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I. Úvodem 
 
     V průběhu roku 2017 se Knihovna města Plzně podobně jako jiné kuturní instituce 
podílela na tvorbě Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 
2020-2030, ovšem při formulaci rámcových kulturních potřeb a vizí 
bylo moc těžké nebýt osobní. Z celého srdce netoužit po nové 
moderní ústřední budově, která by byla otevřená sedm dnů v týdnu, 
čtyřiadvacet hodin denně. Která by byla plná moudrých knih, 
spokojených čtenářů a šťastných knihovníků… Prozatím máme 
alespoň Nadějné vyhlídky… A trochu uspokojení z výsledků 
dotazníkového šetření o stavu kultury v Plzni, z něhož vyplynulo, 
že občané jsou s fungováním Knihovny města Plzně spokojeni.  
     Co můžeme udělat víc? 
     Tak třeba v roce 2017 se nám ve spolupráci se SPŠS a SOŠ prof. Švejcara podařilo rozšířit 
Obvodní knihovnu Bory o 85,60 m2 (z původních 135 m2 na 220,60 m2). Po připojení 
a rekonstrukci přilehlých dlouhodobě nevyužitých prostor knihovna získala samostatný 
bezbariérový vchod z Klatovské třídy, vybudováno bylo sociální zařízení pro čtenáře 
i knihovnice, pro návštěvníky pořízeny uzamykatelné odkládací skříňky a věšáky a prostředí 
se celkově zlepšilo. Výrazně se též rozšířil volný výběr knih – přibylo 200 metrů knihovních 
polic! V Knihovně Bolevec se zase rozšířil volný výběr detektivních románů. A dokonce 
i Polanova síň dostala nový „kabát“, tedy přesněji novou podlahu, židle a výmalbu. Dřevěné 
pódium, čelní a protilehlá stěna tu byly nově potaženy kobercem modré barvy a celý sálek 
doslova vydechl.  
     Knihovna města Plzně si v rámci implementace nového vizuálu města několik měsíců 
zvykala na nové logo, na změnu firemní barvy z modré na „krásně“ modrou. Na většině 
knihoven městské sítě se zaleskly nové cedule a velké knihovny se blýskly také úpravou 
provozní doby – páteční otevírací hodiny přehodily na středu a pátek o hodinu rozšířily. 
     Bohužel ani v roce 2017 knihovnu neminula řada přechodných uzavření z důvodu 
pravidelných revizí knihovního fondu, ale i rekonstrukcí a nečekaných havárií. V součtu muselo 
být zavřeno 110 dnů, což se pochopitelně odrazilo ve statistice. Počet výpůjček o něco poklesl. 
Na druhé straně však stoupl počet registrovaných čtenářů vč. dětí (o 12 %), počet 
uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí vč. návštěvníků, anebo počet knihovnou 
zodpovězených dotazů (o 123 %).  
     Knihovna začala poskytovat novou službu Citace Pro či novou službu, tzv. Lekotéku. 
Pozornost obrátila k významným českým i regionálním výročím, připomněla si například 
130. výročí narození Bohumila Polana, zapojila se do celostátních projektů jako Noc 
s Andersenem, Noc literatury a dalších. 
     Hlavní pozornost ale věnovala svým uživatelům. Dobře totiž ví, že: „Špatné knihovny budují 
fondy, dobré knihovny budují služby, skvělé knihovny budují společenství.“ (R. David Lankes) 

 
 

 
 

 
 
 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 
                                                                                                                   ředitelka 
 
 
 
 

  

https://ikaros.cz/citat/r-david-lankes
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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, usnesení ZMP č. 323 ze dne 18. 6. 2015 a usnesení 

ZMP č. 93 z 3. 3. 2016. 

     V roce 2017 nedošlo ve zřizovací listině KMP k žádným novým úpravám.  

 

     Úplné znění zřizovací listiny viz webové stránky KMP (sekce O knihovně), Veřejný rejstřík 

a Sbírka listin.    

 

 

 

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

KMP se člení na ústřední knihovny – Ústřední knihovnu pro dospělé (dále ÚKD), Ústřední 

knihovnu pro děti a mládež (dále ÚKDM), obvodní knihovny (dále OK), ostatní knihovny, 

pobočky, speciální oddělení a úseky. Ředitelství knihovny představuje úsek pro styk s veřejností 

a sekretariát ředitele. Náměstek pro hlavní činnost řídí kromě Oddělení nákupu a zpracování 

knihovních fondů (dále Oddělení KF) a Oddělení informačních služeb a studovny (dále 

Studovna) síť knihoven, kterou tvoří knihovny v ústřední budově KMP v centru města, 9 knihoven 

s celotýdenním provozem, 12 malých knihoven ve všech městských obvodech a Bibliobus. 

Přehled knihoven, které zajišťují dostupnost knihovnických a informačních služeb pro obyvatele 

Plzně, je uveden v Příloze č. 1. K útvarům, které řídí náměstek pro ostatní činnost, patří 

ekonomický úsek a správní úsek.  

 

Organizační struktura KMP viz Příloha č. 2.  

 

 

II.5 Zaměstnanci 
  

     V roce 2017 pracovalo v KMP 93 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 87 žen a 6 mužů), 

k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 78,10 pracovníků (vloni 78,21 pracovníků). 

Stanovený limit 78 úvazků byl opět mírně překročen, neboť po rozšíření OK Bory se od října 

téměř zdvojnásobila její úklidová plocha a uklízečce zde musely být navýšeny smluvní hodiny. 

Na knihovnických službách se během roku podílelo celkem 78 fyzických pracovníků 

(61,57 přepočtených).  

     V roce 2017 do KMP nastoupilo 6 nových pracovnic, 5 pracovnic pracovní poměr ukončilo – 

jedné skončil pracovní poměr na dobu určitou, 2 odešly poprvé do důchodu, 1 z finančních 

důvodů odešla z oboru a k jinému zaměstnavateli, 2 pracovnice byly na mateřské dovolené.   

     Největším pracovištěm KMP byla Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 8 knihovnic 

(7,75 úvazků).       

     Nemocnost v KMP byla v roce 2017 poměrně vysoká, více než o třetinu vyšší než v roce 

předchozím. Činila celkem 906 pracovních dnů (1 270 dnů kalendářních). Ve službách 

bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 529 kalendářních dnů (v r. 2016 

to bylo 538 dnů, v r. 2015 pak 632 dnů). Delší nemocnost se týkala zejména ÚKD (100 dnů), 

OK Skvrňany (78 dnů), Bibliobusu (73 dny), OK Bory (71 den), ÚKDM (70 dnů), OK Lochotín 

(59 dnů) nebo Knihovny Bolevec (53 dny).    

     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP pouze 6 knihovníků do 30 let (4,70 %; 

vloni 7,69 %), 9 knihovníků ve věku 31-40 let (10,58 %; vloni 9,89 %), 25 ve věku 41-50 let 

(29,41 %; vloni 30,76 %), 31 ve věku 51-60 let (36,47 %; vloni 30,76 %), 10 ve věku 61-70 let 

(11,76 %; vloni 10,98 %) a 4 nad 70 let (4,70 %; vloni 4,39 %). Průměrný věk se tedy opět 

mírně zvýšil, v roce 2017 představoval 49 let. Nejstaršímu zaměstnanci bylo 73, nejmladšímu 

23 let. Věkové rozpětí mezi zaměstnanci uvnitř organizace tedy činilo rovných 50 let!  

     KMP zaměstnávala 27,9 přepočtených pracovníků s VŠ vzděláním knihovnického směru 

(15 Mgr., 14 Bc., 3 BBus Hons), 4,6 pracovníků s VŠ ostatního směru (Mgr., Ing., MBA), 

2 absolventky VOŠ knihovnického směru (DiS), 31,9 pracovníků s úplným středním 

odborným vzděláním s maturitou, 4,8 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 úspěšně absolvoval druhý ročník a v říjnu zahájil třetí ročník 
bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze.    
     Kolegyně M. Korandová, M. Maškovská a J. Verdanová v lednu dokončily e-learningový 
Knihovnický kurz pořádaný MZK Brno, kolegyně V. Kašparová, M. Lužová a L. Urbanová se 
stejného kurzu zúčastnily od března do června. Online kurzy firmy Seduco.cz absolvovaly 
H. Brožová (Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku, Jak na český pravopis, 
Sociální sítě pro začátečníky) a také A. Pospíchalová (7 lekcí, které z tebe udělají mistra 
internetové bezpečnosti, Jak na český pravopis). Distančním studiem pořádaným ZČU 
(Google nástroje a Volně dostupné nástroje pro zpracování multimédií) prošla E. Murinová.  
 
     Všichni zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SITMP. 
Tuto možnost využilo 7 pracovnic: 

 MS Office 2010 Excel pro pokročilé (26. 1. K. Pittrová; 25. 6. L. Urbanová) 

 MS Office Word pro pokročilé (9. 2. M. Maškovská, J. Verdanová; 14. 3. L. Urbanová) 

 MC Office Power Point pro začátečníky (21. 2. K. Pechová, S. Ulíková; 2. 5. a 9. 5. 
L. Urbanová; 17. 10. M. Maškovská) 

 MS Office 2010 Excel pro začátečníky (23. 2. L. Urbanová; 18. 4. M. Korandová) 

 MC Office Power Point pro pokročilé (28. 2., K. Pechová, S. Ulíková) 

 MS Office Word pro začátečníky (7. 3., L. Urbanová) MS Office Word 2010 (30. 11., 
J. Verdanová) 

 
     Také v roce 2017 připravilo Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví SVK PK 
poměrně velké množství vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnil velký počet pracovníků 
KMP.  
 
