 
Bontonfilm - 17 962,00 
Magic box - 35 958,00 

 

*U dodavatelů označených * není nakoupené mluvené slovo na CD na samostatné faktuře, ale je 
součástí celého nákupu, proto se částka neshoduje s částkou v tabulce „Hodnota nakoupených 

dokumentů“. Průměrná cena 1 nosiče mluveného slova činila v roce 2016 201,- Kč. 
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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. S oběma dodavateli KMP 
udržuje dlouhodobě bezproblémové obchodní vztahy, v případě vzniku jakékoliv reklamace 
reagují vždy vstřícně a vzniklý problém je rychle odstraněn. 
     Odběr Mladé fronty Dnes a Lidových novin je z úsporných důvodů už od prosince 2014 
zajišťován přímo u vydavatele Mafra a dodáván Českou poštou, některé knihovny však 
nedostávaly deníky včas. Proto KMP přistoupila k dalšímu omezení jinak výhodného odběru. 
Přímo od společnosti Mafra nyní deníky odebírají pouze OK Bory, OK Skvrňany a Knihovna 
Lobzy. Jako bonus k ročnímu předplatnému (od 1. 12. 2016) bylo KMP nabídnuto bezplatné 
uveřejnění článku o činnosti knihovny v deníku Mladá fronta, v části Plzeňský region.  
Většinu periodik distributoři dodávají do poštovní schránky v hlavní budově nebo 
prostřednictvím České pošty. Pracovnice Oddělení KF centrálně zpracovávají periodika pro 
všechna oddělení v hlavní budově a některé pobočky. Obvodní knihovny periodika dostávají 
od distributorů přímo do svých provozů a zpracovávají si je samostatně. Pobočky Lhota, 
Červený Hrádek, Malesice, Radčice a Újezd odebírají periodika prostřednictvím své obvodní 
knihovny.  
     Nabídku periodik KMP každoročně doplňuje finančně výhodným odběrem remitend 
od firmy VaRa z Českých Budějovic. Zásilky remitend chodily pravidelně 1x 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 2016 2015 2014 Počet exemplářů 2016 2015 2014 

odebíraných periodik 283 264 261 odebíraných periodik 1 284 1 196 1 155 

  z toho remitend 70 68 67   z toho remitend 365 360 350 

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

 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

PNS 12 % 536 288,59 

Mediaprint & Kapa 15 % 150 473,00 

VaRa  74 063,00 

CZ Press (cizojazyčná periodika)  34 290,00 

Mafra  16 635,00 

Moraviapress  15 862,00 

SEND  10 432,00 
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Objem přírůstků a úbytků 2006-2016 

 
 
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 

NK ČR. Práce probíhaly podle plánu od přidělení dotace v červnu do prosince 2016.      

     Největší podíl práce byl věnován slovníku klíčových slov. Záznamy v něm byly 

harmonizovány s bází věcných autorit NK ČR. Termíny ve slovníku klíčových slov byly 

kontrolovány a po vyhodnocení převáděny na tematické termíny, geografické názvy 

a formální deskriptory. Celkově bylo zkontrolováno 15 118 záznamů, z nich 6 185 bylo 

roztříděno, upraveno a převedeno na věcné autoritní termíny. Další práce spočívaly 

v systematické kontrole rejstříku jmenných a korporativních autorit, odstraňování chyb 

a duplicit. Celkově bylo v tomto období staženo 6 860 jmenných a věcných autorit, do 

souboru národních autorit NK ČR bylo zasláno a přijato 1 200 jmenných a korporativních 

autorit. Provedení práce na projektu KMP zajišťovala za pomoci nasmlouvaných brigádníků.   

 
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.  

     Z  pohledu katalogizace bylo nejnáročnější a zároveň statisticky nejméně efektivní prací 

zpracování darů či různých náhrad. Svazky byly ve většině případů přiřazovány k již dříve 

zpracovaným titulům, bylo však potřeba zkontrolovat věcnou správnost starších záznamů, 

doplnit údaje a obálky.  
     V roce 2016 bylo celkem zpracováno rovných 20 000 KJ, tj. o 2 000 KJ méně než v roce 

2015.  

 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2016 2015 2014 

Knihy 19 118 21 497 23 504 

Mapy 297 82 368 

Hudebniny 192 109 19 

Deskové hry 377 312 109 

Grafické listy 16 - - 

Celkem 20 000 22 000 24 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2016 2015 2014 

Naučná 3 734 4723 5 529 

Beletrie 11 286 12249 13 954 

Mládež naučná 536 601 676 

Mládež beletrie 3 562 4427 3 841 

Hudebniny 192 - - 

Mapy 297 - - 

Grafické listy 16 - - 

Deskové hry 377 - - 

Celkem 20 000 22 000 24 000 

 
     Uvolněné signatury po provedených odpisech se nadále už nově neobsazují. Signatury 

jsou přidělovány nekonečnou číselnou řadou. 

     I v roce 2016 průběžně 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 deskových her 
     Po dvouleté zkušenosti se zvýšeným nákupem a zpracováním deskových her KMP svoje 
katalogizační záznamy zpracovaných deskových her nabídla k převzetí do Souborného 
katalogu CASLIN ČR.  Záznamy prošly důkladným procesem ověření a KMP jako první 
knihovna v republice dosáhla oficiálního zařazení katalogizačních záznamů pro deskové 
hry do této celostátní informační sítě. V roce 2016 bylo zpracováno 377 KJ deskových her.   
 
Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 
Deskové hry 2016 2015 2014 
Počet exemplářů 377 312 109 
 
Zpracování tematických kufříků 
     V souladu se současnými trendy knihovnické práce také KMP začala nabízet dětským 
čtenářům tematické kufříky. Do loňského roku zájem o tematické kufříky testovala Knihovna 
Vinice, na základě příznivého ohlasu pak byla služba zavedena i v dalších knihovnách. 
Ke zpracování tematických kufříků bylo nutné stanovit jednotný postup pro výtvarný vzhled 
i tvorbu katalogizačního záznamu. V roce 2016 bylo zpracováno 39 KJ tematických kufříků. 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 
Tematické kufříky 2016 2015 2014 
Počet exemplářů 39 0 0 
 
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, malá část 
filmů na DVD byla nově nakupována i do Ústřední knihovny pro dospělé, 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. Licenční smlouvu, která umožňuje absenční půjčování DVD, 
má KMP uzavřenou se společnostmi Bontonfilm a Magic Box. 
     Během roku pokračovaly práce na údržbě slovníků. 
     V roce 2016 bylo zpracováno celkem 1 955 KJ AV médií. 
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 
Nosič 2016 2015 2014 

CD 872 1 301 1 184 
EC (elektronické čtečky) - 1 - 
EZ (elektronické zdroje) 5 - 2 
DVD 224 285 185 
LP - 1 - 
MP3 854 712 429 
Celkem 1 955 2 300 1 800 
 
Zpracování dokumentů v retro režimu  
     Do retro zpracování se promítla i práce s dokumenty v rámci oprav.  
 
Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 
Tematická skupina 2016 2015 2014 

Naučná 3 13 4 
Beletrie 10 10 29 
Mládež naučná - - - 
Mládež beletrie - - 12 
AV média - - - 
Celkem 13 23 45 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

71 

     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 2016 KMP pokračovala ve 
vylepšování katalogizačních záznamů zobrazením obálky titulu.  
 
Brožury 
     Oproti předcházejícím letům bylo cílem zpracovávat většinu dokumentů v modulu knih, 
proto počet přírůstků v modulu brožur klesá. 
     Pracovnice Oddělení KF vytvoří primární katalogizační záznam, zaeviduje a čárovým 
kódem olepí brožury pro provozy v hlavní budově, pro pobočky a Bibliobus. Ostatní knihovny 
přebírají již hotový záznam pro brožuru - podobně jako u periodik také pro brožury má každá 
knihovna svoji číselnou řadu, evidenci svého dokumentu provede zkopírováním záznamu, 
zpracovaného Oddělením KF (zpravidla) pro ÚKD. Katalogizační záznamy brožur jsou 
doplňovány rovněž o obálku titulu.  
     V modulu brožur byly zpracovávány převážně Harlequiny, jednoduchá leporela a drobné 
sešity krátkodobého charakteru. 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. Přestože je tento proces výrazně časově 
náročný, takto převedené tituly se pak v jiné knihovně zpravidla velmi dobře půjčovaly.  
     Také v roce 2016 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur. Zároveň 
byly upravovány katalogizační záznamy a stavění dokumentu. O každé změně byly provozy 
informovány e-mailem. V roce 2016 bylo zpracováno celkem 1 715 KJ v modulu brožury. 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 
 2016 2015 2014 

Počet exemplářů 1 715 1 826 2 757 
 
Technické zpracování  
     Pracovnice katalogizace s pracovnicemi technického zpracování udržovaly v rámci 
zachování kontinuity zpracování shodné tempo. Denní zpracování novinek probíhalo podle 
faktur, proto se zpracované soubory pohybovaly v různých počtech od cca 50 - 150 ks. Nově 
zpracované tituly byly v hlavní budově rozneseny vždy ihned po zpracování. Novinky pro 
obvodní knihovny byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. Celkový počet 
tašek jednoho rozvozu s novinkami se v tomto období pohyboval mezi 30 – 50 ks. Během 
roku 2016 bylo realizováno 20 rozvozů (21 rozvozů v roce 2015).  
     KMP využila též pomoci praktikantů ze SOŠ prof. Švejcara, zejména při razítkování knih, 
balení a přebalování knih pro Výměnný, Prezenční a Regionální fond. 
 
Další práce s knihovním fondem 
 
Revize 
     V roce 2016 byla zahájena revize KF v OK Bory, v pobočkách Křimice, Litice, Radčice 
a Radobyčice. Uzavřeny byly revize KF v Bibliobusu, v Hudební a internetové knihovně, 
v Křimicích, Liticích, v Knihovně Lobzy, v Radčicích, Radobyčicích, v OK Bory, OK Slovany a 
také revize Rezervního fondu.  
     Počet ztrát po revizi má dlouhodobě klesající charakter.  
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Přehled uzavřených revizí 

Revidovaná knihovna Revidované KJ Počet ztrát v KJ Procenta ztrát 

Bibliobus 15 212 31 0,02 

OK Bory 33 718 55 0,16 

Hudební knihovna 17 073 6 0,35 

Křimice 850 0 0 

Litice 2 544 0 0 

Lobzy 20 344 4 0,01 

Radčice 1 497 0 0 

Radobyčice 1 517 0 0 

Rezervní fond 3 215 2 0,06 

OK Slovany 40 836 25 0,06 

 
Ohlédnutí za dosavadní revizní činnosti KMP 
     V roce 2016 KMP završila Plán revizí pro léta 2002-2016. Revize byly prováděny 
v revizním modulu systému Lanius/Clavius. První automatizovaná revize KF proběhla za 
pomoci jednoho skeneru s dlouhým kabelem, nyní již byly pro revize zakoupeny 2 lehké 
bezdrátové skenery. První ztrátový seznam v ÚKD měl 71 stran, přesto procentuálně 
největší ztráty knihovního fondu zaznamenala pobočka Radčice, ekonomické oddělení KMP 
a Polanova síň. Procenta ztrát u prvních automatizovaných revizí se pohybovala kolem cca 4 %, 
v současnosti jsou téměř nulové.  
     Od revize knihovního fondu v OK Lochotín v roce 2012 využívá KMP možnosti AKS 
Clavius upozornit na dokumenty, které nebyly více než 10 let žádným uživatelem vypůjčeny. 
Získané informace se v následujících letech staly podkladem pro výraznou aktualizaci 
knihovního fondu s jediným cílem: nabízet uživatelům atraktivní a aktuální knihovní fond bez 
balastu zastaralé literatury.    
     Za celé patnáctileté období KMP vykázala celkové ztráty knihovního fondu ve výši 12 231 KJ. 
 
Převody 
     Knihovní fondy všech knihoven KMP dlouhodobě procházely výraznou aktualizací.      
Provozy s omezenými skladovými prostory a po rekonstrukcích (zejména Bolevec, Vinice, 
Bibliobus) se na Oddělení KF obracely s nabídkou převodu většího počtu exemplářů. 
Ve většině se jednalo o velmi pěkné, zachovalé tituly, o něž uživatelé v místě už nejevili 
zájem. Pro Oddělení KF byla agenda kolem převodů časově velmi náročná. Bylo potřeba 
vytřídit použitelné knižní tituly, prověřit zájem ostatních knihoven, provést změny v evidenci 
lokací, připravit knižní tituly k přímému doplnění pro ty knihovny, které konkrétní knižní titul 
ve fondu dosud neměly. Výborná byla spolupráce s knihovnicemi ÚKD a ÚKDM, které 
poctivě všechny nabízené knižní dokumenty ve svých odděleních zkontrolovaly a třetinu 
z nabízených exemplářů zařadily výměnou za své opotřebované a poškozené. 
     Větší množství zbývajících exemplářů bylo převedeno do Rezervního fondu, zbytek byl 
odepsán.  
 
Prezenční fond 
     K doplňování Prezenčního fondu v loňském roce docházelo minimálně. S ohledem na limity 
skladových prostor v ústřední budově naopak praxe ukázala nutnost aktualizace i této části KF.   
 