     Pracovníci KMP během roku získávali informace a znalosti i v rámci dalších odborných 
kurzů, přednášek, školení, konferencí a seminářů: 

 Syndrom vyhoření – přednáška doc. PhDr. Jany Miňhové, CSc. o psychohygieně 
(19. 1.,  SVK PK, 20 pracovnic) 

 Do černého – konference (23. 1., Městská knihovna Praha, 2 pracovnice) 

 Románská knihovna SVK PK - exkurze - 1. část (31. 1., Plzeň, 3 pracovnice) 

 Design služeb pro každého (knihovníka) – seminář (27. 2., NK ČR Praha, 1 pracovnice)  

 Spisovatelé za mřížemi – uvedení sborníku z konference (15. 3., SVK PK, 2 pracovnice) 

 Současnost literatury pro děti a mládež 2017 - konference (Krajská vědecká knihovna 
Liberec, 2 pracovnice) 

 INSPO 2017 – konference (25. 3., Kongresové centrum Praha, 1 pracovník) 

 Setkání lektorů Totemu (4. 4., Plzeň, 1 pracovnice) 

 Právní systém MMP - školení ASPI (10. 4., 2 pracovnice) 

 Správa sociálních sítí, I. – kurz informační gramotnosti (12. 4., 5 pracovníků)  

 Správa sociálních sítí, II. - kurz informační gramotnosti (19. 4., 5 pracovníků)  

 Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti – seminář 
(24. 4., Goethe-Institut Praha, 1 pracovnice) 

 OKNA - O knihovnických aktivitách – celostátní soutěžní přehlídka knihovnických 
besed pro děti (24. – 25. 4., Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, 
3 pracovnice) 

 Ladislav Mňačko, neprávem opomíjená osobnost české literatury a žurnalistiky – 
přednáška PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. (25. 4., Knihovna Bedřicha Beneše 
Buchlovana Uherské Hradiště, 1 pracovnice) 
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 Jak se bránit stresu a vyhoření I. – seminář s terapeutkou Mgr. Janou Eismanovou 
(2. 5.,  SVK PK, 10 pracovnic) 

 Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16. - 18. století - seminář 
(3. – 4. 5., KJM Brno, 1 pracovník) 

 IV. workshop pro metodiky (9. – 10. 5., Olomouc, 1 pracovnice) 

 Svět knihy Praha 2017 – 23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – zájezd 
(11. 5., Praha, 14 pracovnic) 

 Syndrom vyhoření a psychohygiena, II. – kurz Mgr. J. Eismanové (16. 5., SVK PK, 
7 pracovnic) 

 Práce se seniory v knihovnách – seminář s PhDr. Miroslavou Dvořákovou, PhD., 
a Mgr. Zlatou Houškovou (16. 5., KK Karlovy Vary, 6 pracovnic) 

 Románská knihovna SVK PK - exkurze - 2. část (17. 5., Plzeň, 29 pracovnic) 

 Literární Šumava 2017 – 21. setkání knihovníků ze západních a jižních Čech (25. – 26. 5., 
Radnicko a Rokycansko, 4 pracovnice)  

 Storytelling – seminář s MgA. Martinem Hakem (30. 5., SVK PK, 6 pracovníků) 

 Románská knihovna SVK PK - exkurze - 3. část (31. 5., Plzeň, 29 pracovníků) 

 Řemesla a literatura – seminář (7. 6., NM a KTK SKIP Praha, 1 pracovnice) 

 Archiv města Plzně: Den otevřených dveří – exkurze (16. 6., Plzeň, 8 pracovnic) 

 Učící knihovník - Pedagogické minimum s Mgr. Pavlínou Mazáčovou, PhD. (20. – 22. 6., 
SVK PK, 8 pracovníků) 

 Didaktické hry a pomůcky – seminář (21. – 22. 6., KJM Brno, 1 pracovnice) 

 ZOO Plzeň - exkurze ve spolupráci s časopisem Iris (22. 6., Plzeň, 4 pracovnice) 

 Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami, 1. – nadstavbový kurz 
informační gramotnosti s doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D. (5. 9., SVK PK, 
4 pracovnice) 

 Městská knihovna Soběslav a Knihovna Fakulty managementu VŠE Jindřichův 
Hradec – zájezd, exkurze (8. 9., 4 pracovnice) 

 Knihovny současnosti – konference (12. – 14. 9., Olomouc, 1 pracovnice) 

 Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami, 2. – nadstavbový kurz 
informační gramotnosti s doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D. (19. 9., SVK PK, 
4 pracovnice) 

 Digitální knihovna Kramerius I. – kurz (26. 9., SVK PK, 3 pracovnice) 

 Spolkla mě knihovna - seminář ke knize Kláry Smolíkové (6. 10., Městská knihovna 
Praha, 1 pracovnice) 

 Městská knihovna Dobříš, Památník Karla Čapka Dobříš, Městská knihovna Hořovice 
a zámek Hořovice – zájezd, odborná exkurze (10. 10., 9 pracovnic) 

 Současná literatura pro děti a mládež – kurz (10. 10., NPM Praha, 1 pracovnice) 

 Prezentace - seminář informační gramotnosti (17. 10., SVK PK, 2 pracovnice) 

 Fundraising pro knihovníky – seminář s M. Špačkovou (17. 10., NK ČR Praha, 
1 pracovnice) 

 Chceme dětem číst IX. - seminář (18. – 19. 9., KJM Brno, 1 pracovnice) 

 Současná americká a britská literatura v českých překladech – přednáška Mgr. 
Michaely Čaňkové (19. 10., SVK PK Plzeň, 17 pracovnic) 

 Hudba východní Moravy v průběhu staletí - hudební seminář (19. 10., Krajská knihovna 
F. Bartoše Zlín, 1 pracovník) 

 27. celostátní akviziční seminář (19. – 20. 10., Havlíčkův Brod, 1 pracovnice) 

 Podzimní knižní trh (19. – 20. 10., Havlíčkův Brod, 1 pracovnice) 

 S knížkou do života (Bookstart) - odborný seminář (23. 10., Goethe-Institut Praha, 
2 pracovnice) 

 Využití citačního software - seminář informační gramotnosti (24. 10., SVK PK, 1 pracovnice) 

 Péče o hlas – přednáška MUDr. M. Vohlídalové (31. 10., SVK PK, 6 pracovnic) 
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 Scénické čtení a listování v knížkách – jedna z cest dětí ke knížce, čtenářství 
a do knihovny - seminář s MgA. Emílií Zámečníkovou z Katedry výchovné dramatiky 
DAMU (1. - 2. 11., Městská knihovna Ostrov, 2017, 1 pracovnice) 

 AKS Tritius – prezentace (1. 11., SVK PK, 5 pracovníků) 

 Digitální obrázky a jejich úprava 1. - nadstavbový kurz informační gramotnosti (2. 11., 
SVK PK, 6 pracovnic) 

 Knihovny a GDPR – diskusní fórum (6. 11., Praha, 1 pracovnice) 

 Místo „Setkávání se“ – představení plánovaných aktivit Totem, z. s., v Doubravce - 
kulatý stůl, diskuse (7. 11., ÚMO4 Plzeň, D-klub, 1 pracovnice) 

 Plzeňský knižní trh – festival (8. 11., Polanova síň KMP, 2 pracovnice) 

 Digitální obrázky a jejich úprava 1. - nadstavbový kurz informační gramotnosti (9. 11., 
SVK PK, 6 pracovnic) 

 Zámek plný knih - knižní trh (10. 11., Pardubice, 2 pracovnice) 

 Fotografujeme akci I. - nadstavbový kurz informační gramotnosti (14. 11., SVK PK, 
5 pracovníků) 

 Procházka po Plzni literární – přednáška Mgr. D. Růžičky (15. 11., Polanova síň 
KMP, 1 pracovnice) 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních 
a dětských oddělení veřejných knihoven (15. 11., NPMKK Praha, 1 pracovnice) 

 Fotografujeme akci II. - nadstavbový kurz informační gramotnosti (21. 11., SVK PK, 
3 pracovníci) 

 Centrální portál knihoven – Knihovny.cz – workshop s Martinou Huječkovou (22. 11., 
SVK PK, 6 pracovnic)   

 Seminář lokálních supervizorů (23. 11., Národní technické muzeum Praha, 1 pracovnice) 

 Výroční seminář účastníků Souborného katalogu ČR (27. 11., Městská knihovna 
Praha, 1 pracovnice) 

 Digitální knihovna Kramerius II. – kurz (28. 11., SVK PK, 2 pracovnice) 

 Nové trendy v MVS – seminář (28. 11., NTK Praha, 1 pracovnice) 

 General Data Protection Regulation/Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - 
seminář s prezentací Bc. H. Novákové pro účastníky porady pracovníků 
obsluhovaných knihoven KMP (30. 11., zasedací síň KMP, 8 pracovnic) 

 Statistika a benchmarking knihoven – seminář s PhDr. Vítem Richterem, ředitelem 
Knihovnického institutu Národní knihovny ČR (7. 12., SVK PK, 2 pracovnice) 

 
     Tři pracovnice si v průběhu roku prohlubovaly vzdělání také účastí v kurzech angličtiny, 
1 pracovník v kurzu francouzštiny a 1 pracovnice v kurzu portugalštiny. 
 
     V březnu 2017 kolegyně Irena a Dana Zahoříkovy absolvovaly II. stupeň 6. Kurzu 
sebeobrany pro ženy a obdržely certifikát. 
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 530 hodin, tj. průměrně 20 hodin 
na jednoho pracovníka, což je o 3 hodiny na pracovníka méně než v roce 2016 (vloni 1 693 
hodin, předloni 1 957 hodin). Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP 
vystaveny na Intranetu. 

 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců bylo zapojeno 8 pracovnic KMP, 
z toho 4 nově přijaté. Tzv. „kolečko“ po provozech knihovny absolvovaly ve dvou skupinách 
v době od 4. 1. do 3. 5.     
 
     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 23 praktikantů, v novém školním roce 2017/2018 
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nastoupilo na průběžnou praxi 22 studentů. ÚKD a ÚKDM se o své praktikanty dělily 
s Oddělením KF. 
     Od 15. do 26. 5. 2017 v OK Bory absolvovaly 2 studentky SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 
souvislou odbornou praxi.  
 
     V Oddělení KF v roce 2017 dále vypomáhali v rámci přiděleného grantu  VISK 9 také 
3 placení brigádníci (Tereza Jílková, Jiří Ouřada, Petra Ulíková).  
 

V roce 2017 KMP opět (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků 
při realizaci některých kulturních akcí (např. Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, Čtení 
pro nejmenší, Čtení s babičkou, Nejlepší borská čtenářská třída, Halloween a dalších) nebo 
při práci s knihovním fondem (balení knih, přesuny knih ve skladu). Dobrovolníci předčítali 
z knih, dramatizovali literární díla, zpívali, vystupovali ve hře na hudební nástroje, provedli 
zdarma besedy, pomáhali s vyhodnocením soutěží pro děti i s přípravnými pracemi 
k otevření OK Bory po rekonstrukci. Jednalo se o rodinné příslušníky knihovnic, studenty SŠ 
a VŠ, seniory i osoby produktivního věku. Celkem knihovně vypomáhalo 31 lidí (vloni 16), 
kteří dohromady odvedli nejméně 108 hodin dobrovolnické práce (vloni 102,5). Z toho bylo 
v OK Bory 15 lidí/46 hodin, v ÚKDM 7 lidí/24 hodiny, v OK Doubravka 6 lidí/32,5 hodiny 
a v Knihovně Lobzy 1 člověk/5 hodin. Pomoc v Polanově síni, Pro libris a KPKK nebyla 
vyčíslena. 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. Hauserová, I. Hejnalová, M. Karpíšková, 
V. Kašparová, Z. Topinka) 

 Kulturní štáb (17 pracovníků – zástupců vedení a knihoven, z toho 2 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, E. Tacinecová, Z. Wočadlová) 

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

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

 Pracovní skupina pro aktualizaci a údržbu webu KMP (L. Kotroušová, V. Čadová, 
E. Murinová) 

 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) 

 Redakce měsíčníku Plzeňský literární život - PLŽ (J. Horáková – redaktorka, 
H. Šlesingerová – redaktorka přílohy Listy Ason-klubu) 

 
Knihovna měla zastoupení v orgánech a organizacích: 

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
18 pracovníků individuálními členy; K. Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP, 
H. Šlesingerová – členka týmu pro přípravu a realizaci projektu S knížkou do života 
/ Bookstart v ČR) 
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 SKIP 04 – Plzeňský kraj (H. Nováková - tajemnice RV, A. Sobotová - kronikářka RV, 
L. Kotroušová – členka RV a správce webových stránek SKIP 04, M. Kožíšek 
Ouřadová – členka RV SKIP, 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) 

 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)  

 Projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny 
důchodového systému – etapa II. (H. Šlesingerová – specialista pro fázi supervize, 
validace a definice návrhů opatření pro pozici Knihovník v knihovně pro děti)  

 Komise při OK Krajského úřadu Plzeňského kraje pro dotační titul Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti (H. Šlesingerová – členka komise) 

 Pracovní skupina pro přípravu Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na 
období 2020-2030 (H. Šlesingerová – členka skupiny) 

 Odborná porota pro Dotační program na podporu uměleckých a kulturních 
projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších 
významných výročí v roce 2018 (H. Šlesingerová – členka poroty) 
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III. Zpráva o činnosti 
  
     V roce 2017 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. 

 
     Rozpočet knihovny byl v roce 2017 o 3 300 099 Kč vyšší než v roce 2016. K navýšení 
finančních prostředků došlo v souvislosti se zvýšením tarifních platů pro zaměstnance 
veřejného sektoru k 1. červenci a k 1. listopadu 2017.  
 
 

III.1 Statistické údaje (výkony) 
 
Rok Registrovaní 

uživatelé
1
 

Z toho 
děti

2
 

Návštěvníci 
služby 

Výpůjčky Informace Akce Účastníci 
akcí 

Internet
3
 

Virtuální 
návštěvy
4
 

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 

2017 31 229 5 317 311 640 1 046 889 8 283 2 007 47 015 23 000 118 570 

  
 
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. Ani v roce 2017 se KMP nevyhnuly větší 
uzavírky některých provozů. Z důvodu pravidelné revize knihovního fondu byla v prvním 
pololetí roku, uzavřena Ústřední knihovna pro děti a mládež (2. - 12. 5.), Oddělení 
informačních služeb a studovna (27. 4.) a Obvodní knihovna Lochotín (5. – 13. 6.). Z důvodu 
další etapy výměny oken v areálu ZŠ bylo na začátku letních prázdnin uzavřeno dětské 
oddělení Knihovny Bolevec (3. – 14. 7.). Více než dva měsíce omezení provozu si vyžádal 
projekt rozšíření prostor v OK Bory (27. 7. – 30. 9.). OK Slovany (12. – 25. 10.) spolu 
s Hudební a internetovou knihovnou (16. – 20. 10.) byly v říjnu uzavřeny z důvodu výměny 
plynových rozvodů. Kvůli rozsáhlým technickým závadám topného systému byl po celý 
prosinec mimo provoz rovněž Bibliobus. V souvislosti s  revitalizací informačně 
komunikačních technologií byl v období letních prázdnin opakovaně krátkodobě omezen 
provoz v knihovnách Vinice a Lobzy a také v pobočce Božkov. Jelikož se omezení většinou 
týkalo velkých knihovních provozů, odrazilo se ve výrazném propadu počtu návštěvníků 
i výpůjček. Celkem bylo v síti knihoven KMP uzavřeno 110 dnů (vloni 99 dnů). 
 
     Významným počinem byla realizace projektu rozšíření prostor Obvodní knihovny Bory. 
Knihovna získala samostatný bezbariérový vchod z Klatovské třídy, vybudováno bylo 
bezbariérové sociální zařízení pro veřejnost i zaměstnance knihovny, nově byla vybavena 

                                                 
1
 Od 1. 1. 2017 změna definice registrovaného uživatele pro statistický výkaz veřejných knihoven. 

2
 Dtto 

3
 Chybí údaje o využití Wi-fi připojení v měsících duben-červen a říjen-prosinec 2015. 

4
 V roce 2014 nepřesná statistika katalogu Carmen. 
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a zařízena kancelář pro pracovnice, pro návštěvníky byly pořízeny uzamykatelné odkládací 
skříňky a věšáky. V knihovně byl výrazně rozšířen volný výběr knižních dokumentů – přibylo 
200 metrů polic.  
     K rozšíření volného výběru došlo také v Knihovně Bolevec. Kancelář a zázemí pracovnic 
bylo přemístěno do stávajícího skladového prostoru. Původní zázemí bylo částečně 
přebudováno na samostatnou kancelář pro vedoucí knihovny, do druhé poloviny byl rozšířen 
volný výběr detektivních románů.  
 
Knihovní fondy 
     Finanční prostředky určené na pořízení knihovního fondu se oproti roku 2016 mírně 
snížily – o 345 tis. Kč (o 7 %), dosáhly tedy výše 4 456 tis. Kč. Nutná úsporná opatření se 
zákonitě projevila v menším ročním přírůstku knihovního fondu o 3 750 KJ (o 17 %) a rovněž 
měla výrazný podíl na propadu počtu uskutečněných výpůjček, neboť uživatelé dlouhodobě 
preferují výpůjčky knižních novinek a KMP jim je nemohla nabídnout v takovém množství 
jako v předchozích letech. Celkový objem knihovního fondu se meziročně mírně snížil – 
o 0,9 %. KMP dále 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. Celkový počet svazků 
naučné literatury meziročně poklesl o 5 106 KJ (o 7 %), krásná literatura zůstala na stejné 
úrovni jako v předcházejícím roce. Všechny ostatní kategorie knihovních dokumentů 
zaznamenaly velmi mírný nárůst. K většímu růstu došlo v nákupu deskových her, 
didaktických pomůcek a hraček, které se staly součástí nově nabízené služby - Lekotéky. 
Pro pestřejší nabídku uživatelům knihovna nakoupila další tituly periodik – nárůst o 2,5 % 
(vloni nárůst o 7 %).  
 
Registrovaní uživatelé 
     Počet registrovaných uživatelů meziročně poměrně výrazně stoupl – u dospělých 
uživatelů o 12 %, u uživatelů do 15 let o 17 %. Za nárůstem však stojí zejména skutečnost, 
že od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost nová zpřesňující definice registrovaného uživatele 
pro statistický výkaz veřejných knihoven. Podle nové definice byl každý uživatel při své první 
návštěvě knihovny v roce 2017 automaticky započítán, zatímco předtím byl do počtu 
registrovaných zahrnut až v průběhu roku, teprve při obnově svého členství, tzn. po úhradě 
registračního poplatku na dalších 365 dnů. Počet nově registrovaných uživatelů je 
dlouhodobě stabilní – bylo zapsáno 3 252 uživatelů, tj. oproti roku 2016 pokles o 1,5 %. 
 
Návštěvníci  
     Počet návštěvníků přímých služeb oproti roku 2016 poklesl o 3,5 % (o 11 227). 
K mírnému poklesu došlo i v počtu návštěvníků vzdělávacích akcí  - o 4,9 % (pokles o 455). 
Naopak o 6 % se zvýšil počet návštěvníků kulturních akcí (nárůst o 2 132). Pokračoval 
očekávaný sestup počtu návštěvníků využívajících služeb internetu – o 12,3 %.  
 
Výpůjčky  
     V roce 2017 KMP zaznamenala mírný pokles počtu výpůjček, oproti roku 2016 o 44 975 
(o 4,1 %). Nejvýrazněji meziročně poklesl počet výpůjček naučné literatury pro dospělé 
(o 11 %), pokles počtu výpůjček beletrie pro dospělé byl mírnější (o 6 %). Oproti mírnému 
nárůstu v předchozím roce došlo v roce 2017 k poměrně velkému poklesu naučné literatury 
pro děti (o 6 %), dlouhodobě pak pokračoval i propad výpůjček beletrie pro děti (o 5 %). 
Nejvíce výpůjček celkem realizovala OK Lochotín (197 410), na druhém místě ÚKD (187 139). 
V oblasti půjčování elektronických knih, poskytovaných uživatelům prostřednictvím společnosti 
e-Reading, KMP zaznamenala meziroční nárůst výpůjček o 24 % (celkem 296 výpůjček). 
Z celkového počtu realizovaných výpůjček v KMP však e-výpůjčky i nadále představují zcela 
zanedbatelný počet – 0,03 %.  
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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 meziročně o 9 požadavků 
(o 3 %) poklesl, všechny požadavky byly vyřízeny kladně. Poměrně výrazně však meziročně 
vzrostl počet požadavků registrovaných uživatelů KMP směřovaných do jiných knihoven – 
o 172 požadavků (o 24,1 %). Trend nárůstu se projevuje již delší dobu. Oproti roku 2016 
uživatelé téměř nevyužili možnost vyřízení požadavku MVS zasláním kopie požadovaného 
dokumentu (pouze 2 dodané kopie).  
 