Rezervní fond 
     Rezervní fond je v podobné situaci jako Prezenční fond.  V roce 2016 byl ještě 
do Rezervního fondu proveden větší počet převodů, v budoucnu ale bude nutné přistoupit 
k jeho aktualizaci a rozvolnění skladových prostor.   
     V roce 2016 byla ukončena revize Rezervního fondu, jež probíhala od roku 2015. Byla 
zaznamenána ztráta 2 dokumentů (pravděpodobně se jedná o špatně provedené převody).   
     Do Rezervního fondu bylo převedeno 553 KJ. 
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Regionální fond 
     O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  
 
Odpisy 
     Od roku 2015 využívá KMP při zpracování odpisů metodu tzv. dávkových odpisů, tzn. 
že odpovědní pracovníci knihoven si sami v AKS Clavius v prostředí úbytků načtou číselně 
evidované soubory jednotlivých druhů dokumentů určených k odepsání. 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, případně elokovat 
do jiné knihovny. 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 2016 bylo odepsáno 22 989 KJ (27 309 KJ v roce 2015). 
 
     Na základě Směrnice KMP č. 4/2015  byl upraven postup nakládání s vyřazenými 
knižními tituly. Nabídkové seznamy jsou měsíčně posílány do knihovnické konference 
Akvizice. Na nabídky KMP poměrně často reagují především odborné knihovny z ČR pro 
obnovu svých očtených a jinak poničených exemplářů. Po uplynutí lhůty určené pro odezvu 
knihovnám (7 dní) byla do března 2016 nabídka předávána Odboru evidence majetku 
do vnitřní burzy MMP. Vzhledem k rozsahu seznamů odepsaných dokumentů byla velmi 
zatěžující manipulace v prostředí magistrátních IS. Na základě dodatku č. 4 Zřizovací listiny 
KMP ze dne 29. 3. 2016. byla pro KMP povinnost umisťovat odepsaný knihovní fond 
do vnitřní burzy MMP zrušena. Od dubna 2016 jednotlivé knihovny odepsané knižní 
dokumenty mohly nabízet k odkoupení zájemcům prostřednictvím oblíbených knižních 
bazarů.  
 
Přehled odepsaných dokumentů 

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

Nepoužitelná 4 030 217 

Opotřebovaná 16 052 48 

Placené ztráty 675 78 

Ztráty po revizi 116 11 

Zastaralé 1 711 - 

Ostatní důvody 50 1 

Celkem 22 634 355 

 
Nevrácené dokumenty 
     Od roku 2015 KMP tzv. zneviditelňuje dlouhodobé výpůjčky. Jedná se o exempláře 
dlouhodobě vymáhané v upomínacím řízení. V minulosti tyto výpůjčky až do vyřízení stále 
figurovaly ve čtenářských kontech uživatelů a umožňovaly dalším zájemcům si na prakticky 
nedostupné dokumenty zadávat rezervace. Proto KMP začala nedostupné dokumenty 
označovat přívlastkem „nezobrazovat ve www katalogu“. V součinnosti s pracovnicí IT 
podpory bylo v procesu zneviditelňování využito možnosti realizace této funkce v prostředí 
výpůjčního protokolu, tak aby zneviditelnění dokumentu mohli provádět zodpovědní 
pracovníci na jednotlivých provozech sami, bez nutnosti zásahu pracovníků Oddělení KF.  
 
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 136 souborů s 5 646 KJ, 
vráceno bylo 4 534 KJ, tj. průměrně 10 souborů a 403 výpůjček na jednu obsluhovanou 
knihovnu za rok. 
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     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb pro 14 
obsluhovaných knihoven na rok 2016 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu s lokací 
VFR částku 47 495,00 Kč. Celkem bylo zakoupeno 248 KJ. (Od roku  2012 KMP dodržuje 
barevné rozlišení VFR, na hřbety knih lepí signální růžový a zelený štítek.)  
     Od dubna 2016 pro KMP vznikla nově povinnost kvartálně elektronicky odesílat Oddělení 
vzdělávání a organizace knihoven SVK PK naskenované uhrazené faktury, na nichž figurují 
knihovní dokumenty zakoupené z dotace Plzeňského kraje. To přineslo Oddělení KF další 
nárůst agendy. 
 
Využití výměnného fondu v roce 2016 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno 
knih 

Vráceno 
knih 

Půjčeno 
AV 

Vráceno 
AV 

Bílá Hora 10 388 259 17 12 
Božkov 15 754 868 22 29 
Černice 10 393 346 30 12 
Červený Hrádek 9 311 466 0 0 
Koterov 10 352 277 0 0 
Křimice 17 717 552 2 0 
Lhota 10 366 289 4 0 
Litice 10 341 251 14 0 
Malesice 9 411 295 6 0 
Radčice 11 550 404 5 0 
Radobyčice 9 294 217 0 0 
Újezd 10 400 173 1 0 
      
Letkov 4 208 122 0 0 
Starý Plzenec 2 60 15 0 0 
Celkem 136 5 545 4 534 101 53 
 
Přehled činnosti Oddělení VF  
 2016 2015 2014 

Přidělená částka na regionální funkce 189 977,00 176 471,00 162 447,00 
z toho na nákup KF 47 495,00 45 000,00 41 000,00 
Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 
Počet návštěv ve VF (počet souborů) 75 76 73 
Počet výpůjček  3 069 3 264 3 116 
Počet vrácených KJ do VF 2 541 2 521 2 268 
Počet výpůjček AV médií 38 28 15 
Počet vrácených AV médií do VF 13 0 0 
 
Stav knihovního fondu VF a VFR    
 2016 2015 2014 

Stav VF 32642 32125 32002 
Stav VFR 1604 1369 1136 
Přírůstek VF 1266 1286 1778 
Přírůstek VFR 248 233 214 
 
Stav AV médií VF a VFR    

 2016 2015 2014 
Stav AV médií 527 597 549 
Stav AV médií VFR 12 12 12 
Přírůstek AV médií 57 38 22 
Úbytky  747 1159 704 
Úbytky AV médií 148 45 - 
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III.7 Public relations a spolupráce      
 
     V roce 2016 bylo o KMP zveřejněno celkem 146 článků a příspěvků (v roce 2015 to bylo 

151 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku byly publikovány v periodikách Mladá fronta 

Dnes, Právo, Radniční Listy, Informační zpravodaj MO 2 Slovany, Plzeňská jednička, Naše 

rodina, Čtenář, Bulletin SKIP, Trojka, Impulzy a Plzeňský rozhled. Články se týkaly např. akcí 
v M-klubu, L- klubu a Polanově síni, znovuotevření Knihovny Lobzy, Semínkovny v OK 

Doubravka, revitalizace Knihovny Vinice a vybudování venkovní čítárny Oáza, projektů 
Čtenář roku – čtenářská třída, Týden čtení, Noc s Andersenem, festival Jeden svět, Noc 

literatury, Týden knihoven, Festival regionálních nakladatelů a dalších.  

     Autory 33 článků byli pracovnicí KMP (15 lidí), k nejpilnějším patřila Z. Mišterová 
z Knihovny Lobzy (5), M. Skálová, E. Procházková, M. Kožíšek Ouřadová a L. Ťoupalová 

(po 3 článcích), I. Posoldová, P. Pekárková, L. Duchková, V. Kučerová, L. Výšková a D. Brychová 
(po 2 článcích).   

     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP. 

 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 51 příspěvků. Objevily se v Aktualitách webu MMP 

(4x), na webech Plzen.cz (4x), Vaše literatura (2x), ČR Plzeň, Den poezie, Celé Česko čte 
dětem, ceskypohled.eu, pestujprostor.plzne.cz, region.plzen.cz, na webech sedmi 

základních či mateřských škol a ve vysílání Plzeň v kostce. Dále na facebooku SKIP (3x), 

Plzeň pro všechny, Juniorfest, Západočeská galerie, ÚMO 3 nebo ÚMO 4 (5x). O KMP rovněž 
vysílaly např. TV Plzeňská 1 (2x), TV ZAK (5x), Český rozhlas Plzeň (3x), Český rozhlas 

Vltava (1x) a Radio Impuls (1x).  
     V součinnosti s Plzeňským deníkem (http://plzensky.denik.cz) pokračovalo Oddělení KF 
v propagaci novinek knižních titulů zakoupených do knihovního fondu KMP. Každý týden 
bylo do Plzeňského deníku odesíláno cca 5 tipů na zajímavé novinky včetně anotací, které 
byly otištěny v upoutávkách v periodiku.   

     Psaním tiskových zpráv byla od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 
Mgr. Markéta Skálová. Vydáno bylo celkem 15 tiskových zpráv, které byly též zveřejněny 

na webu KMP (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku).  

 
 Přehled tiskových zpráv 

Název tiskové zprávy Zveřejněno 

Knihovna v Lobzích znovu otevřená 7. 1.  

Knihovna města Plzně vstupuje do 140. roku výročí svého založení 28. 1.  

Den otevřených dveří Knihovny města Plzně jako součást oslav jejího jubilea 8. 3. 

Na Měsíc čtenářů navazuje Noc s Andersenem 29. 3. 

Plzeňská část filmového festivalu Jeden svět v Knihovně města Plzně 31. 3. 

Studovna Knihovny města Plzně nabízí lidem stále více služeb 2. 5. 

Noční čtení v Knihovně města Plzně 6. 5. 

Bibliobus Knihovny města Plzně slaví 20 let 26. 5. 

V Knihovně města Plzně se otevřela Semínkovna 28. 6. 

Výstava na radnici mapuje publikační činnost KMP za poslední čtvrt století 28. 7. 

„Kino“ ve skvrňanské knihovně láká na dokumentární filmy 9. 9. 

20. ročník Týdne knihoven proběhne letos v retro stylu 29. 9. 

Knihovna města Plzně bude i na podzim žít hudbou 10. 10. 

Regionální nakladatelé se potkají se čtenáři v městské knihovně 16. 11. 

Plzeňská knihovna se promění ve vánoční říši pohádek 21. 11. 

 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  
 

http://plzensky.denik.cz/
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
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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  

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

Sociální sítě (Facebook):  

 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (685 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 (168 fanoušků) 

 OK Bory: https://www.facebook.com/boryknihovna  

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (360 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (369 fanoušků) 

 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-
Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (223 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 (131 fanoušků) 

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

 Pobočka Křimice: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344275959&fref=ts  
 

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 Doubravka: http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/  

 OK Skvrňany a M-klub: http://mklub.rajce.idnes.cz 

 OK Slovany: http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/  
 

Na tvorbě webových a facebookových stránek se podílelo 14 pracovníků KMP.  
 
     V roce 2016 zaznamenaly oficiální stránky KMP 117 402 návštěv, tj. o 1 156 návštěv více 
než v roce 2015.  
 
      Na podzim 2016 vyvrcholily práce na nových webových stránkách KMP. Realizační 
tým ve složení L. Kotroušová, E. Murinová, V. Čadová, J. Hájková ve spolupráci se zástupci 
SITMP pracoval na přípravě nových webových stránek dlouhou řadu měsíců. Spolupráce 
s pověřenými pracovníky SITMP nebyla vždy zcela optimální a narážela na řadu překážek. 
Oprávněné požadavky ze strany knihovny na funkčnost nového webu nebyly vždy 
zapracovány v takové míře, jak by si pracovnice knihovny představovaly. Dne 5. 10. byly 

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
https://www.facebook.com/boryknihovna
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
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011344275959&fref=ts
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://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/
http://mklub.rajce.idnes.cz/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/
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nové stránky KMP konečně spuštěny. V první fázi bylo potřeba doladit řadu drobných 
nedostatků, které však byly v krátké době odstraněny. Do budoucna je ještě nutné 
zapracovat na zvýšení technické kvality tak, aby stránky odpovídaly současným trendům 
a požadavkům na moderní atraktivní web. Za jednotlivé sekce zodpovídají kolegyně 
L. Kotroušová (aktualizace a komplexní správa webu), V. Čadová (správa kalendáře akcí, 
prezentace tiskových  zpráv a  článků o KMP, údržba fotogalerie akcí) a E. Murinová (správa 
publikační činnosti: Plž, Listy Ason-klubu, bibliografie, edice Ulita aj.). 
 
     Na webových stránkách jednotlivých plzeňských ÚMO jsou umístěny základní informace 
a odkazy na knihovny KMP. Pobočkám Červený 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. 
Pozvánky, aktuality a informace o pobočce Lhota jsou ve spolupráci s ÚMO 10, paní Blankou 
Strejcovou, zveřejňovány na stránkách úřadu.  
 
     KMP má uzavřenu smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních webových 
stránek KMP v NK ČR. 
 
Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení se ani v roce 2016 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. 
     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 2016 KMP 
(P. Chládková) vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou 
prezentací propagovány knihy, čtení, informace o knihovně, akce obvodních knihoven apod.  
V některých knihovnách byly pozvánky na vybrané akce zasílány e-mailem čtenářům 
adresně (např. v ÚKDM pozvánky maminkám na dopolední Čtení pro nejmenší).      
     V rámci oslav 140. výročí od vzniku Obecné knihovny v Plzni pracovnice Oddělení KF 
M. Kožíšek Ouřadová nafotila propagační fotografie hlavní budovy KMP a za přispění 
P. Chládkové, která získala finanční podporu od firmy Imont (www.imont.cz), byly vytištěny 
barevné pohlednice.   
     KMP podporovala kampaň Kniha ti sluší (www.knihatislusi.cz) v týdnu 18. – 23. 4. 
distribucí informačních plakátů a dalších materiálů ve všech knihovnách. 
     Pracovnice Oddělení KF se zapojily do přípravy a propagace festivalu Jeden svět 
(www.jedensvet.cz), jedno z promítacích míst bylo v Polanově síni. 
     Významnou měrou se pracovnice Oddělení KF podílely ve spolupráci s PR oddělením 
SVK PK na přípravě a organizaci Noci literatury (http://www.nocliteratury.cz), která tentokrát 
proběhla 11. 5. Čtecí místo v půdních prostorách KMP zaznamenalo nejvyšší účast – 155 
účastníků ze všech čtecích míst v Plzni. V KMP četl herec DJKT pan Bronislav Kotiš z knihy 
polského autora Jaceka Dehnela Lala. 
     Proběhl další ročník spolupráce se společností Divadelní léto pod plzeňským nebem 
(http://www.divadelnileto.cz), na jehož propagaci KMP spolupracovala umístěním plakátů 
a informačních letáků ve všech knihovnách sítě a společnosti poskytla cca 400 ks 
vyřazených a poničených knižních titulů jako rekvizitu pro představení. 

http://www.imont.cz/
http://www.knihatislusi.cz/
http://www.jedensvet.cz/
http://www.nocliteratury.cz/
http://www.divadelnileto.cz/
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     KMP rovněž podpořila tradiční multižánrový festival Živá ulice (www.zivaulice.eu) – 
pomohla s distribucí propagačních materiálů festivalu a recipročně v průběhu festivalu 
distribuovala své vlastní propagační materiály ve stánku v Proluce a poskytla několik 
vyřazených a odepsaných knižních titulů dětské literatury pro aktivity s dětmi tamtéž.  
     Pobočka Bílá Hora několikrát ročně umisťovala informační letáky o činnosti knihovny 
v místní MŠ a v Sokole. 

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).  
 
     Všichni pracovníci jsou vybaveni jmenovkami s povinností nosit je především 
v prostorách, kde se setkávají s veřejností – při službě u výpůjčního pultu. 
 
     V rámci hry geocaching  jsou v prostorách OK Doubravka a OK Slovany umístěny 
krabičky s cache, tím se knihovna dobře propaguje také mezi lidmi, kteří do knihovny 
nechodí.   
 
Aktivity mimo knihovnu 
     Kolegyně E. Marianová z Knihovny Bolevec v rámci donáškové služby prováděla 
propagaci služeb knihovny a akcí pořádaných knihovnou umisťováním informačních letáčků 
na panelech v Městském ústavu sociálních služeb (http://muss.plzen.eu/), Penzionu pro 
důchodce a Totemu, mezigeneračním dobrovolnickém centru (http://www.totemplzen.cz/).  
     Pracovnice Oddělení KF M. Kožíšek Ouřadová a M. Bicanová domluvily s plaveckým 
bazénem na Slovanech (http://www.bazenslovany.cz) propagaci služeb a činnosti KMP 
na světelné tabuli v prostoru bazénu. Aktuální obrazové slajdy připravovala a odesílala 
P. Chládková. 
     V rámci projektu mini knihovničky pracovnice Oddělení KF aktualizovaly nabídku 
vyřazených knih z knihovního fondu nebo z nevyužitých darů v knihovničkách v plaveckém 
bazénu Slovany, na plovárně v Hradišti (www.plovarna-hradiste.cz), v multifunkčním 
kulturním centru Plzeň Zastávka (www.plzenzastavka.cz) a v rodinném centru Na schodech 
v Černicích (http://www.naschodech.cz). Projekt byl propagován na celorepublikovém webu 
Sousedské knihovny (www.sousedskaknihovna.cz). OK Doubravka pečovala o mini 
knihovničky v čekárnách Nemocnice sv. Jiří, Knihovna Vinice o knihobudky v prostoru 
venkovní čítárny Oáza před knihovnou. Knihy jsou čtenářům volně k dispozici, u každé 
knihovničky jsou informace o KMP. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://www.zivaulice.eu/
http://muss.plzen.eu/
http://www.totemplzen.cz/
http://www.bazenslovany.cz/
http://www.plovarna-hradiste.cz/
http://www.plzenzastavka.cz/
http://www.naschodech.cz/
http://www.sousedskaknihovna.cz/
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Vnější vztahy a spolupráce  
     Všechny provozy KMP podle svých možností, zaměření a umístění spolupracovaly 
s desítkami organizací. V roce 2016 šlo (kromě škol) o 78 organizací v Plzni, 15 organizací 
mimo Plzeň a 2 organizace mimo ČR. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (23), 
ZŠ (36 + 13), SŠ (9) a ZUŠ (3), případně se speciálními školami v okolí působnosti každé 
knihovny.  
 
Spolupráce s plzeňskými organizacemi  

 Advokátní kancelář JUDr. Havla (ÚKD – zajišťování právních služeb pro KMP v oblasti 
dobíhajících soudních a exekučních pohledávek) 

 Alternativní poradna Plzeň (M-klub) 

 Animánie Plzeň (Knihovna Vinice – vzájemná spolupráce) 

 Archiv města Plzně (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, Oddělení KF 
- vzájemná propagace činnosti) 

 Besip Plzeň (L-klub – drobné dárky pro děti) 

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

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

 Cukrárna Sluníčko U divadla (M-klub) 

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

 ČSAD Doubravka (Bibliobus – parkování vozidla - spolupráce ukončena k 31.12.) 

 Darda - tvůrčí skupina (OK Bory - realizace projektu „Lepit, tvořit, malovat, s pohádkou 
si budem hrát“)  

 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 - LIV, besedy) 

 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 v KMP, obrazovka a monitor divadla ve výloze 
ústřední budovy KMP) 

 Divadlo pod lampou (Studovna – rešerše Obraz tisku za rok 2015) 

 Divadlo V Boudě (M-klub – zázemí a stálá scéna divadla, Knihovna Lobzy - zapůjčení 
marionet broučků)  

 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) 

 Festival Letem světem (M-klub) 

 Galerie Ladislava Sutnara (Studovna - dodávání Informačního servisu kultury) 

 Galerie města Plzně (Studovna - dodávání Informačního servisu kultury) 

 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Požární stanice Plzeň - střed, Pobřežní 17 
(ÚKDM – beseda s profesionálními hasiči - nprap. Bc. Stanislavem Machem a kpt. 
Mgr. Lenkou Basákovou - jako součást programu Noci s Andersenem) 

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

 Informační centrum Plzeňského kraje (OK Bory – drobné odměny do soutěže 
„Komiks podle Macourka“, L-klub – drobné dárky pro děti) 

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

 Juniorfest 2016 (ÚKDM - spolupráce při výtvarné soutěži Kamarádi ze studia Kamarád, 
říjen 2016) 

 Komerční banka Plzeň (OK Lochotín a L-klub – drobné reklamní dárky do dětských 
soutěží) 
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 Komunitní škola, o. s. - kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a dospělé 
(Knihovna Bolevec – vzájemná propagace akcí)  

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

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

 Krystal, o. s. (M-klub) 

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

 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – příprava a tvorba Výročí 
plzeňských osobností v roce 2019, 2020, 2021, Plzeňská výročí v roce 2019, 2020, 
2021) 

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

 McDonald Plzeň (L-klub – drobné dárky pro děti) 

 Městská policie (L-klub, M-klub – besedy a drobné dárky pro děti) 

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

 Městská charita - Domov sv. Aloise (OK Slovany – navázána spolupráce) 

 Na schodech – rodinné centrum (Oddělení KF – mini knihovnička) 

 Knihkupectví Fraus, Goethova ul. (Knihovna Lobzy – knižní dar pro děti prvních tříd)  

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

 OD Centrum (OK Doubravka – Jarobraní) 

 Pěstuj prostor, z. s. (Knihovna Vinice – revitalizace venkovního prostoru - projekt 
Čtenářský koutek Oáza)Plavecký bazén Slovany (Oddělení KF - zajišťování a 
doplňování mini knihovničky, propagace na velkoplošné obrazovce) 

 Plzeň Zastávka, komunita (Oddělení KF – mini knihovnička) 

 Plzeňská jednička – čtvrtletník ÚMO1 (L-klub) 

 Plzeňská škola tance a etikety (M- klub) 

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

 Promítej i ty! (M-klub) 

 Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

 Reda, a. s. (OK Bory – výroba látkových tašek s potiskem KMP) 

 Rizzo Associates Czech, a. s. (OK Bory – peněžní dary na ceny do soutěže „Moje 
čtenářská třída“ a „Komiks podle Macourka“ - Ing. Marek Tengler, předseda 
představenstva, Daniela Pinlová, Pavel Roubal - asistenti)  

 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady MP Iris (distribuce časopisu Iris v KMP) 

 SIT MP (OK Bory – v listopadu a prosinci zapůjčily dataprojektor na realizaci LIV pro 
střední školu) 

 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) 

 Středisko západočeských spisovatelů (Polanova síň – cyklus Řeknu ti, co čtu; příprava 
pořadů; spolupráce na Plzeňském literárním festivalu) 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Oddělení KF - oddělení akvizice 
a katalogizace, spolupráce při zajišťování Noci literatury - oddělení PR, ÚKD – MVS, 
ÚKDM – spolupráce při Evropském dni 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) 

 Škola Liang-I (M-klub) 

 Totem – regionální dobrovolnické centrum (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury, Knihovna Bolevec - propagace materiálů, čtení pro seniory, soutěže - 
vyhodnocení) 
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 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, 
ÚKD – výstavka kompenzačních pomůcek, výstava o činnosti) 

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu; účast 
starosty na Noci s Andersenem, Den dětí na Doubravce – spolupráce, sdílení akcí 
na Facebooku, knižní dar Městský obvod Plzeň 4) 

 ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti) 

 ÚMO 7 (pobočka Radčice – zveřejňování informací v místním rozhlase, na vývěsce)  

 ÚMO 8 (pobočka Černice – velmi dobrá spolupráce) 

 ÚMO 9 (pobočka Malesice – spolupráce s tajemnicí Naděždou Červenou a starostou 
Miroslavem Cudlmanem) 

 ÚMO 10 (Lhota – propagace knihovny na webových stránkách) 

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

 Vodafon Plzeň (OK Lochotín – drobné dárky pro děti) 

 Západočeská galerie v Plzni (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury, 
Oddělení KF – propagace činnosti) 

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra českého jazyka a literatury 
(Knihovna Vinice – realizaci vystoupení Romeo a Julie) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice - výborná spolupráce 
a vzájemná propagace, OK Doubravka - čtenářská soutěž s Maruškou; KMP - setkání 
a exkurze pracovníků v  centru Lüftnerka na základě pozvání) 

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

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

 17. MŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

 25. MŠ, Ruská ul. (ÚKDM) 

 31. MŠ, Spojovací 7 (OK Slovany) 

 32. MŠ, Resslova ul. (ÚKDM) 

 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) 

 56. MŠ, Lhota (Lhota) 

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

 63. MŠ, Lábkova 30 (OK Skvrňany) 

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

 67. MŠ, K. Steinera (OK Skvrňany) 

 70. MŠ, Waltrova 26 (OK Skvrňany) 

 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) 

 MŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 

 MŠ Bílá Hora (ÚKDM) 

 MŠ Drobeček, Blatenská ul. (OK Slovany) 

 MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

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

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

 2. ZŠ, Schwarzova ul. (ÚKDM) 

 4. ZŠ + ŠD, Kralovická ul. (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 (ÚKDM, OK Bory) 

 12. Masarykova ZŠ, Jiráskovo nám. (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. (OK Slovany) 

 21. ŠD, Slovanská alej (OK Slovany) 

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

 25. ZŠ, Chválenická ul. (ÚKDM, OK Slovany) 

 26. ZŠ + ŠD, Skupova 22 (ÚKDM, OK Bory)  

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

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

 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany) 

 Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

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

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

 ZŠ Podmostní (OK Slovany) 

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

 ZŠ při FN Manětínská ul. (OK Lochotín) 

 ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 

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

 ZŠ + ŠD Božkov (Božkov) 

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

 ZŠ Easy Start s.r.o., Blatenská 27 (OK Slovany) 

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

 ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

 Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 (OK Slovany) 

 Waldorfská škola Dobromysl, Husova 1126 (ÚKDM) 

 Tyršova ZŠ, U Školy 7, (ÚKDM) 
 

ZŠ mimo Plzeň: ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín), ZŠ Dýšiná (ÚKDM, OK Lochotín), ZŠ Horní 
Bříza (OK Lochotín), ZŠ Chotíkov (ÚKDM, OK Lochotín), ZŠ Kaznějov (OK Lochotín), 
ZŠ Kralovice (OK Lochotín), ZŠ Ledce (OK Lochotín), ZŠ Město Touškov (OK Lochotín), 
ZŠ Pňovany (OK Lochotín), ZŠ Staňkov (ÚKDM, OK Lochotín), ZŠ Zbůch (ÚKDM), Praktická 
škola Zbůch (ÚKDM), ZŠ Všeruby (OK Lochotín) 

 
Základní umělecké školy: 

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

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

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

 Církevní gymnázium Plzeň (ÚKDM) 

 Masarykovo gymnázium Plzeň (ÚKDM)  

 Obchodní akademie (ÚKDM) 

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

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

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

 SOU stavební Plzeň (ÚKDM) 

 SOU elektrotechnické Plzeň (ÚKDM) 

 SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 
 
SŠ mimo Plzeň: Praktická škola Zbůch (ÚKDM) 

 
Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi  

 Asociace Falun Gong ČR (M-klub) 

 CZ.NIC z.s.p.o. (Studovna - validace účtů mojeID) 

 Člověk v tísni, o. p. s. (Oddělení KF - spolupráce při zajišťování propagace a organizace 
festivalu Jeden svět) 

 Knihovna Kroměřížska (Knihovna Lobzy - poskytla materiály k besedě Mašinky - cesta 
do Kroměříže) 

 Knihovna města Olomouce (Knihovna Lobzy - poskytla materiály k besedě Mašinky – 
cesta do Olomouce) 

 LANius, s. r. o. Tábor (správa AKS Clavius) 

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

 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub, M-klub) 

 Městská knihovna Dobříš (OK Doubravka – spolupráce BookCon) 

 Městská knihovna Karlovy Vary (Lobzy - poskytla materiály k besedě Mašinky – cesta 
do Karlových Varů) 

 Moravská zemská knihovna, Brno (Oddělení KF -  přispívání do Národní virtuální fonotéky) 

 Národní knihovna ČR (Studovna - digitální referenční služba Ptejte se knihovny,  
ÚKD – zajišťování MVS, 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) 

 Regionální knihovna Karviná (ÚKD - elektronický výpůjční systém MVS) 

 Sdružená škola Majka Brno, Hybešova 8 (Lobzy - provedení tří besed (Princ & princ, 
Myška a pohádková polívka, Už se nebojím tmy) 

 Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius – SKAT (Studovna – spolupráce 
na souborném katalogu v oblasti analytického popisu článků) 

 
Spolupráce s organizacemi mimo ČR 

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

 The Lviv regional Library is for Children (Lobzy - zaslána kniha L.Vaculíka Petr má 
medvěda a metodické materiály pro práci s ní. Kontakt:  Larysa Luhova) 
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III.8 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 zákona9 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).   
 
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 
 

 

                                                 
9
 Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 2001, částka 98. ISSN 1211-1244. 
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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. 28-30).  
 

 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). 
 

 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 pokynů10 měl následovat 
po pěti letech, tzn. v roce 2019.  

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 75.  
 

 Sociální sítě (Facebook…) – viz s. 75.  
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. 

                                                 
10

 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. 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf


 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

86 

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 2015/2016 a 2016/2017, 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(20 pro MŠ, 105 pro ZŠ, 19 pro SŠ, 20 pro ŠD).11 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 2016 byla zveřejněna řada článků – viz s. 75.  

 

 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 2016 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. 
 

 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. 
 

                                                 
11

 Nabídkový katalog je dostupný též na:  https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-
zkladn-a-stedn-koly. 
 

http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-zkladn-a-stedn-koly
https://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen/nabdka-poad-pro-matesk-zkladn-a-stedn-koly
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 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. 77.  
                     

 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.knihovna.plzen.eu/oknihovne.php#zpravy
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V ÚKD byly dvě opotřebované židle k uživatelským internetovým PC v dubnu nahrazeny 
novými. Do prostoru volného výběru byly pořízeny 3 kusy odpočinkových taburetů, tzv. 
„bobíky“. Knihovna také pokračovala v obnově „vozového parku“ - jeden z knižních vozíků 
byl nahrazen novým bezhlučným modelem. V lednu proběhla drobná oprava dveřních rámů 
v rámci záruční doby v sociálním zařízení pro pracovníky a pro pány (odlepily se dřevěné 
komponenty). V únoru opakovaně vyhořela část elektroinstalace ve vstupní hale výpůjčního 
protokolu a v květnu vyhořela elektrická zásuvka v chodbě před sociálním zařízením. 
V červenci byla provedena výměna 1 knihovního regálu  za upravený regál pro periodika, 
následně byla rozvolněna a abecedně sjednocena nabídka odebíraných titulů periodik 
v čítárně časopisů. 
     Do kanceláře vedoucí ÚKDM byla namísto otevřených regálů pořízena nová uzavíratelná 
skříň (zelené stojiny regálů byly následně využity v odd. mládeže). Do dětského oddělení 
přibyly 4 nové barevné židličky se zvířecími motivy pro nejmenší děti.  
     Bibliobus se v roce 2016 opět potýkal s řadou drobných i větších technických závad. 
Tentokrát šlo o výměnu hrdla AD BLUE (3. 1.), opravu předních dveří (19. 2.), rozbité boční 
okno u zadních dveří vlevo (15. 3.), výměnu čelního skla před STK (1. 4.), opravu předních 
dveří (15. 4.), údržbu vozidla po 40 000 ujetých kilometrech (11. 8.), rozbité boční okno 
s provizorní  opravou a následnou výměnou skla (6. 10.), znovu rozbité boční okno s opravou 
(3. 11.), opravu nefunkčního topení (3. 11.) a nutnou reklamaci nové baterie (15. 11.).  
     Knihovna Bolevec byla od 27. 6. Uzavřena, aby se připravila na výměnu oken, částečnou 
rekonstrukci kanceláře a knihovny pro dospělé ze strany školy (nové lino a výmalba).   
     OK Bory prožila 1. pololetí v očekávání příprav na rozšíření prostor  knihovny o přilehlý 
a dlouhodobě volný byt po školníkovi. Na projektové dokumentaci se však ve škole začalo 
pracovat teprve v průběhu září. Knihovnice od počátku komunikovaly s projektantkou 
ohledně požadavků KMP na úpravy. Do konce roku přípravné práce nijak výrazně viditelně 
nepostoupily, nebylo ani známo, zda a kdy bude projekt rozšíření knihovny uskutečněn. 
Umístění knihovny na rušné křižovatce v budově s netěsnícími okny s sebou nese 
neutuchající hluk, stálý kontakt s výfukovými plyny a velmi vysokou prašnost.  
     Do dětského oddělení OK Doubravka byly v závěru roku pořízeny dva sedací vaky.  
     V Hudební knihovně ve dnech 22. 6. až 24. 6. proběhla rekonstrukce plynových rozvodů. 
Do volného výběru byl přidán jeden knihovní regál pro rozšíření nabídky DVD. 
     Knihovna Lobzy v části pro dětské čtenáře doplnila dva nové regály na komiksy ve formě 
knih. Jeden menší dlouhý regál se dvěma policemi byl nově využit k vystavení literatury 
pro začínající čtenáře. V prosinci opakovaně docházelo k  výpadkům jističů elektrických 
zásuvek.  
     V OK Lochotín v dubnu proběhla plánovaná oprava střechy. 
     Do volného výběru OK Skvrňany byl přidán jeden nový regál k rozšíření nabídky 
detektivních románů. Ve dnech 25. 4. – 3. 5. se uskutečnila výmalba prostor knihovny, 
ve dnech 13. – 19. 6. pak (nedokončená) renovace parket v sále M-klubu. Knihovna byla 
velmi nespokojena s prací malířů i parketářů, kteří bezdůvodně protahovali práce do několika 
dnů. Po dlouho trvajících deštích se 26. 6. na rovné střeše budovy nahromadilo velké 
množství vody bez možnosti odtoku, následně voda začala prosakovat do prostor 1. patra, 
zatekla do skladu Divadla V Boudě (část skladu musela být vyklizena) a do skladu židlí. 
Teprve 27. 6. přivoláni hasiči vodu ze střechy odčerpali.   
     V OK Slovany bylo v průběhu roku potřeba provést několikanásobnou opravu  vysavače, 
resp. centrálního vysávání, která nakonec vyústila v pořízení nového přenosného vysavače. 
V knihovně bylo rovněž nutné provést opravy odpadů a vodovodů, objevily se problémy 
s dodávkou studené vody, došlo k výměně nových vodoměrů.(16. 12.). Údržbářkou KMP zde 
byly opraveny dvě pojízdné židle. 
     Od 30. 5. do 30. 6. 2016 proběhla podle plánu rekonstrukce vnitřních prostor Knihovny 
Vinice. Pro veřejnost musela být knihovna uzavřena na 23 pracovních dnů, oproti původnímu 
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předpokladu se nakonec podařilo otevřít o den dříve (již 30. 6.). V knihovně byla provedena 
výmalba a s výjimkou vstupní místnosti, kde je dlažba, bylo položeno nové linoleum. 
Realizovány byly nové rozvody k PC, zásuvky a vypínač, natřeny rámy výkladní skříně, opraven 
vstup do knihovny (výměna polámaných dlaždic), přemístěn a upraven  výpůjční pult, postaveny 
nové regály a instalována nová výzdoba. Provedena byla rozsáhlá aktualizace knihovního 
fondu. Dosavadní sklad knih byl přeměněn ve volný výběr naučné literatury. Ve vstupní 
místnosti s výpůjčním pultem byl namontován víceúčelový dětský koutek v podobě hradu, který 
je místem na sezení, čtení i hraní, dokáže pojmout školní třídu při besedě či lekci informační 
výchovy a zahrnuje též úložné prostory na knihy a hračky.  
     Vedoucí Knihovny Vinice Bc. Lenka Ťoupalová podala podnět na oživení prostranství před 
knihovnou v programu otevřené výzvy Pěstuj prostor 2015-2016. Na rekultivaci místa 
a vybudování venkovní čítárny Oáza takto získala finanční podporu ve výši 98 000,- Kč 
(http://pestujprostor.plzne.cz/podnet/oaza-cteci-koutek/). Prostor slouží potřebám knihovny, 
ale i široké veřejnosti. K jeho vybavení patří stojany na kola a psí odpočívárna, truhlíky 
s květinami, houpací sítě, pískoviště, lavice a stolky, malé dřevěné pódium, knihobudky aj. 
Knihovna ho chce využívat jako čítárnu novin a k venkovním kulturním aktivitám. Výsledná 
podoba čítárny Oáza je dílem architektů Tomáše Krále a Ireny Šebové. Vybavení bylo 
doplňováno postupně v průběhu léta 2016. 
     Ve Studovně byla 6. 6. – 1. 7. provedena rekonstrukce památkově chráněných oken. 
Pracovnice nejprve provedly přípravné práce (zakrytí knihovních regálů,  oblepení stěn), 
následně zvládly všechny úklidové práce včetně očisty a vysávání  zaprášených knih. 
Na WC v hale ve 2. patře byl odstraněn nefunkční sušák na ruce a doplněna schránka 
na papírové ručníky. V podzimních měsících byla v suterénním skladu provedena sanace 
mokrého, zplesnivělého zdiva (zkopání zasaženého zdiva a protiplísňová penetrace, nános 
nová omítky, štukování a výmalba). Pracovnice studovny před započetím prací částečně 
přestěhovaly dokumenty do prozatímních prostor, zakryly knihovní regály. Po ukončení 
sanačních prací opět provedly úklidové práce a nastěhovaly regionální fond zpět na původní 
místo uskladnění. 
     V Oddělení KF došlo k výměně kancelářské židle pracovnice E. Murinové za novou.  
     V důsledku dlouhodobých problémů s dodávkami tepla v pobočce Božkov bylo rozhodnuto 
o výměně kotle (provedeno 8. 12.). Pobočka Červený Hrádek si pořídila novou výzdobu 
dětského oddělení. V Koterově byla v průběhu měsíce listopadu provedena výměna oken, 
která přispěla ke zlepšení tepelné pohody v prostorách knihovny.  
     Při stavebních úpravách sousedících prostor se v lednu v Radobyčicích do knihovny 
vyvalil kus zdi, ve stejném období bylo ukončeno i zateplování fasády. Obojí vyžadovalo 
nadstandardní úklid. Opravu vnitřní zdi provedla údržbářka KMP. V měsíci říjnu po 3 výpůjční 
dny netekla voda a netopilo topení. (Nešlo o závadu, další nájemci objektu – dobrovolní 
hasiči – zapomněli, že v budově je jednou v týdnu otevřená knihovna).   
     Z Radobyčic do Litic byl převeden knižní vozík. Nový vozík na knihy byl pořízen také 
do pobočky Újezd. 
 