Informace 
     Třebaže počet poskytovaných informací není součástí celostátního statistického šetření, 
KMP sleduje jejich počet pro svou potřebu a z důvodu získání podkladů pro vyhodnocení 
plnění standardu KMP. V roce 2017 došlo k enormnímu nárůstu počtu poskytnutých 
informací (o 123 %). Takto vysoký nárůst byl zřejmě důsledkem pečlivějšího dodržování 
interních postupů evidence dotazů uživatelů ve všech knihovnách s celotýdenním provozem.  
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Také v letošním roce KMP zaznamenala mírný nárůst počtu kulturních akcí (o 1,5 %) 
a potěšitelný nárůst počtu účastníků těchto akcí – o 2 132 účastníků (nárůst o 5,6 %). 
Meziročně méně příznivý byl vývoj počtu uskutečněných vzdělávacích akcí, kde tentokrát 
došlo k poklesu celkového počtu akcí (o 2,8 %) a přirozeně se snížil i počet jejich účastníků 
(o 4,9 %).  
 
Internet 
     Počet uživatelů služeb veřejného internetu v roce 2017 opět výrazně poklesl - o 3 225 
uživatelů (o 12,3 %). Tento už pravidelný meziroční propad KMP připisuje především 
narůstající nabídce dostupného internetového připojení pro české domácnosti a rozvoji 
technologií mobilního internetu. Lze předpokládat, že do budoucna bude přístup k veřejnému 
internetu v knihovnách využíván zejména občany ze sociálně slabších vrstev společnosti. 
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Počet výpůjček na: 

 2017 2016 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 33,50 40,10 - 6,20 

1 návštěvníka celkem 2,91 2,89 + 0,02 

1 návštěvníka služeb 3,40 3,40 0 

      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele o 6,2 poklesl, počet výpůjček na návštěvníka 
celkem sotva znatelně stoupl o 0,02, počet výpůjček na 1 návštěvníka služeb zůstal stejný 
jako v předchozím roce.    
 
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2017 2016 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 125 109 + 16 

Zaznamenáno návštěvníků 1 434 1 461 - 27 

Realizováno výpůjček 4 188 4 333 - 145 

Podáno registrovaných informací 33 15 + 18 

Uskutečněno akcí 8 8 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 23 0 

Zaznamenáno uživatelů internetu 92 104 - 12 

 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2017 a 2016. 
 
 
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 2017 splnila méně kvantitativních 
i kvalitativních ukazatelů než v roce 2016. 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 veřejně přístupných stanic 
připojených k internetu a počet studijních míst. Standard výrazně překračuje v počtu 
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vzdělávacích a kulturních akcí (meziroční nárůst o 0,6 %) a v počtu návštěvníků těchto 
akcí (meziroční nárůst o 4 %). Naplněn dlouhodobě je i standard provozních hodin pro 
veřejnost. V knihovnách s celotýdenním provozem byla provozní doba rozšířena o 1 hodinu. 
Ani v tomto roce knihovna bohužel nedosáhla standardu v počtu knihovních jednotek 
na jednoho obyvatele, v počtu výpůjček na jednoho obyvatele či v počtu výpůjček na jednoho 
registrovaného uživatele (oproti předchozímu roku mírný číselný pokles). Příčinou propadu 
byla úsporná opatření – meziroční nucené snížení finančních prostředků na nákup 
knihovního fondu o více než 7 %. S tím souvisí též více než 8% pokles finanční částky 
vydané na nákup knihovních jednotek na jednoho obyvatele – zde standard nebyl naplněn. 
KMP dále zaznamenala výrazný nárůst počtu zodpovězených dotazů celkem díky důsledné 
evidenci zodpovězených dotazů ve všech knihovních provozech. Standardu se alespoň 
přiblížil počet zodpovězených dotazů ve Studovně. Počet vypracovaných odborných rešerší 
se meziročně snížil o 50 %, přesto byl standard naplněn. Počet přístupů k internetu 
na 1 veřejnou stanici meziročně opět výrazně poklesl (o 16 %). 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 2016 zvýšil (o 11 %), standardu přesto nebylo dosaženo. Průměrná návštěvnost 
kulturních a vzdělávacích akcí zůstala na stejné úrovni jako v roce 2016 - KMP standardu 
stále nedosahuje, přestože v počtu akcí i návštěvníků akcí standard výrazně překračuje. 
Standardu pak nebylo dosaženo ani v počtu vydaných publikací. 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. 
 
 
Skladba registrovaných uživatelů (v procentech, zaokrouhleno na celá čísla):  

 2017 2016 Rozdíl 

žáci 15 17      - 2 

studenti a učni 16 15 + 1 

senioři 22 24       – 2 

ostatní 47 44 + 3 

muži 26 26 0 

ženy 74 74 0 

 
 
     Meziročně došlo ve skladbě registrovaných uživatelů k drobným změnám. V závislosti na 
demografickém vývoji České republiky poklesl počet registrovaných žáků (slabší populační 
ročníky) a jen velmi mírně stoupl počet studentů. K poklesu došlo i v kategorii seniorů, mírně 
se zvýšil počet registrovaných uživatelů v produktivním věku.  
 
     Nejvyšší procento počtu dětí navštívilo tradičně Knihovnu Bolevec (56 %), Knihovnu 
Lobzy a pobočku Litice (obě 28 %), které těží ze svého umístění přímo v areálu základních 
škol. Z ostatních knihoven nejvíce dětí přišlo do poboček Božkov (27 %) a Koterov (20 %), 
z  velkých knihoven do Ústřední knihovny pro děti a mládež (17 %). Naopak nejméně dětí 
navštívilo Studovnu a Ústřední knihovnu pro dospělé (do 1 %), pobočku Radobyčice (3 %) 
a pobočku Lhota (6 %).  
     Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali ústřední budovu (ÚKDM 23 %, ÚKD 14 %) 
a OK Bory (10 %), jež je umístěna v budově střední školy. Naopak nejnižší procento  studenti 
tvořili v Bibliobusu, v Knihovně Bolevec (obě 2 %) a dále v Knihovně Lobzy (3 %). Pobočky 
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Bílá Hora, Červený Hrádek, Radčice a Radobyčice navštívilo do 1 % z celkového počtu 
uživatelů-studentů.  
     Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo pobočku Radobyčice (68 %), Bibliobus (67 %) 
a pobočku Újezd (53 %).  Nejméně senioři využívali služeb ÚKDM (9 %) a Knihovny Bolevec 
(14 %).  
     Nejvyšší procento návštěvníků v produktivním věku jako vždy tvořili návštěvníci Hudební 
a internetové knihovny (66 %), Studovny (63 %) a Knihovny Vinice (62 %). 
     Nejvyšší procento mužů navštěvovalo Studovnu a Hudební knihovnu (obě 62 %). Naopak 
nejvyšší procento žen chodilo do poboček Radobyčice (85 %), Lhota (84 %), Bibliobus 
(80 %) a do Knihovny Bolevec – dosp. odd. (79 %).  
 

80 % čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských. 
  
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 
1 420 lidí, což je o 27 návštěvníků za den méně než v roce 2016 (tehdy 1 447). Průměrná 
návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 88 lidí (v r. 2016 to bylo 86), celkem přišlo 
v sobotu 3 545 návštěvníků a realizovalo 9 812 výpůjček (v roce 2016 to bylo 3 351 
návštěvníků a 9 067 výpůjček). 
 
     V roce 2017 byla knihovna otevřena 250 pracovních dnů a 40 sobot.  
 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (230 návštěvníků za den), OK Lochotín (228), ÚKDM (142), 
Knihovna Bolevec (139) a OK Doubravka (139 návštěvníků za den), nejméně pobočky 
Radobyčice (9), Malesice (12), Koterov (13) a Bílá Hora (15), které však mají otevřeno pouze 
1 den v týdnu. 
 
Nejvytíženější dny v týdnu 
     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí (24 %), úterý (23 %) a dále 
čtvrtek (20 % z celkového počtu návštěvníků). V Knihovně Bolevec a OK Bory bylo však 
na prvním místě úterý, v Bibliobusu to byla středa. Uživatelé nejčastěji navštěvovali knihovnu 
podobně jako v předešlém roce mezi 9:00-10:00 a 15:00-16:00 hodinou. Rozložení návštěv se 
v posledních letech téměř nemění.  
 

 
 
 

 

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).  
 
 
Změny otevírací doby 
     Na přání uživatelů KMP od 1. 3. 2017 posunula otevírací dobu v pobočce Červený Hrádek 
(původně od 13:00 do 17:00, nově od 14:00 do 18:00 hodin).  
     Na základě dlouhodobých požadavků a dotazů uživatelské veřejnosti na půjčovní dobu 
obvodních knihoven a knihoven s celotýdenním provozem ve středu odpoledne KMP 
zrealizovala anketu s otázkou: „Vyhovovala by mi více otevírací doba do 18 hodin ve středu, 
nebo v pátek?“ (V ústřední budově KMP je a bude otevřeno po všechny pracovní dny od 9:00 
do 18:00 hod., v sobotu do 12:00 hod. V obvodních knihovnách a knihovnách s celotýdenním 
provozem bylo však z důvodu omezené personální kapacity ve středu po léta otevřeno jen 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

18 

do 12:00 hod., v sobotu zavřeno. Statistické výkony dokládaly, že při srovnání dnů v týdnu 
navštěvuje knihovny nejméně uživatelů v pátek odpoledne.) Anketa probíhala v období od 
16. 5. do 16. 6. 2017 ve všech knihovnách KMP, uživatelé měli možnost vyjádřit svůj názor 
prostřednictvím online dotazníku na webu KMP nebo vyplnit a odevzdat dotazník v papírové 
formě. Do ankety se zapojilo celkem 879 uživatelů, pro přesun otevírací doby do 18:00 
hodin z pátku na středu hlasovalo 734 uživatelů (84 %), pro zachování otevírací doby 
v nynější podobě hlasovalo 145 účastníků (16 %). Po vyhodnocení výsledků ankety 
a zvážení všech dalších okolností KMP vyšla vstříc požadavku svých uživatelů a upravila 
otevírací dobu takto: obvodní knihovny Bory, Doubravka, Lochotín, Skvrňany, Slovany, 
knihovny Bolevec, Vinice a Hudební a internetová knihovna mají od 1. září 2017 otevřeno: 
Po-Čt 9:00-18:00 hod., Pá 9:00-13:00 hod. Knihovna Lobzy, která je umístěna v areálu 
základní školy a má zvláštní režim, zachovala původní otevírací dobu (ve St do 17:00, v Pá 
do 14:00 hod.). Uživatelům uvedených knihoven změna přinesla rozšíření týdenní otevírací 
doby o 1 hodinu. V Knihovně Vinice se týdenní otevírací doba rozšířila dokonce o 4 hodiny 
(dosud byla knihovna ve středu zcela uzavřena). Změna též rozšířila možnosti spolupráce mezi 
knihovnami a školní družinou. 
 