Technické vybavení 
     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně 
(SITMP). V roce 2016 nabídla knihovnám tablety pro aktivity s dětmi, nabídku ale využila jen 
ÚKDM a OK Bory. Během 1. pololetí proběhla výměna tiskáren v pobočkách Božkov, 
Černice, Koterov, Lhota, Litice a Radobyčice. 
     V ÚKD byla v únoru do haly výpůjčního protokolu instalována velkoplošná obrazovka. 
Jejím prostřednictvím jsou uživatelé informováni o připravovaných knihovnických akcích 
v ústřední budově, o novinkách a zajímavostech v činnosti KMP. Pracovníci SITMP 
nainstalovali grafický editor Inkscape a aktualizaci softwaru Adobe Acrobat Reader pro 
vkládání formátu PDF do prezentací. V únoru byla rovněž nainstalována multifunkční 
tiskárna umožňující barevný tisk a do vstupní haly výpůjčního protokolu doplněn další PC 
s online katalogem pro veřejnost. Na konci října byl pracovníkem Dopravních podniků města 
Plzně vyměněn stávající platební terminál Plzeňské karty a uživatelé opět mohli hradit 

http://pestujprostor.plzne.cz/podnet/oaza-cteci-koutek/
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poplatky všemi typy PK (předchozí terminál nenačítal nově vydávané PK). V listopadu bylo 
pracovníky SITMP 6 starých počítačů pro uživatele nahrazeno novějšími typy (4x PC s on-
line katalogem, 2x PC s internetem).  
     Do ÚKDM byla pořízena nová skartovačka a 2 tablety od SITMP pro využití při akcích 
s dětmi – viz výše. 
     V Bibliobusu byla provedena výměna hrdla AD BLUE, oprava předních dveří na vozidle, 
opakovaná výměna skla aj. – viz výše.  
     V Knihovně Bolevec došlo k výměně dvou skenerů k odepisování dokumentů a k výměně 
4 počítačů - na pultech v obou odděleních a v kanceláři. Nově byl pořízen počítač pro 
vedoucí. V listopadu pak proběhla výměna dalších pěti PC pro uživatele.  Nově byla též 
zavedena PC síť do skladu. Zavádění WI-FI připojení narazilo na technické problémy a zatím 
zůstalo nedořešeno – ukázalo se, že v oddělení pro dospělé není možné a v dětském 
oddělení s problémy. Byla pořízena i nová mikrovlnná trouba a varná konvice. 
     Do OK Bory byla v březnu zakoupena magnetická tabule, kterou knihovnice používají 
jako didaktickou pomůcku při besedách. Rovněž došlo na výměnu monitorů u výpůjčního 
pultu - nové jsou na otočném rameni pro lepší spolupráci při vyhledávání se čtenáři. 
V červenci knihovna získala 2 nové tablety k využití při LIV, pro facebookovou komunikaci 
a fotodokumentaci akcí – viz výše. V listopadu proběhla výměna skeneru na snímání 
čárových kódů na pultu. 
     V průběhu roku byly i v OK Doubravka průběžně vyměněny počítače. Byla provedena 
také výměna platebního terminálu pro Plzeňskou kartu (původní musel být za rekonstrukce 
v roce 2013 vypnut a od té doby nefungoval). I s novým terminálem však byly potíže.  
     Výměna PC na pultě a v kanceláři vedoucí proběhla rovněž v OK Lochotín. 
     V OK Slovany se vyměnily 4 PC pro pracovníky, 3 počítače a 2 monitory pro veřejnost, 
1 skener a sluchátka k počítači pro veřejnost. Také proběhla oprava laminovačky. Provedena 
byla kontrola a následná výměna platebního terminálu  DPmP.   
     Ve Studovně došlo k výměně 1 monitoru a 1 skeneru u počítače pro veřejnost (dodány 
byly starší přístroje z magistrátního vybavení). Zakoupena nová sluchátka a provedena 
servisní prohlídka kopírky s výměnou vnitřního dílu. 
     Také v pobočce Radobyčice byl v srpnu vyměněn počítač na výpůjčním pultu a nově 
nainstalována pracovní tiskárna. Multifunkční zařízení pro čtenáře je od poloviny roku 
nefunkční. Jeho využitelnost ze strany návštěvníků je však minimální, proto ho SITMP  
nahradí starším exemplářem, až se někde uvolní. 

 
 

Přehled technických zařízení: 

 2016 2015 

Počítače (v celé KMP) 160 160 

    z toho pro veřejnost 75 75 

Tiskárny 46 49 

     z toho pro veřejnost 11 16 

Skener (na skenování dokumentů) 5 10 

     z toho pro veřejnost 4 7 

Skener (na načítání čárového kódu) 65 58 

Kopírky 3 3 

Multifunkční zařízení 20 24 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 
IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
Knihovně města Plzně byl pro rok 2016 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 37 427 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 19 266 tis. Kč.  
K 31. 12. 2016 byla provedena následující rozpočtová opatření: 

- RO 42 neinvestiční dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 189 977,- Kč 
- RO 61 neinvestiční dotace MKČR - Harmonizace lokálních autorit KMP – 111 000,- Kč 
- RO 64 neinvestiční dotace MKČR - Knihovna 21. století – 48 000,- Kč 
- RO 122 neinvestiční dotace MO 3 - Festival regionálních nakladatelů – 10 000,- Kč  

Rozpočet po úpravách 37 785 977,- Kč 
 
Čerpání nákladů za sledované období 
Upravený roční rozpočet je 40 691 tis. Kč, skutečnost 40 691 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho: 
 
Spotřeba materiálu - účet 501 
Upravený roční rozpočet je 5 623 tis. Kč, skutečnost 5 386 tis. Kč, tj. čerpání na 95,8 %. 
Z toho:   spotřeba materiálu     480 tis. Kč 
   nákup knihovního fondu       4 801 tis. Kč 
   spotřeba pohonných hmot   105 tis. Kč 
 
Spotřeba energie – účet 502  
Upravený roční rozpočet je 1 700 tis. Kč, skutečnost 1 573 tis. Kč, tj. čerpání na 92,5 %.  
 
Upravený roční rozpočet je 4.200 tis. Kč, skutečnost 3 972 tis. Kč, tj. čerpání na 94,6 %.  
Z toho:      opravy                                    464 tis. Kč 
   cestovné                50 tis. Kč  

náklady na reprezentaci             44 tis. Kč  
ostatní služby *                   1 848 tis. Kč 

   nájemné                       1 142 tis. Kč 
   výkony spojů              373 tis. Kč 
   přepravné                       51 tis. Kč 
* úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení aj. 

 
Mzdové náklady - účet 521  
Upravený roční rozpočet je 19 979 tis. Kč, skutečnost 19 979 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
Roční limit 19 266 tis. Kč, skutečnost 19 979 tis. Kč,   
Z toho:   mzdy zaměstnanců              19 742 tis. Kč  
   pracovní dohody          166 tis. Kč 
   náhrady DPN             71 tis. Kč 
 
Překročení mzdového limitu o 713 311 Kč bylo kryto: 
Čerpáním fondu odměn 478 826,00 Kč 
Grant MKČR VISK 9 na pracovní dohody 111 000,00 Kč 
Dotace KÚPK - regionální funkce část na mzdy 123 485,00 Kč 
Celkem  713 311,00 Kč 
 
Sociální a zdravotní pojištění - účet 524  
Upravený roční rozpočet 6.708 tis. Kč, skutečnost 6 708 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. 
Z toho:   sociální pojištění  4 929 tis. Kč 
   zdravotní pojištění  1 779 tis. Kč 
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Ostatní sociální náklady - účty 525, 527, 528 
Upravený roční rozpočet 1 132 tis. Kč, skutečnost 1.132 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   55 tis. Kč 
   sociální náklady**   751 tis. Kč 
   ostatní náklady   326 tis. Kč 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
 
Daně a poplatky - účty 531, 532, 538, 591 
Upravený roční rozpočet 266 Kč, skutečnost 266 Kč,  
 
Odpisy - účet 551 
Upravený roční rozpočet 1 678 tis. Kč, skutečnost 1 678 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
Nákup DDHM - účet 558 
Upravený roční rozpočet 129 tis. Kč, skutečnost 129 tis. Kč tj. čerpání na 100 %.  
 
Ostatní náklady - účet 549 
Upravený roční rozpočet 134 tis. Kč, skutečnost 134 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.  
 
Plnění výnosů za sledované období 
Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 3 498 tis. Kč, skutečnost za sledované období 
je 3 498 tis. Kč, tj. plnění na 100 %.  
Z toho:   čtenářské poplatky   2 226 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          73 tis. Kč   
pořady literární výchovy     322 tis. Kč 
pronájmy       184 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy      102 tis. Kč  
úroky                 2 tis. Kč 
ostatní výnosy (pojistná plnění)      96 tis. Kč 
převody z fondů                          493 tis. Kč                                           
 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2016. 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 je zisk 593 tis. Kč.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2016 – 91, průměrný přepočtený stav 78,21 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda za rok 2016 – 21 035,- Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2016 
Fond odměn       256 tis. Kč  
Rezervní fond    1 698 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb     134 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku     361 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 703 384,97 Kč, konečný stav 669 974,97 Kč. V průběhu roku byl vyřazen 
nepotřebný majetek.  
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Účet 021 – stavby 
Počáteční stav 46 787 802,31 Kč, konečný stav 47 622 041,70 Kč. V průběhu roku došlo k 
technickému zhodnocení budov. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
Počáteční stav 18 380 591,39 Kč, konečný stav 18 878 196,39 Kč. V průběhu roku byl 
nakoupen nový majetek.  
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Počáteční stav 8 320 895,76 Kč, konečný stav 8 115 232,43 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 2016 byla 628 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015. 
Čerpání ve výši 479 tis. Kč na překročený objem mezd roku 2016. 
 
FKSP účet 412 
Tvorba v souladu s předpisy (1,5 % z objemu mezd) – 297 tis. Kč. Čerpání 261 tis. Kč, z toho:       
- stravování        197 tis. Kč 
- rekreace             17 tis. Kč 
- dary                    30 tis. Kč 
- kultura                15 tis. Kč 
- ostatní                  2 tis. Kč 
 
Rezervní fond účet 413 
Tvorba v roce 2016 byla 158 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015.  
 
Rezervní fond účet 414 
Tvorba i čerpání v roce 2016 byla ve výši 14 tis. Kč – neúčelové sponzorské dary od společností 
RIZZO Associates Czech, a.s., a Imont, s.r.o. 
 
FRM účet 416 
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 678 tis. Kč. 
K 31. 12. 2016 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních akcí 1 332 tis. Kč, 
z toho: 
- rekonstrukce střechy OK Lochotín                        380 tis. Kč 
- nové vybavení knihovny Vinice                             498 tis. Kč 
- rekonstrukce oken v budově B. Smetany             454 tis. Kč 
 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 15 174,97 Kč, konečný stav 361 111,06 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání na investice viz výše. 
 
Výnosy z pronájmu městského majetku 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 184 486 Kč, 
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z toho: 
- dlouhodobé   136 286 Kč 
- krátkodobé      48 200 Kč 
 
Pohledávky  
KMP k datu 31. 12. 2016 nemá žádné pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. 
Celkové pohledávky za čtenáři k datu 31. 12. 2016 činí 482 tis. Kč. 
 
 
IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání za rok 2016 bylo KMP navrženo ve výši 474 000,- Kč do fondu odměn 
a 118 720,50 Kč do rezervního fondu -  zřizovatelem bylo schváleno usnesením č. 
498  ze dne  11. 5. 2017. 
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2016 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 2016 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
     Rok 2016 proběhl ve znamení oslav 140. výročí založení Obecné knihovny města 
Plzně. Pro veřejnost i zaměstnance KMP připravila řadu mimořádných aktivit. Největší, 
na úvod, byly Slavnosti knihovny - Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 
19. března v ústřední budově v ulici B. Smetany 13. Po celý den se mohli návštěvníci při 
komentovaných prohlídkách seznámit se se zákulisím, nahlédnout do běžně nedostupných 
míst, dozvědět se o historii knihovny i budovy a zažít spoustu zábavy při bohatém programu 
s knihovní tematikou nejen pro dětské zájemce a jejich rodiče. Během výstavy kreativní 
tvorby Knihovnice umí více se zaměstnanci knihovny představili i z jiné, osobní stránky. 
Do celoknihovní hry se zaregistrovalo více než 260 dětí. Akce, která svým rozsahem 
v dějinách knihovny nemá obdoby, u účastníků zaznamenala upřímný ohlas.   
     Pracovnice Studovny v rámci oslav aktualizovaly kapitoly z historie i současnosti KMP 
(materiál Knihovna města Plzně 1876-2016: Dvanáct pohledů do minulosti 
a současnosti), které byly prezentovány ve všech provozech a na webu KMP. 
     Na rok 2016 rovněž připadlo 5. výročí otevření L-klubu při OK Lochotín (18. 4. 2011) 
a 20. výročí od zahájení provozu Bibliobusu (4. 6. 1996). Ve dnech 8. - 25. 8. 2016 
v mázhausu plzeňské radnice KMP veřejnosti nabídla další (v pořadí už sedmou) velkou 
výstavu z cyklu Plzeň – město krásné knihy, kterou pořádá vždy u příležitosti svých 
kulatých či půlkulatých narozenin, tentokrát s podtitulem Čtvrt století publikační činnosti 
pod křídly Knihovny města Plzně. V Týdnu knihoven se pak uskutečnila Turisticko- 
literární vycházka – komentovaná prohlídka s Mgr. Davidem Růžičkou po významných 
literárně společenských místech v centru Plzně.  
     Pro zaměstnance oslavy vyvrcholily 2. 12. slavnostním setkáním v restauraci hotelu 
Continental. V rámci černobílého retro večera byli vybraní pracovníci a přátelé knihovny 
oceněni za dlouholetou práci a pomoc. K této příležitosti byly též vydány dvě publikace – 
almanach Vavříny pro knihovnu, do něhož přispěli všichni pracovníci knihovny, a Malé 
knihovnické skoro rodinné album – knížka společných fotografií pracovních kolektivů 
v jednotlivých úsecích KMP.  
 
     V průběhu roku se podařilo realizovat rekonstrukci vnitřních prostor Knihovny Vinice, 
kde byly postaveny nové regály, rozšířen volný výběr, instalována nová výzdoba 
a namontován víceúčelový dětský koutek v podobě hradu, který je místem na sezení, čtení 
i hraní, dokáže pojmout školní třídu při besedě či lekci informační výchovy a zahrnuje též úložné 
prostory na knihy a hračky. Pracovnice Knihovny Vinice se ve spolupráci s projektem Pěstuj 
prostor podílely na revitalizaci okolí knihovny a vybudování čtecího koutku Oáza. 
     V ústřední budově byly ve Studovně zrekonstruovány historicky chráněná okna, která 
byla již delší dobu na pokraji havarijního stavu. V Knihovně Bolevec byla v oddělení 
pro dospělé vyměněna podlahová krytina. 
 
     Proběhla revize knihovního fondu knihoven OK Bory, Křimice, Litice, Radčice 
a Radobyčice. Tím se završil Plán revizí pro léta 2002-2016. Za celé patnáctileté období 
KMP zaznamenala celkové ztráty knihovního fondu 12 231 KJ.  
 
     Také v roce 2016 pokračovala rozsáhlá aktualizace knihovních fondů v celé knihovně.  
 
     Po získání dotace v programu MK ČR VISK 9 – Souborný katalog CASLIN a národní 
autority 2016 knihovna pokračovala v harmonizaci lokálních autorit KMP se souborem 
národních autorit NK ČR.  
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     KMP uspořádala 2. ročník Plzeňského knižního trhu - Festivalu regionálních 
nakladatelů. Festival byl tentokrát dvoudenní, první den byl naplněn přednáškami 
s tematikou regionální knižní historie, druhý den se uskutečnilo prodejní setkání regionálních 
vydavatelů a nakladatelů. Meziročně se zvýšil počet vystavovatelů, kteří v rámci festivalu 
prezentovali svoji knižní produkci, zvýšila se i návštěvnost – festival si postupně získává své 
příznivce a dostává se do povědomí plzeňské veřejnosti.  
 
     Knihovna rozšířila své služby o půjčování tematických kufříků s obsahem knih, materiálů 
i hraček v OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, v Knihovně Bolevec a v Ústřední knihovně 
pro děti a mládež. Ve Studovně pak od 1. dubna nově otevřela validační místo pro službu 
moje ID.  
 
     KMP se prezentovala mimo prostory knihovny – pracovníci prováděli besedy nebo 
čtení přímo ve školách, školních družinách, mateřských školách, pracovníci knihovny se 
účastnili Průvodu Vendelín, v městských sadech byl představen Bibliobus. Knihovna 
provozovala mini knihovničky (knihobudky) už na 5 místech v Plzni.  
     Pracovnice knihovny Zuzana Mišterová zaznamenala úspěch na celostátní soutěžní 
přehlídce knihovnických besed a pořadů OKnA – O Knihovnických Aktivitách – 
se svou besedou Princ & princ získala Cenu za odvážný výběr tématu a divadelní dovednosti 
a rovněž Cenu diváků.   
 
     KMP spolupracovala se 78 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 24 MŠ, 49 ZŠ a ŠD, 10 
SŠ, 3 uměleckými školami, 15 mimoplzeňskými organizacemi a 1 zahraničním partnerem. 
     Pracovníci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek, seminářů. 
Vzdělávání bylo věnováno 1 693 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 23 hodin. 
 
     Na podzim 2016 vyvrcholily mnohaměsíční práce na tvorbě nových webových stránek 
KMP. Těsně před zahájením Týdne knihoven 5. 10 byly nové webové stránky oficiálně 
spuštěny pro uživatele. Realizační tým pracovnic knihovny v součinnosti s pracovníky 
SIT MMP připravil novou modernější vizualizaci. Nepodařilo se zapracovat úplně všechny 
požadavky na funkčnost webu, nicméně webové stránky knihovny se výrazně zlepšily, 
zpřehlednily a jsou uživatelsky vlídnější. Oficiální stránky KMP zaznamenaly v roce 2016 
117 402 návštěv, tj. o 1 156 návštěv více než v roce 2015.  
 
     V souladu s novým vizuálem města Plzně došlo na sklonku roku ke změně loga a firemní 
barvy KMP. Kromě loga byl knihoven přidělen také slogan „Sečtělá Plzeň“. Změna vyžaduje 
výměnu veškerých propagačních materiálů, orientačních a informačních cedulí a nápisů. 
Proces výměny informačního aparátu zasáhne i do příštího roku. 
 
     V neposlední řadě byl rok 2016 pro knihovnu též rokem neobvyklého personálního 
pohybu. Do vnitřních procesů KMP nepříznivě zasáhla dlouhodobá pracovní neschopnost 
náměstka pro ostatní činnost, knihovna musela hledat náhradní řešení. Knihovnu opustilo 10 
pracovníků. Dvě velmi kvalitní pracovnice odešly do starobního důchodu, jedna pracovnice 
náhle zemřela, několik dalších dalo přednost jinému zaměstnavateli mimo obor. Na uvolněné 
pozice se podařilo získat i 4 nové síly, které výrazně omladily stárnoucí pracovní kolektiv.   
 
 

 
 
     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 Bc. Hana Nováková a Mgr. Helena Šlesingerová, MBA.  
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VI. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Přehled knihoven KMP k 31. 12. 2016 
 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ředitel 

Úsek pro styk s veřejností 

Náměstek pro hlavní činnost 

Ústřední knihovna pro dospělé 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Oddělení informačních služeb a studovna 

Oddělení nákupu a zpracování knih. fondů 

Náměstek pro ostatní činnost 

Ekonomický úsek 

Úsek hospodářské správy 

Úsek automatizace 

Knihařská dílna 

OK Bory Litice Radobyčice Lhota 

OK Doubravka Červený Hrádek 

Bibliobus 

Újezd 

OK Lochotín Bílá Hora 

OK Slovany Božkov Černice Koterov 

OK Skvrňany Křimice Radčice Malesice 

Knihovna Bolevec 

Knihovna Lobzy 

Knihovna Vinice 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2016 
 
 
1. Ředitel KMP  Šlesingerová Helena, Mgr., MBA 
    
2. Náměstek pro hlavní činnost  Hájková Jana, PhDr. (do 31. 8.) 
   Nováková Hana, Bc. (od 1. 9.) 
    
3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 
    
4. Ekonomický a správní úsek   
    
 Náměstek pro ostatní činnost  Widimský Miloš, Ing. 
 (ekonomický náměstek)  Fišerová Libuše, Ing. (od 1. 6. do 31. 12.) 
    
 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 (do 31. 10.) 
   Mirošovská Jitka 
   Pašková Marie 
   Přibáňová Zdeňka (od 2. 11.) 
   Zahradníková Anna 
    
5. Oddělení nákupu a zpracování  Duchková Lenka, BBus (Hons) 
 knihovních fondů  Bicanová Marie, Mgr. (do 20. 8.) 
   Bernášková Jitka, Bc. (od 1. 10.) 
   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. (do 31. 8.) 
 a studovna  Skálová Markéta, Mgr.  
   Čadová Veronika, Bc. 
   Markéta Maškovská, Mgr. (od 1. 9.) 
    
8. Ústřední knihovna pro dospělé  Nováková Hana, Bc. (do 31. 8.) 
   Kašparová Veronika, Mgr.  
   Bernášková Jitka, Bc. (do 30. 9.) 
   Duchková Petra, Bc. (od 19. 9.) 
   Hyláková Ladislava 
   Nussbauerová Hana 
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   Pechová Kateřina 
   Pittrová Kateřina, Mgr. 
   Ulíková Stanislava 
   Urbanová Lenka, Bc. (od 1. 10.) 
    
9. Ústřední knihovna pro děti a mládež  Pekárková Petra, Mgr. 
   Hejnalová Ilona  
   Větrovská Hana 
   Ouřada Martin  
   Výšková Libuše 
    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 
   Glaserová Mirka (do 30. 6.) 
   Martina Korandová, Mgr. (od 1. 8.) 
   Marianová Eva 
   Růžičková Jana  
   Štádlerová Jaroslava 
    
11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina Mgr.  
   Bedřichová Marcela 
   Plassová Hana 
   Karpíšková Markéta 
    
 pobočka Lhota  Plassová Hana 
 pobočka Litice  Krejčí Helena 
 pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 
    
12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 
   Beránková Magdalena, Mgr.  
   Brožová Hana 
   Jeřábková Eva, Mgr.  
   Pospíchalová Alena, Mgr.  
    
 pobočka Červený Hrádek  Blažková Andrea 
 pobočka Újezd  Brožová Hana 
    
13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 
   Lužová Martina (od 1. 9.) 
   Šiková Alice (do 29. 2.) 
   Jitka Verdanová (od 1. 3. do 31. 8.) 
    
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 
    
15.  Obvodní knihovna Skvrňany  Sobotová Alena, Mgr. 
 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 
   Maixnerová Jana, Bc. (do 31. 1.) 
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   Matějovská Dana  
   Mikešová Michaela, Mgr. (od 1. 3. do 31. 8.) 
   Plíštilová Iva  
   Neubergerová Alena 
   Jitka Verdanová (od 1. 9.) 
    
 správa M-klubu  Toupalová Věra 
    
 pobočka Křimice  Kučerová Václava 
 pobočka Malesice  Plíštilová Iva 
 pobočka Radčice  Plíštilová 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 (do 31. 5.) 
   Zahoříková Irena st. 
   Válková Jitka  
   Šindelářová Lucie (od 16. 5.) 
    
 Mateřská dovolená  Duchková Petra, Bc. (do 31. 8.) 
   Kroftová Jana 
   Šťastná Pavlína, Mgr.  
    
 Odchod z KMP  Bicanová Marie, Mgr. 
   Fišerová Libuše, Ing. 
   Franková Květoslava, Mgr. (odchod do důchodu) 
   Glaserová Mirka 
   Hájková Jana, PhDr. (odchod do důchodu) 
   Jägrová Jana 
   Krystlová Dita 
   Maixnerová Jana, Bc. (úmrtí) 
   Mikešová Michaela, Mgr. 
   Šiková Alice  
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2016 a 2015 
 
 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec  
2016 

Omezený 
provoz 

1 536 703 20 425 55 271 10 076 447 9 268 893 

Bolevec       
2015 

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

index 0,97 1,00 0,95 0,92 0,96 1,03 1,00 0,95 

Bory 
2016 

Omezený 
provoz 

1 969 302 23 877 90 439 9 861 109 1 860 990 

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

 index 1,00 0,99 0,98 0,98 0,88 1,25 1,18 0,28 

Doubravka 
2016 2 472 413 31 165 115 835 18 189 123 2 421 1 694 

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

 index 0,97 0,88 0,99 0,95 0,93 0,95 1,01 0,67 

Lobzy 
2016 582 181 5 543 18 119 2 400 137 2 898 169 

Lobzy          
2015 

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

 index 2,41 2,55 1,98 1,63 1,83 1,69 1,75 1,04 

Lochotín  
2016 3 695 590 50 535 219 318 37 596 97 2 221 3 922 

Lochotín       
2015 

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

 index 1,02 1,02 1, 05 1, 01 1,02 1,04 0,97 0,86 

Skvrňany 
2016 1 839 349 23 292 88 459 15 524 133 2 426 2 026 

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

 index 0,96 0,96 0,93 0,96 0,92 1,08 1,16 0,60 

Slovany 
2016 2 454 346 27 534 109 034 16 346 54 837 718 

Slovany        
2015 

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

 index 0,97 0,94 1,00 0,96 0,88 1,00 0,84 0,77 

Vinice 
2016 

Omezený 
provoz  

769 159 8 612 37 205 7 029 66 1 357 250 

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

 index 0,98 0,98 0,92 0,94 1,07 0,79 0,80 0,92 

UKD 
2016 5 783 186 66 716 185 721 33 622 3 58 3 476 

ÚKD            
2015 

Omezený 
provoz                

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

 index 1,02 0,92 1,04 1,03 1,11 1,00 1,09 1,01 

ÚKDM 
2016 4 464 871 34 317 69 419 4 842 139 3 528 3 566 

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

 index 1,01 0,97 0,97 0,94 0,76 1,05 1,23 0,95 

Hudební 
2016 681 80 9 958 20 431 1 498 7 104 5 889 

Hudební       
2015 

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

 index 0,94 0,71 0,97 0,96 0,78 1,17 2,08 0,95 

Bibliobus 
2016 

Omezený 
provoz 356 41 4 303 21 567 3 845 3 58 - 

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

 index 0,98 1,05 0,96 0,99 0,99 1,00 0,97 - 

Studovna 
2016 

Omezený 
provoz  3 681 1 551 1 283 16 437 1 913 

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

 index   0,79 0,87 0,85 2,00 2,60 0,79 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora 
2016 46 5 786 3 421 1 454 16 47 72 

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

 index 0,82 0,42 0,92 1,02 1,09 1,07 0,96 0,92 

Božkov 
2016 189 52 2 984 9 787 2 550 16 429 135 

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

 index 1,06 1,06 1,05 0,93 0,79 0,88 0,82 0,96 

Černice 
2016 98 11 1 717 8 747 2 224 8  44  4 

Černice        
2015 102 12 1 796 8 351 2 191 11 86 1 

 index 0,96 0,92 0,96 1,05 1,02 0,72 0,51 4,00 

Č Hrádek 
2016 37 9 495 3 217 929 21 72 3 

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

 index 0,80 1,00 1,04 0,89 0,79 1,50 1,39 1,50 

Koterov 
2016 69 16 592 3 171 923 3 34 21 

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

 index 1,03 1,33 0,95 0,94 0,90 3,00 2,86 1,40 

Křimice 
2016 85 16 1 351 7 715 1 613 17 77 16 

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

index 0,88 0,84 0,90 0,99 1,13 1,88 0,63 0,62 

Lhota 
2016 67 13 1 196 3 174 1 024 6 133 60 

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

 index 0,97 1,18 1,11 1,06 0,98 2,00 2,89 0,91 

Litice 
2016 88 34 1 080 4 856 953 5 119 48 

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

 index 0,82 0,77 0,86 1,08 1,18 2,50 2,90 0,79 

Malesice 
2016 30 7 410 2 002 747 13 23 63 

Malesice      
2015 38 14 432 2 138 805 11 17 88 

 index 0,79 0,50 0,95 0,94 0,93 1,18 1,35 0,72 

Radčice 
2016 71 16 1 123 5 612 1 580 16 49 278 

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

 index 1,01 0,84 1,00 1,15 1,20 0,84 0,79 1,01 

Radobyčice 
2016 34 3 488 2 869 1 281 0 0 16 

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

 index 0,77 1,00 0,89 0,88 0,89 0,00 0,00 0,64 

Újezd 
2016 54 10 687 4 924 1 948 41 434 3 

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

index 0,86 0,83 0,94 1,08 1,29 1,13 1,50 0,33 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2016 
 