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 6 081 zvýšil, 
dosáhl čísla 153 918 přístupů (v roce 2016 to bylo 147 837). V roce 2016 však přetrvávaly 
ve statistice katalogu Carmen nepřesnosti, které přes řadu urgencí byly odstraněny až 
po velmi dlouhé době. Meziroční srovnání je tedy nepřesné.  
 
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 ÚKD byla provedena aktualizace informačních návěští ve volném výběru knih 
s upozorněním na možnost vypůjčit si dlouhodobě nedostupný titul také v podobě e-knihy. 
Pracovnice pokračovaly v doplňování rozpisových lístků dílových publikací. Během 1. pololetí 
se systematicky zaměřily na doplňování rozpisových lístků u starších titulů (do roku 2015 se 
v ÚKD rozpisové lístky do knih nevlepovaly). Tato činnost sice představovala značnou 
časovou a logistickou zátěž, usnadňovala však orientaci při výběru knižních titulů a uživateli 
byla výrazně kladně hodnocena. ÚKD rovněž získala starší exemplář skenovacího zařízení, 
a mohla tak rozšířit nabídku služeb o skenování dokumentů. Uživatelé již nebyli nuceni si 
potřebný dokument odnášet pouze v tištěné podobě, ale mohli si ho naskenovat jako přílohu 
k emailu. V prostorách knihovny byla k dispozici kniha pro náměty a připomínky návštěvníků. 
V prosinci proběhla krátká anketa, ve které čtenáři mohli vyslovit svá vánoční přání. 
Ve spolupráci s HIK byl sestaven a do fondu ÚKD převeden další soubor filmů na DVD. 
Předchozí soubor byl odeslán k půjčování do OK Lochotín. Knihovna aktivně nabízela službu 
MVS a v případě opakujících se dotazů na titul, který KMP neměla ne fondu, dávala podnět 
do Oddělení KF. 
     ÚKDM vždy věnovala svým uživatelům velkou pozornost, nově registrované čtenáře 
prováděla oddělením, seznamovala s nabídkou služeb celé KMP, se základními body 
Knihovního řádu, poskytovala praktickou ukázkou vyhledávání v on-line katalogu. Pracovníci 
studentům středních škol ochotně pomáhali s vyhledáváním knih povinné školní četby i četby 
dle jejich zájmu. Na základě dlouhodobé spolupráce poskytovali také učitelům ZŠ a SŠ 
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odborné konzultace ohledně doporučené četby pro žáky a studenty. Další konzultace byly 
poskytnuty učitelkám tříd zapojených do projektů Knížka pro prvňáčka a Čtenářské pasy.  
ÚKDM rovněž informovala ZŠ o výstavě Renáty Fučíkové v Galerii Ladislava Sutnara 
a možnosti využití knih R. Fučíkové v dětském odd. V březnu poskytla ÚKDM informace 
pražskému studentskému divadelnímu spolku Oldstars ohledně možnosti vystoupení 
s nastudovaným představením Shakespearovy hry Romeo a Julie v srpnu v západních 
Čechách na nádvořích hradů a zámků Radyně, Bečov nad Teplou, Manětín a Kladruby 
u Stříbra. V září proběhla konzultace ohledně lekcí informační výchovy pro celý I. stupeň 
16. ZŠ (kromě 1. tříd) apod. V prosinci se ÚKDM stala sběrným místem charitativní sbírky 
vánočních dárků Holky holkám 2017 pro matky s dětmi v tísni. Sbírka probíhala od 27. 11. 
do 13. 12. 
     Posádka Bibliobusu dospělým i dětským čtenářům poskytovala informační letáky o nabízených 
službách. Při neočekávaných změnách provozu Bibliobusu byla využívána možnost zasílání 
hromadných e-mailových zpráv. Podle potřeby byly uspokojovány požadavky čtenářů 
na konkrétní knižní tituly také ze skladu i z jiných provozů KMP. V prosinci došlo 
z technických důvodů k dlouhodobé odstávce autobusu a řada čtenářů Bibliobusu v té době 
uskutečnila výpůjčky přímo ve skladu na Slovanech. 
     V Knihovně Bolevec byly pro rychlou orientaci uživatelů vyčleněny vybrané tematické 
žánry, knižní novinky a mluvené slovo na zvukových nosičích. Uživatelům bylo k dispozici 
leporelo se stručným výtahem z Knihovního řádu, vizitka s kontakty, letáčky s aktuální 
nabídkou služeb KMP a s pravidly objednávání MVS, dále 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 s otázkou, jakou literaturu uživatelé preferují – vyplynulo, že 76 % 
vyhledává zábavnou beletrii.  
     OK Bory novým uživatelům při registraci poskytovala informace o službách nabízených 
knihovnou a pravidlech jejich využívání, upozorňovala je na výhody elektronického 
výpůjčního systému jako využívání služeb sítě knihoven KMP, rezervace, katalog, čtenářské 
konto, e-knihy. Pro lepší orientaci ve volném výběru sloužil plánek knihovny s vyznačenými 
sekcemi. Podle aktuálních seznamů povinné školní četby byly do fondu doplňovány knihy 
a AV média pro maturanty. Osvědčila se praxe telefonických upozornění uživatelům, jimž 
byla zaslána předžalobní upomínka – osobní intervence a připomínka vedla v řadě případů 
k vrácení knižních dokumentů a úhradě dlužných částek za upomínky. Knihovna s dobrým 
ohlasem průběžně připravovala a doplňovala tematické nabídky knížek pro dospělé 
(tj. sezónní tematika, současná světová próza, skutečné příběhy aj.).  
     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 - a rovněž 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 souvislosti s celoplošnou výměnou Plzeňských karet knihovna pocítila nárůst 
administrativy (tisk nových čtenářských přihlášek při změně stávajících údajů). Na podporu 
Čtenářské výzvy (http://www.ctenarskavyzva.cz/) byla v knihovně umístěna nástěnka 
a výstavka s tipy na knižní tituly, splňující podmínky uvedené ve výzvě. V předvánočním 

http://www.ctenarskavyzva.cz/
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období pracovnice pro uživatele opět připravily oblíbené Vánoční překvapení – 81 balíčků 
s knižním překvapením, tzv. půjčování naslepo. 
     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. Každý nový uživatel byl seznámen s prostory knihovny a s nabídkou všech 
služeb HIK.  
     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. Každý nově registrovaný uživatel dostal kompletní 
informace o nabízených službách KMP a byl seznámen s prostorem knihovny, tematickým 
a žánrových rozložením knihovního fondu. Regály s naučnou literaturou byly pro usnadnění 
výběru přehledně označeny. Byla rozšířena nabídka periodik o nové tituly se zaměřením 
na oddych, cestování a domácnost. Pro dětské uživatele pak byla rozšířena nabídka deskových 
her.  
     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. Nově registrovaným uživatelům se 
pracovnice knihovny vždy individuálně věnovaly, seznámily ho s prostorem knihovny, 
s paletou nabízených služeb celé KMP, s Knihovním řádem, prakticky předvedly vyhledávání 
v online katalogu či prodloužení výpůjček v online osobním kontě na webu KMP.  
     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 krásné i naučné literatury k okamžitému půjčení.  
     V Knihovně Vinice byli uživatelé o všech případných změnách informováni na Facebooku 
a na nástěnkách v knihovně. Pro dětské uživatele byla rozšířena nabídka deskových her 
a tematických kufříků. Za příznivého počasí pracovnice půjčovaly denní tisk a periodika lidem 
ke čtení do venkovního čtecího koutku Oáza. 
     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 přibyly nové časopisy -  Moje země a Revue 50 
plus.  
     Návštěvníkům poboček Bílá Hora, Lhota, Litice a Křimice byla poskytována pomoc 
při výběru literatury a podle individuálního zájmu zajišťovány také knihy z Výměnného fondu 
či fondu jiných knihoven KMP. Čtenáři získávali pravidelně informace o akcích KMP 
prostřednictvím vyvěšovaných plakátů.  
     V pobočce Radobyčice byla na přání uživatelů od 1. ledna posunuta otevírací doba 
o hodinu – nyní od 13:00 do 17:00 hodin. Čtenáři-senioři totiž preferovali návštěvy knihovny 
v brzkých odpoledních hodinách, ve večerních hodinách bývala zejména v zimě návštěvnost 
nulová.  
     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.  
 
Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 
     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF bylo evidováno celkem 181 návrhů (v roce 2016 to byly 83 návrhy). Uživatelé 
mohli svoje tipy sdělovat několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh na doplnění 
knihovního fondu na webové stránce KMP (42 návrhů), prostřednictvím katalogu Carmen 
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(82 návrhů), prostřednictvím e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (54 návrhů 
e-mailem a 3 telefonicky). 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 2017 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 8 299 registrovaných 
uživatelů, což představuje 39,63 % z fyzických uživatelů KMP (v roce 2016 to bylo 7 212, 
tj. 38,44 %).  
     O platby prostřednictvím platebních terminálů v 8 knihovnách KMP byl ze strany 
veřejnosti podobně jako v předchozích letech zájem slabý až nulový. Meziročně sice tyto 
platby vykazují nárůst o více než 55 %, reálně však tuto možnost v roce 2017 využilo jen 65 
lidí, uskutečněno bylo 65 plateb, celkem bylo takto od čtenářů vybráno 5 376,- Kč, tj. 0,25 % 
z celkově vybrané finanční částky (v roce 2016 to bylo 40 lidí, 43 plateb, 3 002,- Kč, tj. 0,14 %). 
Uživatelé by měli výrazně větší zájem o možnost úhrady poplatků v knihovnách 
prostřednictvím platebních terminálů pro běžné kreditní karty. Každý uživatel během roku 
použil PK k placení pouze 1x. Nejčastěji byl s PK hrazen roční registrační poplatek (96 %). 
Platební terminál byl nejvíce využíván v ÚKD (35 %), v OK Lochotín (26 %) a v OK Slovany 
(13 % 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), 
Karlovarskou kartu (od pololetí 2015), tzv. Mariánku - PK v edici Mariánské Lázně (od 1. 5. 
2017) a nově také In Kartu ČD (od 8. 11. 2017). 
 
Výpůjčky 
     Rovněž v roce 2017 si uživatelé půjčovali především beletrii, její výpůjčky převažovaly 
nad výpůjčkami naučné literatury v poměru 4 : 1 u dospělých, 5 : 1 u dětí. U dospělých 
nadále převažoval zájem o romány pro ženy, thrillery, špionážní romány a detektivky. U dětí 
pokračovala obliba knih s napínavým dějem, dívčích románů, 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. 
Děti si nejvíce vybíraly naučnou literaturu s technickou tematikou a knižní tituly o chovu 
domácích mazlíčků.  
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se vedle klasiky [Moliere: 
Lakomec (půjčeno 189x), Gogol: Revizor (185x), B. Hrabal: Ostře sledované vlaky (182x)] 
umístily knihy: P. Hartl: Okamžiky štěstí (321x), R. Třeštíková: Bábovky (280x), J. Nesbo: 
Netopýr (229x), Sněhulák (225x), Hawkins: Dívka ve vlaku (221x), P. Hartl: Malý pražský 
erotikon (220x), J. Nesbo: Švábi (219x), Nemesis (203x), Policie (202x), Pentagram (200x) 
a Spasitel (200x).  
     Děti byly ve výběru četby stejně jako vloni zaměřeny hlavně na Deníky malého 
poseroutky, jejichž autorem je J. Kinney (10 dílů dohromady půjčeno 1 960x). Na dalších 
místech byly knihy: M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy (112x), E. Petiška: Staré 
řecké báje a pověsti (97x), A. Saint-Exupéry: Malý princ (95x), J. K. Rowlingová: Harry Potter 
a Ohnivý pohár (90x), Harry Potter a Kámen mudrců (88x), Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
(80x), K. Poláček: Bylo nás pět (76x), K. Rowlingová: Bajky barda Beedleho (72x) 
a Fantastická zvířata a kde je najít (72x).  
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     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: M. Zhradníková: Postel, hospoda, 
kostel (131x), P. Wollenda: Tajný život stromů (88x), K. Rodan: Ženy s korunou (79x), 
V. Vondruška: Breviář pozitivní anarchie (78x) a S. Bukovský: Plzeň a Bolevec za Velké 
války (73x). 
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: Moje traktory (53x), A. Erne: Vše 
o autech (53x), M. Růžek: Dopravní značky (53x), K. Lučenko: Já mravenec (50x) a F. Valiente: 
Hasiči, otvírejte okénko (48x).  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: S. Bjork: V lese visí anděl 
(72x), J. Nesbo: Syn (72x), J. Herriot: Zvěrolékař a psí historky (71x), P. May: Pán ohně 
(66x) a V. Vondruška: Králův dluh (66x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Jak se 
zbavit nevěsty (16x), Celebrity s.r.o. (14x), Pirates of Caribbean: On stranger tides (14x), 
Domácí péče (13x), Good dinosaur (13x), Jurský svět (13x), Walk. Muž na laně (13x), 

Zootropolis (13x), nejžádanějším hudebním nosičem bylo album Route 66 – Exit 1: 1978-
1993 (16x), Luboš Andršt: One man blues (13x), Bluesberry: Nahrávky z koncertů (13x), 
Jasná Páka: Černá deska (13x), Kabát: Suma sumarum (13x), Miki Ryvola: Tunel jménem 
čas (13x) a Tatabojs: Hity a city (13x). 
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 
Do čela popularity se dostal týdeník Téma (6 194x), následovaly dlouhodobě oblíbené tituly: 
Vlasta (4 909x), Týdeník Květy (4 820x), Reflex (3 763x), Instinkt (2 673x), Epocha (2 646x), 
Týden (2 211x), 100 + 1 zahraničních zajímavostí (2 018x), Stalo se (2 001x) a Večery pod 
lampou (1 801x).   
     Z dětských časopisů to byly nejčastěji Simpsonovi (2 516x), Čtyřlístek (2 205x), Tom a Jerry 
(622x), Super komiks (438x), a ABC mladých techniků (407x). 
     K nejoblíbenějším hudebninám patřily zpěvníky Já & písnička, 4. (15x), Já & písnička, 1. 
(12x). Jarek Nohavica songbook, 2. (11x), Jarek Nohavica komplet (10x) a J. Suchý: Zpěvník 
(10x). 
     V kategorii deskových her uživatelé nejvíce poptávali tituly: Lichožrouti: společenská hra 
(80x), Roy´s Story Cubes: Příběhy (68x), Hasiči: Pat & Mat (64x), J. Zeimet: Duch! (59x) 
a Puzlino: Co se hodí? (58x).  
     V kategorii tematických kufříků to byly kufříky Víla (20x), Dinosauři (15x), Doprava 
(13x), Princezny (11x) a Vláčky (11x). 
     Z elektronických zdrojů byl největší zájem o tituly Vyzkoušej se sám! (6x), S. Vodinský: 
Ryby našich vod (6x), Gordiho logické hry (4x), Tomíkovo dobrodružství v ZOO (4x) 
a Tomíkovo podmořské dobrodružství (2x). 
     K nejvíce frekventovaným kartografickým dokumentům patřily mapy: A. Hejna: 
Pomníky a pamětní desky (27x), Geodézie On Line: Brdy: Březnice-Jince-Mýto- (25x), 
J. Green: Atlas světa: posuň a objevuj (22x), Šumava: Železnorudsko (20x), M. S. Dubin: 
Řecké ostrovy (19x) aj. 
            
     Dospělí čtenáři si vypůjčili 80 % krásné literatury a 20 % naučné literatury, děti 83 % 
krásné literatury a 17 % naučné literatury (uvedeno bez periodik, které od roku 2009 nejsou 
počítány do tematických skupin). U obou skupin se poměr posunul o 1 % ve prospěch 
krásné literatury.   
 
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Oproti roku 2016 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek v roce 2017 snížil o 123 
(o 17 %).  Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (5 908), nejvíce upomínek 
vygenerovaly ÚKD (1 855), ÚKDM (1 396) a OK Lochotín (1 275). Poštou bylo v celé KMP 
odesláno 949 upomínek (v r. 2016 to bylo 1 046 upomínek), e-mailem 2 531 upomínek, 
SMS zprávou 5 135 upomínek. Knihovní systém odeslal automaticky 103 235 tzv. 
připomínek, dříve též předupomínek (104 807 v r. 2016). Počet poštou odeslaných upomínek 
se oproti roku 2016 snížil o 97, počet upomínek odeslaných e-mailem nebo SMS zprávou se 
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zvýšil o 36. Agendou předžalobních upomínek je pověřena ÚKD. Celkový počet 
předžalobních upomínek v ÚKD je součtem odeslaných PU a v pořadí pak druhých PU 
s aktuální výší poplatků těsně před zahájením procesu vymáhání pohledávky prostřednictvím 
MMP. 
     Podáno bylo celkem 502 předžalobních upomínek (vloni 601). Počet předžalobních 
upomínek byl o 99 nižší než v předchozím roce. K největšímu poklesu došlo v  ÚKD (- 42), 
v OK Skvrňany (- 25) a v OK Bory (- 14), největší nárůst se odehrál v Knihovně Vinice (+ 8) 
a v dětském oddělení ÚKDM (+ 5).   
     Od 3. čtvrtletí se v ÚKD změnil režim tisku PU. Centrálně pro všechny knihovny začala 
tisk PU a obálek s dodejkou provádět pracovnice ÚKD pověřená vymáháním pohledávek. 
Jednotlivé knihovny odesílaly elektronicky zpracované PU ve formátu word do ÚKD. Zrychlila 
se tím manipulace s PU, odpadla nutnost fyzicky dopravit vytištěné PU z jednotlivých 
knihoven k podpisu do ústřední budovy a sjednotily se tiskové výstupy. 
     V roce 2017 KMP pokračovala při vymáhání pohledávek za čtenáři ve spolupráci 
s Oddělením vymáhání pohledávek Odboru příjmů z pohledávek a prodeje (dále jen OPPP) 
MMP. V rámci zefektivnění a zrychlení procesu předávání podkladů k vymáhání KMP 
od 2. čtvrtletí přešla k formě elektronického předávání všech potřebných podkladů. Odpadla 
tak nutnost vytváření tištěných kopií podkladů i fyzického docházení na pracoviště Oddělení 
vymáhání pohledávek. Spolupráci hodnotíme jako efektivní a pro KMP velmi přínosnou.  
     19 pohledávek bylo vymoženo soudně a uzavřeno (vloni 10), 73 pohledávek bylo 
z důvodu nevymahatelnosti odepsáno (vloni 75), ve 2 případech byl dlužníkovi stanoven 
splátkový kalendář před vymáháním (vloni 2), ve 4 případech pak splátkový kalendář 
MMP.  Nově bylo prostřednictvím MMP uskutečněno 76 podání (nárůst o 5 %), z toho 50 
návrhů na soud (vloni 8). Celkem se jednalo o finanční pohledávku ve výši 296 424 Kč (cena 
dokumentu, poplatky z prodlení a manipulační poplatky: náhrada za dokument + vymáhání 
soudní cestou). Nárůst počtu podaných soudních návrhů o 84 % je výsledkem toho, 
že proces vymáhání pohledávek za čtenáři od počátku spolupráce s OPPP dospěl do fáze 
podání návrhů jednotlivých případů k soudnímu řízení. Oproti roku 2016 se téměř o polovinu 
zvýšil počet případů vyřízených pohledávek – z loňských 9 na 16.  
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2017 se počet zadaných 
a uskutečněných rezervací meziročně zvýšil o 736 (o 7 %). Celkem bylo vyřízeno 10 418 
požadavků (v r. 2016 to bylo 9 335), nejvíce v ÚKD (3 716), v OK Lochotín (2 161), 
v OK Doubravka (917), v OK Bory (844), v OK Slovany (717) a v ÚKDM (706). Příčinou 
nárůstu rezervací mohlo být snížení objemu finančních prostředků KMP na nákup knižních 
novinek. Bohužel 657 (6,3 %) 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 v 178 případech zasláno poštou, tj. o 23 
více než v roce 2016 (tehdy 155). Z celkového počtu oznámení to bylo 1,36 %. Ostatní byla 
vyřízena automatizovaně prostřednictvím e-mailu (5 529x) či SMS zprávy (7 287x). 
Uživatelé jednoznačně preferují oznámení elektronickou cestou. Mezi nejčastěji rezervované 
dokumenty patřily knihy: D. Cole: Hadrový panák (20x), J. P. Delaney: Ta přede mnou (20x), 
E. Ferrante: Geniální přítelkyně. Dětství (17x), P. Hartl: Okamžiky štěstí (16x) nebo 
R. Třeštíková: Osm (16x). 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. Podmínkou je kromě platné registrace v KMP bezplatná 
registrace u společnosti eReading.cz, propojení prostřednictvím mailové adresy uživatele. 
Původně bylo možné půjčit si jednorázově 2 exemplářů e-knih na dobu 21 dnů. Od září 2017 
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společnost eReading vyšla vstříc přání uživatelů a prodloužila výpůjční dobu na 31 dnů. 
Knihy lze číst na e-čtečkách společnosti eReading.cz, na tabletech a chytrých telefonech se 
systémem Android nebo iOS Apple. V roce 2017 výpůjčky e-knih tematicky kopírovaly 
uživatelský zájem o tituly v tištěné podobě. 93 unikátních čtenářů si stáhlo 296 e-výpůjček 
(v roce 2016 to bylo 75 čtenářů, 237 výpůjček). Nejvíce stahovanými byly knihy: 
R. Třeštíková: Bábovky (9x), J. Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat (6x), 
R. Třeštíková: To prší moře (6x) Z. Svěrák: Nové povídky (4x) a R. Třeštíková: Osm (4x).  
     O výpůjčky e-čteček byl v roce 2017 již nízký zájem. Kromě  Elektronické Albi tužky, 
která však slouží ke „čtení“ interaktivních knížek pro děti (půjčeno 12x), byly všechny čtyři 
běžné e-čtečky knih dohromady půjčeny 15x, největší zájem byl o typ Energy eReader e6 
Rubber (7x) a dále o typ eReading.cz 4 Touch Light (4x).     