Ukazatele výkonnosti 
 

Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2016 
Skutečnost 

2015 

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

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

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 229 % 232 % 

Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,5 6,3 6,4 

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 40 40 

 

Informační služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2016 

Skutečnost 
2015 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 3 719 3 704 
                                 - z toho studovna 1 000 712 834 

Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15 24 21 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou 
stanici 

650 485 610 

 

Ostatní služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2016 

Skutečnost 
2015 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 1 996 1 867 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 45 338 43 838 
Počet vydaných publikací 32 28 23 

 
Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2016 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2016 

Skutečnost 
2015 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 542 3 408 
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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 2016 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 2016 

32 
33  

 

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 2016 
Skutečnost 2015 

30 - 45 Kč   
28 Kč 
27 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 2016 
Skutečnost 2015 

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 2016 
Skutečnost 2015 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
283 (z toho 49 v ústřední budově) 
283 (z toho 49 v ústřední budově) 

 

Ostatní služby 

 
Název služby Vzdělávací a výchovné akce 

Indikátor Průměrná návštěvnost  
(počet návštěvníků na 1 akci) 

Standard KMP 
Skutečnost 2016 
Skutečnost 2015 

31 
23 
23 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2016 

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

 
dtto 

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 

 

 
 

 

 

 

 

109 

Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

Den otevřených dveří -19. 3. 2016 

     

                Práce v knihařské dílně                       Soutěž v knihovních fondech a ve studovně 

 

          

    Vyhlášení soutěže Nejlepší čtenářská třída                                       Jízda Bibliobusem  

                        v dětském oddělení ÚKDM 
 
 
 

   
 
                 Práce v tvůrčí dílně                               Vyšetřování ve sklepě a poklad na půdě 

http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_-_prace_v_kniharske_dilne_-_19._3._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_-_soutez_v_knihovnich_fondech_a_ve_studovne_-_19._3._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_-_vyhlaseni_nejlepsi_Ctenarske_tridy_-_19._3._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_-_prace_v_tvurci_dilne_-_19._3._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_-_vysetrovani_ve_sklepe_a_poklad_na_pude_-_19._3._2016/
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       Festival Jeden svět  Polanova síň       Koncert v knihovně Jiří Šámal OK Skvrňany 
 

 

 

         

20. výročí bibliobusu 
Oslava ve Smetanových sadech 

 
 

 

      

Průvod Vendelín a kulturní jarmark 2016  
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Regionální kolo soutěže dětských prací "Kde končí svět? - Jak je to s králem" 
3. 5. 2016 Polanova síň 

 
 
 
 

    
 
       Festival regionálních nakladatelů    Festival regionálních nakladatelů 
        Přednáška PhDr. D. Svatkové 
                 v Polanově síni 
 
 
 

 

    
 
Festival regionálních nakladatelů - prezentace knižní vazby (M. Konárková a N. Sedláčková) 

24. 11. 2016 
v ÚKDM 

http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Kde_konci_svet_2015-2016_-_vyhlaseni_vysledku_souteze_-_3._5._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Festival_regionalnich_nakladatelu_-_prezentace_knizni_vazby_v_UKDM_M._Konarkova_a_N._Sedlackova_-_24._11._2016/
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     Pasování na čtenáře       Klasická pohádka pro ZŠ 
    Knížka pro prvňáčka 3. 6. 2016 OK Bory        OK Bory 

 

                        

        Jarní seznamování s knihovnou                  Knížka pro prvňáčka                     
          OK Bory               beseda s ilustrátorkou Bárou Buchalovou 

         (Benešova ZŠ, Plzeň) - 2. 6.                        
           ÚKDM   

      
                                                                                                                                                              

 

                 
    
       Lekce na téma Bezpečný internet   Shakespeare v podání herců DJKT 
     26. ZŠ (4. C) - 10. 11.           M. Švábové a P. Pavlovského - 14. 11. 
           

ÚKDM 

http://kmp.rajce.idnes.cz/Jarni_seznamovani_s_knihovnou_2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Knizka_pro_prvnacka_-_beseda_s_ilustratorkou_Barou_Buchalovou_Benesova_ZS,_Plzen_-_2._6._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Lekce_na_tema_Bezpecny_internet_-_26._ZS_4._C_-_10._11._2016/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Shakespeare_v_podani_hercu_DJKT_M._Svabove_a_P._Pavlovskeho_-_14._11._2016/
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  Beseda Bruno a město                 Beseda mašinky 
Knihovna Lobzy 

 
 
 

  
 

          
 
        Lekce Informace x dezinformace        LIV Proč kluci potřebují holky a naopak 

OK Doubravka 
 
 

 

                                                  
 
                    BOoK! Con 2016    Dětský den na Doubravce 

OK Doubravka 

http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/BOoK_Con_2016/
http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Detsky_den_na_Doubravce/
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Den čtení OK Slovany 
 
 
 

           

                   

Slavnostní otevření po rekonstrukci - knihovna Vinice 

 

                   
  
 

                     Pasování prvňáčků                            Noc s Andersenem pobočka Božkov 
          na Rytíře čtenářského řádu  
         červen 2016 knihovna Vinice 
        

http://knihovnavinice.rajce.idnes.cz/
http://knihovnavinice.rajce.idnes.cz/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/Den_cteni_2016/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/Den_cteni_2016/
http://knihovnavinice.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_-_rekonstrukce/
http://knihovnavinice.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_-_rekonstrukce/
http://knihovnavinice.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacku_na_Rytire_ctenarskeho_radu_cerven_2016/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/Bozkov_-_Noc_s_Andersenem_2016/
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2016 
 
 
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) 
 
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2016/2017.  
Plzeň 2016; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výt. 
 
 
Čechura, Milan: Trolejbus v polích. Obálka a frontispice Vladimír Líbal, doslov Vladimír 
Novotný – Plzeň 2016 : Pro libris z. s.,  za finanční podpory města Plzně  52 stran; 21 cm; 200 
výt.; brožováno; (edice Ulita, sv. 43)  
ISBN 978-80-86446-85-1 
 
 
Vinš, Luboš: Hroutící se tíže. Obálka a frontispice Roman Szpuk, doslov Vladimír Novotný, 
editor Robert Janda. -- Plzeň 2016: Pro libris z. s., finanční podpory města Plzně ,-- 45 stran ; 
21 cm. – 200 výtisků ; brožováno  (edice Ulita ; svazek 44)  
ISBN 978-80-86446-86-8 
  
 
Plzeň, město krásné knihy 2016 : čtvrt století publikační činnosti pod křídly Knihovny města 
Plzně. – Plzeň 2016 : ve spolupráci s Knihovnou města Plzně vydalo Pro libris, z. s., za 
finanční podpory města Plzně -- 31 stran ; 21 cm. -- Katalog k stejnojmenné výstavě v 
mázhausu plzeňské radnice 8. - 26. srpna 2016 k 140. výročí založení plzeňské obecní 
knihovny (KMP). -- 250 výtisků. – brožováno 
ISBN 978-80-86446-89-9  
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Příloha č. 9 – Knihovna města Plzně v tisku - 2016 
 
 
(DS) 
Přečtěte si ptákovinu nebo o jeptišce ze zkaženého kláštera / (ds). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 13 (16.01.2016), s. 3 
 
KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina 
Festival regionálních nakladatelů v knihovně / Martina Kožíšek Ouřadová, Lenka 
Duchková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 10 (13.01.2016), s. 10 
 
(DS) 
Podívejte se na Island či planinu Nazca : knižní novinky / (ds). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 19 (23.01.2016), s. 3 
 
(HAJ) 
Děti, malujte podle básní Jiřího Žáčka, vyzývá soutěž / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 15 (19.01.2016), s. 8 
 
STRAKA, Daniel 
Knihovny nabízí Slůvka i Gándhího / Daniel Straka. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 31 (06.02.2016), s. 3 
 
SKÁLOVÁ, Markéta 
Knihovna v Lobzích se po rekonstrukci znovu otevřela čtenářům / Markéta 
Skálová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 20 
 
(DS) 
Jak vyzrát na pavouky? A kdo je vrah? / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 25 (30.01.2016), s. 3 
 
(DS) 
Plzeňské pomněnky a také Stop cukrovce / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 37 (13.02.2016), s. 3 
 
(DAV) 
Rozhlédněte se v M Klubu / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 25, č. 37 (13.02.2016), s. 3 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956- 
Ocenění laureáti / Eva Hubatová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 25, č. 42 (19.02.2016), s. 8 
 
KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina 
Festival regionálních nakladatelů v Plzni / Martina Kožíšek Ouřadová, Lenka 
Duchková. -- In: Čtenář. -- Č. 2 (05.02.2016), s. 56 - 57 
 
STRAKA, Daniel 
Je libo Kafe @ cigárko či 100 let staré svědectví / Daniel Straka. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 43 (20.02.2016), s. 3 
 
(DS) 
K mání je nový Vondruška : knižní novinky / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 48 (27.02.2016), s. 2 
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KORELUS, Pavel 
Hurá pro knihy. Březen je měsíc čtenářů / Pavel Korelus. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 51 (01.03.2016), s. 2 
 
(DS) 
Opráski sčeskí historie nebo Dánská dívka? / (ds). -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 55 (05.03.2016), s. 3 
 
(RED) 
S Kloboukem dolů za irskou písničkou na Horu Sv. Patrika / (red). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 56 (07.03.2016), s. 8 
 
BLÁHOVÁ, Petra 
Za knihou do TOTEMu... / Petra Bláhová. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 
23, č. 1 (29.02.2016), s. 17 
 
PAUR, Jan, 1992- 
Sláva hrdinům u kavárenských stolků / Jan Paur. -- In: PLŽ; Listy 
Ason-klubu. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, č. 3 (08.03.2016), s. 2 
 
(RED) 
Festival Jeden svět se bude zabývat hledáním domova a uprchlictvím / (red). 
-- In: Radniční listy. -- Roč. 21 (09.03.2016), s. 7 
 
STRAKA, Daniel 
Tipy: drogy 19. století i nebezpečné hormony : Knižní novinky / Daniel 
Straka. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 61 (12.03.2016), s. 3 
 
(ZR) 
Plzeňská knihovna slaví 140 / (zr). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- 
Roč. 26, č. 69 (22.03.2016), s. 17 
 
VESELÁ, Dana 
Přijďte slavit s knihovnou. Je jí 140 let a má tisíce čtenářů / Dana 
Veselá. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 66 (18.03.2016), s. 2 
 
(DAV) 
Nejpilnějšími čtenáři jsou děti ze 4. B / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 69 (22.03.2016), s. 2 
 
VELEBNÝ, Marek, 1970- 
Klobouk dolů / Marek Velebný. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 25, č. 68 (21.03.2016), s. 10 
 
POŠTOLKA, Jakub 
Slavnosti knihovny bavily děti i dospělé : Knihovna města Plzně v sobotu zahájila oslavy  
140. výročí / Jakub Poštolka. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 68 (21.03.2016), s. 3 
 
KNIHOVNA 
Knihovna zve na dny plné poznání a zábavy. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 16, č. 4 
(05.04.2016), s. 14 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 
Knihovny se musí vyvíjet, jinak zaniknou : "Češi mají ke knize pořád velkou 
úctu, " říká Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny města Plzně / Helena 
Šlesingerová. Zaps. Barbora Němcová. -- In: Mladá fronta Dnes. Festival 
Finále. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, č. 81 (07.04.2016), s. 15 
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STRAKA, Daniel 
Osudové rozhodování i léčení akupresurou : knižní novinky / Daniel Straka. 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 67 (19.03.2016), s. 3 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Čtenář začíná být ohroženým druhem : představujeme: Knihovna města Plzně - 
pobočka Lobzy (1/2) / Zuzana Mišterová. Zaps. Jana Semelková. -- In: Naše rodina.  
-- ISSN 0323-2743. -- Roč. 47 (08.03.2016), č. 10, s. 19 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana 
Jsem jako Sally ve starším provedení : představujeme: Knihovna města Plzně 
- pobočka Lobzy (2/2) / Zuzana Mišterová, Jana Semelková. -- In: Naše rodina.  
-- ISSN 0323-2743. -- Roč. 48 (14.03.2016), č. 11, s. 19 
 
(DS) 
Jak žije nový papež : knižní novinky / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 25, č. 72 (26.03.2016), s. 3 
 
(DS) 
P. S. od Geislerové nebo hledání mléka / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 77 (02.04.2016), s. 3 
 
(DS) 
Ženy uvízlé v síti a Putinovi agenti / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 25, č. 89 (16.04.2016), s. 3 
 
(HAJ) 
Josef Fousek se opět chystá do M klubu / (haj). -- In: Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (18.04.2016), s. 4 
 
(TOM) 
O Islandu zítra v L-klubu už podruhé / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 85 (12.04.2016), s. 2 
 
VILETA, václav 
Internet dobrodružný i poučný. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 25, č. 84 (11.04.2016), s. 10 
 
(DS) 
Knihy poradí, kudy do pohody i co s právem šaría / (ds). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 95 (23.04.2016), s. 3 
 
BLAŽEK, Ivan 
Mapa ukáže, kde v Plzni střílel flak / Ivan Blažek. -- In: Právo. -- ISSN 
1211-2119. -- Roč. 26, č. 94 (22.04.2016), s. 11 
 
DRUHÁCI 
Druháci ze ZŠ Plzeň-Újezd se umístili v soutěži Knihovny města Plzně. -- 
In: Doubravecké listy. -- Roč. 2015, č. 97 (28.04.2016), s. 10 
 
BULÍNOVÁ, Karla 
57. mateřská škola v Plzni-Lobzích oslavila Březen měsíc knihy novým 
projektem "Přijď k nám přečíst pohádku"/ Karla Bulínová. -- In: Doubravecké listy.  
-- Roč. 2016, č. 97 (28.04.2016), s. 9 
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KORELUS, Pavel 
V Plzni vznikne mapa protiletecké obrany / Pavel Korelus. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 95 (23.04.2016), s. [1] a 3 
 
(DS) 
Knižní novinky poradí, jak zkrotit svého tygra / (ds). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 101 (30.04.2016), s. 3 
 
NOVÁ, Kateřina, 1990- 
Plakáty v knihovně / Kateřina Nová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 25, č. 93 (21.04.2016), s. 8 
 
(AP) 
Pro semínka jděte do knihovny / (ap). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 25, č. 100 (29.04.2016), s. 4 
 
VÝŠKOVÁ, Libuše 
Jak H. Ch. Andersen (málem) potkal hasiče v plzeňské knihovně / Libuše 
Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 96 (25.04.2016), s. 17 
 
(RED) 
Pohádkové dopoledne se čtenáři v Plzni / (red). -- In: Naše rodina. -- ISSN 
0323-2743. -- Roč. 48 (11.04.2016), č. 15, s. 19 
 
(AN) 
Knihovna slaví už své 140. narozeniny : připravuje u této příležitosti na 
celý letošní rok mnoho akcí pro malé i velké návštěvníky / (an). -- In: Radniční listy.  
-- Roč. 21 (21.04.2016), s. 7 
 
BRYCHOVÁ, Dana, 1964- 
L-klub obvodní knihovny : Lochotín je tu pro vás již 5 let / Dana Brychová. 
-- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 23, č. 2 (28.04.2016), s. 19 
 
(DS) 
Díky knize můžete poznat hedvábnou stezku i vesmír / (ds). -- In: Plzeňský deník.  
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 107 (07.05.2016), s. 3 
 
MRÁZOVÁ, Klára 
Plzeň se zítra ponoří do literatury, čeká ji i hodinový videomapping / 
Klára Mrázová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 109 (10.05.2016), s. 3 
 
(DS) 
Přečtěte si Pravdu i příběh o nalezení psího přítele / (ds). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 113 (14.05.2016), s. 3 
 
(DS) 
Rowlingová přichází do plzeňských knihoven s detektivkou, čínský prezident zase s projevy / 
(ds). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč.  25, č. 119 (21.05.2016), s. 3 
 
VĚTROVSKÁ, Hana 
Knihovna plná zvířátek / Hana Větrovská. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 128 (01.06.2016), s. 15 
  
(DS) 
Podivná smrt generála Pattona i Řeč těla / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 136 (10.06.2016), s. 15 
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VÝŠKOVÁ, Libuše 
Děkovat se má! Libuše Výšková. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 25, č. 147 (23.06.2016), s. 15 
 
(DS) 
Knižní tipy z regionu / (ds). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 25, č. 148 (24.06.2016), s. 15 
 
ŘÍSKÝ, Milan 
Vinická knihovna zve do nové čítárny / Milan Říský. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 153 (30.06.2016), s. 3 
 
SKÁLOVÁ, Markéta 
Studovna Knihovny města Plzně nabízí lidem stále více služeb / Markéta Skálová.  
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 153 (30.06.2016), s. 19 
 
STRAKA, Daniel 
Vražda nebo láska v novinkách z knihoven / Daniel Straka. -- In: Plzeňský deník.  
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 154 (01.07.2016), s. 15 
 
OUŘADOVÁ, Martina 
Do knihovny i do kina / Martina Ouřadová. Markéta Skálová. -- In: Čtenář. 
-- Č. 6 (07.06.2016), s. 235 - 236 
 
(ČTK) 
Bibliobusu v Plzni je 20 / (čtk). -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, č. 146  
(22.06.2016), s. 17 
 
HARÁK, Ivo, 1964- 
Torza, fragmenty, střepy / Ivo Harák. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- 
Roč. 15, č. 5 (27.05.2016), s. 24 - 25 
 
GRUBEROVÁ, Ilona, 1970- 
Květy okamžiků Václava Englera / Ilona Gruberová. -- In: PLŽ. – ISSN 1213-9890.  
-- Roč. 15, č. 6 (30.06.2016), s. 26 - 27 
 
STRAKA, Daniel 
Celý Shakespeare nebo Cestovatel stoletím / Daniel Straka. -- In: Plzeňský deník.  
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 158 (08.07.2016), s. 13 
 
NOVINKY 
Novinky z knihoven: o zednářích i tajemných Židech. -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 170 (22.07.2016), s. 13 
 
KOŽÍŠEK OUŘADOVÁ, Martina 
Knihovnice umí více / Martina Kožíšek Ouřadová. -- In: Čtenář. -- Č. 7/8 
(07.08.2016), s. 286 - 287 
 
PULICAROVÁ, Irena, 1978- 
Knihovna města Plzně zaujme i v létě / Irena Pulicarová. -- In: Plzeňský deník.  
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 175 (28.07.2016), s. 15 
 
STRAKA, Daniel 
Knižní novinky: Fulghumův Poprask a Cestovní pohádky / Daniel Straka. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 176 (29.07.2016), s. 13 
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STRAKA, Daniel 
Mimoni i rozpovídaná herečka Lída Baarová / Daniel Straka. -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 164 (15.07.2016), s. 13 
 
(HAJ) 
Nabídky z knihoven: vzpomínky na olympiády i čínská detektivka / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 193 (18.08.2016), s. 13 
 
KNIHOVNY 
Knihovny nově nabízejí pohádkové příběhy, krimi i rady rodičům. -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 188 (12.08.2016), s. 13 
 
(HAJ) 
Přijďte si do plzeňských knihoven pro komiks o Zátopkovi či Kriminální 
případy ze Šumavy / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 25, č. 200 (2016), s. 13 
 
(HAJ) 
Novinky z knihoven: romány i právní rady pro nájemníky / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 206 (02.09.2016), s. 13 
 
OBVODNÍ 
Obvodní knihovna Skvrňany vás zve na Koncerty mezi knihami. -- In: Trojka. 
-- Roč. 25, č. 3 (29.08.2016), s. 3 
 
(HAJ) 
Půjčte si norskou detektivku či knihu o evoluci / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 212 (09.09.2016), s. 15 
 
(MRAK) 
S čtecím koutkem můžete pomoci / (mrak). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 215 (13.09.2016), s. 4 
 
KUČEROVÁ, Václava 
Týden knihoven / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 214 (12.09.2016), s. 19 
 
(HAJ) 
 Z knihoven si odnesete především temné příběhy (haj). -- In: Plzeňský 
 deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 218 (16.09.2016), s. 13 
 
(DAB) 
Za kulturou do L-klubu: kulturní sál knihovny Lochotín chystá novou sezonu / (dab).  
-- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 23, č. 4 (29.09.2016), s. 16 
 
(HAJ) 
Půjčte si Jáchymovské démony nebo knihu dopisů Jaroslava Ježka / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 224 (23.09.2016), s. 13 
 
(HAJ) 
Vzpomínky na železnici smrti / (haj). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 229 (30.09.2016), s. 15 
 
HORÁKOVÁ, Jana, 1958- 
Od Jany Horákové / Jana Horáková. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. – ISSN 1213-9890.  
-- Roč. 15, č. 9 (29.09.2016), s. 3 
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PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Literární soutěž "Pohádky a vzpomínky" / Eva Procházková. -- In: PLŽ; Listy 
Ason-klubu. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, č. 9 (29.09.2016), s. 6 
 
(HAJ) 
Plzeňské knihovny půjčují literaturu o zdraví i romantické příběhy / (haj). 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 235 (07.10.2016), s. 13 
 
KUČEROVÁ, Václava 
Schůzka s tajemnem / Václava Kučerová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 235 (07.10.2016), s. 19 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Letos je to přesně 140 let / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 24, č. 5 (14.10.2016), s. 9 
 
GINZLOVÁ, Eva 
Tvořivé ruce / Eva Ginzlová, Alena Volková Balvínová. -- In: Bulletin SKIP. 
-- ISSN 1210-0927. -- Roč. 25, č. 3 (17.10.2016), s. 6 
 
(HAJ) 
Knihy s napětím i fejetony / (haj). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 241 (14.10.2016), s. 13 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Říjnové kouzlení v knihovně / Eva Procházková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 243 (17.10.2016), s. 17 
 
(EZ) 
Zanedbaný kout na Vinicích se proměnil v Oázu / (ez). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 245 (19.10.2016), s. 4 
 
(HAJ) 
V nabídce knihoven nechybí dobrodružné tituly ani regionální témata / 
(haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 247 (21.10.2016), s. 13 
 
ZANEDBANÝ 
Zanedbaný kout před vinickou knihovnou se proměnil v Oázu. -- In: Plzeňská jednička.  
-- Roč. 23, č. 5 (31.10.2016), s. 15 
 
HAŠKOVÁ, Silvie 
Prostor před knihovnou na Vinicích a 4. ZŠ na Košutce letos zkrásněl / Silvie Hašková.  
-- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 23, č. 5 (31.10.2016), s. 5 
 
ZAVADIL, Evžen 
Do městské knihovny chodí plzeňští čtenáři už 140 let / Evžen Zavadil. -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 251 (26.10.2016), s. 4 
 
(HAJ) 
Nově v knihovnách: Román pro ženy i odborné publikace o historii / (haj). 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 253 (29.10.2016), s. 11 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Malí čtenáři cestovali časem / Petra Pekárková. -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 258 (04.11.2016), s. 17 
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(HAJ) 
O bazénu, šikaně, životu..., o tom všem vypráví novinky z knihoven / (haj). 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 258 (04.11.2016), s. 13 
 
(HAJ) 
 Začal Plzeňský literární festival, přiveze hru z Krušných hor / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 256 (02.11.2016), s. 11 
 
ZANEDBANÝ 
Zanedbaný kout před vinickou knihovnou se proměnil v Oázu. -- In: Plzeňský rozhled.  
-- Roč. 16, č. 11 (01.11.2016), s. 20 
 
(HAJ) 
Literární festival zavzpomíná / (haj). -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- (14.11.2016), s. 7 
 
(HAJ) 
Nové knihy: Hájíčkova Dešťová hůl nebo vybrané Nepilovy pohádky / (haj).  
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 264 (11.11.2016), s. 11 
 
(HAJ) 
Knihy pro dlouhé podzimní večery zavedou k barbarům i do exilových médií / 
(haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 269 (18.11.2016), s. 13 
 
(BAN) 
Den pro dětskou knihu v Plzni / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. – ISSN 1210-1168.  
-- Roč. 27, č. 276 (26.11.2016), s. 18 
 
(BAN) 
Den pro dětskou knihu v Plzni / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. – ISSN 1210-1168.  
-- Roč. 27, č. 275 (25.11.2016), s. 18 
 
(HAJ) 
Regionální nakladatelé představí své publikace / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 25, č. 273 (23.11.2016), s. 11 
 
(MV) 
V knihovně zaklepe na dveře advent / (mv). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 275 (25.11.2016), s. 4 
 
(HAJ) 
Nové knihy k vypůjčení: hororové povídky, příběh s draky i rady k EET / 
(haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 275 (25.11.2016), s. 13 
 
(HAJ) 
Knihy poučí o krojích i baroku v Plzeňském kraji / (haj). -- In: Plzeňský deník.  
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 281 (02.12.2016), s. 16 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956- 
Doteky Karly Erbové / Eva Hubatová. -- In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139.  
-- Roč. 25, č. 286 (08.12.2016), s. 17 
 
(HAJ) 
Postel, hospoda, kostel i Okamžiky štěstí, to jsou nové knihy / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 287 (09.12.2016), s. 11 
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(HAJ) 
Nové knihy o řekách, tajemství i slonech / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 293 (16.12.2016), s. 11 
 
PEKÁRKOVÁ, Petra 
Knihovna oslavila Den poezie poctou Shakespearovi / Petra Pekárková.  
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 293 (16.12.2016), s. 15 
 
PROCHÁZKOVÁ, Eva, 1961- 
Listopadové Dny poezie v knihovně Bolevec / Eva Procházková.  
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 25, č. 293 (16.12.2016), s. 15 

 