 
 

 

III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, v součtu bylo 
zodpovězeno 8 283 dotazů (vloni 3 719). Počet zodpovězených dotazů v roce 2017 tedy 
stoupl o 4 564, tj. zhruba o 123 %. Příčinou skokového nárůstu byla pravděpodobně 
důsledná registrace všech typů přijatých dotazů (např. v OK Doubravka), což v předchozí 
praxi knihovny v úplnosti nedělaly.         
     Hlavním střediskem pro poskytování informací bylo Oddělení informačních služeb 
a studovna (Studovna), v němž se počet evidovaných zodpovězených dotazů meziročně 
také výrazně zvýšil. Osobně, telefonicky či písemně zde bylo zodpovězeno celkem 
940 dotazů, tj. o 24 % více než v předchozím období (tehdy 712 dotazů, statistické výsledky 
za rok 2016 však byly výrazně ovlivněny dlouhodobou uzavírkou provozu z důvodu renovace 
oken). Vyhledávané informace byly tradičně nejrůznějšího druhu, nejčastějším zdrojem 
informací byl Internet (40 %), následovaly dotazy zodpovězené z vlastního fondu studovny 
(23 %), z knihovnických databází (Clavius 21 %, databáze 8 %) a informačních pomůcek 
(9 %). Mírně klesl počet dotazů elektronickou cestou. Uživatelům bylo zodpovězeno 131 dotazů 
e-mailem. Tematické zaměření dotazů bylo tradičně velmi pestré - od odborných otázek 
z oblasti humanitních nebo přírodních věd až po praktické otázky běžného života. 
Pracovnice Studovny v průběhu roku vypracovaly 12 odborných rešerší – o rovnou 
polovinu méně než v roce 2016. Zadavateli rešerší byli registrovaní čtenáři i veřejnost, 
záznamy sloužily zejména jako podklady pro vypracování bakalářských a diplomových prací, 
pro badatelské a studijní účely. Služby zpracování odborné rešerše začali ve větší míře 
využívat zástupci státní sféry, úředníci a příslušníci policie, což přineslo výraznou změnu 
tematiky. V zadání se opakovaně objevovala zcela nová, dosud nezpracovaná témata: 
ozbrojené složky země, otázky bezpečnosti státu, otázky dodržování lidských práv, apod. 
Na základě požadavku Magistrátu města Plzně byl sestaven aktualizovaný seznam 
plzeňských výročí a rozšířený seznam plzeňských osobností pro rok 2018. Pro Odbor 
kultury, cestovního ruchu a památkové péče MMP byl vypracován také přehled podkladů 
k zahajovacímu programu konference o J. F. Smetanovi, která proběhla v březnu v Plzni.  
 
     Prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 
17 dotazů, zejména z oblasti historie a pomocných věd historických, lingvistiky, knihovnictví, 
dotazy ohledně vydaných knih aj. 
  

 2017 2016 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  8 286 3 503 + 4 783 

   z toho e-mailem 131 163 - 32 

 

https://wikisofia.cz/wiki/Apple
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     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 a Západočeské galerii) byl dodáván Informační servis 
kultury, v tomto roce celkem 2 122 záznamů (vloni 1 953 záznamů). Z důvodu nedostatku 
skladových a prostorových kapacit Archiv města Plzně v březnu 2017 bohužel zcela ukončil 
odběr tištěného servisu a ukončil tak letitou spolupráci s KMP.  
 
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 2017 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 volných děl do mobilu přes QR kódy v knihovně. Pracovnice 
OK Doubravka pokračovala v tvorbě databáze zfilmovaných knih, která je ke stažení 
na webu KMP. 
     V ÚKD pro potřeby uživatelů pravidelně aktualizovali tištěné tematické a dílové seznamy 
knih a přehled deskových her s anotacemi.      
     V dětském oddělení ÚKDM byl průběžně aktualizován nabídkový katalog deskových her 
se stručnou anotací her a grafický přehled oblíbených fantasy sérií. V oddělení mládeže byl 
nově vytvořen grafický přehled oblíbených fantasy sérií s názvem „Tipy z kumbálu“. 
Dle časových možností pokračovaly knihovnice 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. Rovněž pak rozšiřovaly databázi „Skutečné příběhy“, 
tj. knihy napsané podle reálných událostí. Pro rychlejší orientaci při vyhledávání bylo 
dokončeno označení a olepení ochranných krabiček štítky s přírůstkovými čísly u celého 
fondu audioknih na volném výběru a zároveň byl vypracován nabídkový katalog řazený podle 
názvů. H. Větrovská podobně vypracovala i nabídkový katalog CD a MP3 a rovněž 
nabídkový katalog vzdělávacích pořadů ÚKDM pro MŠ, ZŠ a SŠ. 
     V Hudební knihovně byly uživatelům k dispozici tištěné abecední seznamy AV médii 
podle jednotlivých kategorií a formátů. Zájemcům o výpůjčku e-čtečky byl přikládán 
aktualizovaný přehled s nabídkou webových odkazů na poskytovatele zpoplatněných i volně 
dostupných e-knih.   
     Knihovna Lobzy prostřednictvím nástěnky nad PC nabízela odkazy na zajímavé portály 
se zaměřením nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti, ale také na bezpečnost, problematiku 
sexuálního zneužívání dětí nebo ochrany dětí před kyberšikanou.  
     V Knihovně Vinice propagovali službu „Ptejte se knihovny“ a návštěvníky informovali 
o možnosti využití rešeršní služby poskytované Studovnou. Do lekcí informační výchovy pro 
školy řadili práci s on-line katalogy a JIB. Čtenáře upozorňovali na webové stránky o knihách 
a metodice čtení, na zajímavé kampaně a ankety k podpoře rozvoje čtenářských dovedností. 
     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Bylo aktualizováno 410 
a nově uloženo 240 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů v databázi je 
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nyní 4 315), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech bylo vloženo 
3 950 záznamů (v databázi je nyní 91 422 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 2018. 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 2016 opět výrazně nižší (o 3 225 uživatelů, tj. o 12 %). 
Tento meziroční propad KMP připisuje postupující internetizaci českých domácností a rozvoji 
technologií mobilního internetu.  
     Wi-Fi připojení bylo k dispozici ve Studovně, ÚKD, ÚKDM, OK Lochotín, OK Doubravka, 
OK Bory, OK Skvrňany, v Knihovně Lobzy, v dětské odd. Knihovny Bolevec, v Hudební 
knihovně a v Knihovně Vinice. V ústřední budově se zabezpečené Wi-Fi připojení překrývalo 
se službou Plzeň Free Wi-Fi. Počet připojení uživatelů pomocí Wi-Fi připojení nebylo možné 
statisticky přesně evidovat, proto KMP už od roku 2016 od této evidence upustila – to se pak 
samozřejmě odrazilo na celkové statistice.  
     Nejvíce přístupů uživatelů k internetu zaznamenaly Hudební a internetová knihovna 
(4 301x),  OK Lochotín (3 634x), ÚKD (3 509x) a ÚKDM (2 773x).  Jen minimální zájem 
o internet vykázaly malé pobočky, např. v Červeném Hrádku byl zcela nulový, v Černicích 
využit pouze 2x.   
     Internet v knihovně využívali především nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé ze slabších 
sociálních skupin.  
     Dalším technickým vybavením, které měli uživatelé KMP k dispozici, byly tiskárny a skenery. 
 
 

 2017 2016 Rozdíl 

Počet internetových stanic 55 54 + 1 

Počet využití internetu přes počítač KMP 23 000 26 225 - 3 225 

 
 

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. 
     V roce 2017 došlo k výraznému nárůstu počtu požadavků na MVS směřovaných do jiných 
knihoven - meziročně téměř o 32 %. Uživatelé KMP si z jiných knihoven přes MVS nejčastěji 
žádali o zprostředkování výpůjček naučné a studijní literatury z oblasti psychologie, 
alternativní medicíny, pedagogiky a sociologie. Zatímco o naučnou literaturu bylo žádáno 
490x, o beletrii jen 200x.  Vyžádány byly též časopisy, poezie a 1x CD. Zájem o tuto službu 
byl na jedné straně potěšující, na druhé straně však přinesl zvýšení objemu administrativní 
práce se zajištěním procesu prodlužování výpůjční doby, urgování nevrácených výpůjček 
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ve stanoveném termínu a náročnou komunikaci s uživateli, kteří nerespektovali specifické 
nastavení podmínek pro poskytování služeb MVS. Zcela minimální byl počet žádostí o vyřízení 
požadavku formou zaslání kopie dokumentu. Počet obdržených požadavků z jiných knihoven 
jen velmi mírně poklesl. V roce 2017 vydala KMP za poštovné MVS 11 402 Kč, tj. o 3 159 Kč 
více než v roce 2016. 

 
 2017 2016 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 286 292 - 6 

Kladně vyřízené požadavky 286 292 - 6 

 -  z toho výpůjčkou originálu 286 292 - 6 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0 0 

 2017 2016 Rozdíl 

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám5 712 540 + 172 

Kladně vyřízené požadavky 708 524 + 184 

 -  z toho výpůjčkou originálu 706 501 + 205 

 -  z toho vyřízeno kopií 2 23 - 21 

 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2017 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 10 knihoven KMP.  
     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2017 navštívily děti z o. s. Ponton (Klubíčko). Jednalo 
se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro ně připravila 
vzdělávací akce na předem domluvená témata: Velikonoce a Zvířátka na statku a domácí 
mazlíčci. Žáci 5. tř. ZŠ pro zrakově postižené, Lazaretní ul. se účastnili LIV a pro žáky 
Základní školy praktické ze Zbůchu, vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením 
nebo kombinací mentálního a tělesného postižení, byla připravena vzdělávací akce 
Netradiční knihy. V říjnu ÚKDM  navštívili klienti ze sdružení občanů Exodus Plzeň 
a seznámili se zde s nabídkou služeb. 
     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 akce v knihovně je 
velký a stále stoupá. V roce 2017 se zde uskutečnilo 21 besed, tvůrčích dílen a čtení.   
     OK Bory pravidelně navštěvovala ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou knihovnice 
vytvářely speciální programy. Akce knihovny rovněž navštěvovaly třídy 1. stupně 
ZŠ Heyrovského se zaměřením na žáky se speciálními potřebami, děti se zúčastňovaly 
výtvarných soutěží vyhlášených knihovnou. Jedné čtenářce s omezením pohybu pracovnice 
knihovny na základě předchozí e-mailové korespondence připravovaly literaturu. 
     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, 
absolvovaly lekci informační výchovy Když zvířata jednají jako lidé. Pracovnice knihovny 
pokračovaly v označování dětské literatury vhodné pro sluchově postižené na hřbetě 
piktogramem (ouško). Rozšířila se nabídka čteného slova ve formě audioknih na 1 249 titulů 
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. V rámci Týdne knihoven byla uživatelům nabídnuta nová služba – 
Lekotéka. 
     V Hudební a internetové knihovně byla zvláštní pozornost věnována slabozrakým 
uživatelům, kteří často potřebovali plnou asistenci při uspokojování informačních potřeb, 

                                                 
5
 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 2018.  
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aktivní pomoc knihovníka při vyhledávání potřebných informací na internetu – úpravu písma 
v prohlížečích, tisk dokumentů v potřebné velikosti.  
     Kvalitní internetové připojení je v  současném světě považováno za standartní vybavení 
téměř každé domácnosti. Pro uživatele ze sociálně slabých rodin se však služba volného 
přístupu k internetu v knihovně stává jedinečnou a nenahraditelnou, s pomocí knihovny 
mohou překonávat svůj handicap. Přestože počet přístupů k volnému internetu v rámci celé 
KMP stále klesá, ve společnosti vždy zůstane segment uživatelů, pro které bude knihovna 
jediným místem získání informací i trávení volného času. I tolik diskutované hraní PC her 
v knihovně v případě dětí z opravdu sociálně slabých rodin pomáhá odstraňovat jejich 
vyloučení ze společných prožitků s ostatními spolužáky. 
     Knihovnu Lobzy, v důsledku zaváděné inkluse dětí ze speciálních škol do běžných 
školních tříd, navštěvovaly ve zvýšeném počtu v rámci besed a akcí děti s autistickou 
poruchou chování. I přes zvýšenou péči pedagogického dozoru a odborných asistentek byly 
tyto děti bohužel zdrojem neklidu a vyrušovaly ostatní. 1x do knihovny zavítali žáci ZŠ pro 
sluchově postižené. V druhém pololetí začala knihovnu navštěvovat dětská čtenářka 
na invalidním vozíku za doprovodu asistentky, pohyb po knihovně zvládá velmi dobře.  
     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 v knihovně 2x během roku uspořádali výstavu svých rukodělných 
výrobků.      
     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.  
     Služeb Knihovny Vinice využívalo několik obyvatel blízkého bezbariérového obytného 
domu. Knihovnice jim poskytovaly nadstandardní pomoc při výběru knižních titulů 
a manipulaci s vybranými dokumenty. Pravidelnými návštěvníky byly též děti z Dětského 
diagnostického ústavu, kterým knihovnice adresně pomáhaly s výběrem vhodné četby.  
     Pracovnice Studovny poskytovaly pomoc (především při orientaci v prostoru a překonávání 
bariér) dočasně imobilnímu čtenáři, upoutanému po úrazu na invalidní vozík. Uživatelům 
s nižší informační gramotností nabízely nadstandardní pomoc při vyhledávání informací 
z oblastí občanského, zdravotního a finančního práva, při orientaci v prostředí nabídky 
zaměstnání a sebevzdělávání. 
 
     Pro uživatele se zrakovým postižením či omezením byl v celé síti knihoven KMP 
na uživatelských PC naistalován program NonVisual Desktop Access (NVDA) - aplikace 
pro hlasové čtení textu z obrazovky pro nevidomé a slabozraké.  
 
     Pro uživatele se zrakovým postižením je ve většině knihoven KMP k dispozici velký výběr 
audioknih. K 31. 12. 2017 šlo o 2 736 titulů v 13 226 exemplářích. 
 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup ve 12 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, 
Studovna, OK Doubravka, OK Bory, 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 
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pohyblivé čtenáře bez vozíku. Ostatní knihovny, zejména malé pobočky, bezbariérový přístup 
nemají (Bílá Hora, Božkov, Červený Hrádek, Koterov, Lhota, Litice, Malesice, Radčice, 
Radobyčice a Újezd). Díky zdvižné plošině se v tomto roce nově stala bezbariérovou OK Bory 
(od 2. 10. 2017). 
     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 2017 stejně jako vloni 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.  
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2017 ji poskytovalo celkem 18 knihoven (Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, 
Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, ÚKD, Knihovna Vinice, pobočky 
Bílá Hora, Božkov, Černice, Červený Hrádek, Křimice, Lhota, Litice, Radčice, Radobyčice).  
Meziročně přibyla ÚKD a pobočka Božkov, naopak ubyla pobočka Koterov. Pracovnice 
z Knihovny Bolevec a OK Lochotín 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), ostatní donáškové služby probíhaly na 
privátních adresách. Celkem bylo obsluhováno 71 lidí (79 v r. 2016), uskutečněno 413 návštěv 
(584 v r. 2016). Nejvíce uživatelů obsluhovala OK Lochotín (19 lidí), nejvíce návštěv 
uskutečnila pobočka Červený Hrádek (72). 
 
Práce s národnostními menšinami 
     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     Knihovnice ÚKDM se individuálně věnovaly romským dětským čtenářům, pečlivě se také 
připravovaly na vzdělávací akce pro děti z Klubíčka (o. s. Ponton), které z převážné části 
navštěvují romské děti. 
     OK Doubravka, OK Lochotín a OK Skvrňany pravidelně navštěvovaly děti vietnamské 
národnosti. V knihovně se plně orientují a nevyžadují speciální služby.  
     Hudební a internetovou knihovnu rovněž hojně navštěvovali čtenáři romského etnika, 
zejména dětští uživatelé, s nimiž knihovníci pracovali velmi individuálně. Zaměřili se hlavně 
na rozšiřování jejich povědomí o službách knihovny, na dodržování návyků správného 
chování v kulturním prostředí. Díky minimálním nákladům na registraci je knihovna de facto 
jedinou institucí, která jim může poskytnout smysluplné trávení volného času. Romské děti 
knihovnu obvykle navštěvovaly ve skupině svých vrstevníků, kde vládlo pravidlo silnějšího. 
Návštěva knihovny však byla jejich svobodnou volbou, na rozdíl od povinné docházky 
do školy. Knihovna jako zařízení pro ně představovala místo zábavy (hraní online her na PC), 
ale i místo zapojení do sociálních sítí, což je pro tuto věkovou kategorii primární. Pobyt 
v knihovně s sebou nesl nutnost dodržovat pravidla – přizpůsobit se podmínkám Knihovního 
řádu, dodržovat alespoň primární zásady slušného chování, zvládat osobní postoje, 
neprosazovat za každou cenu své individuální potřeby. Časem vykrystalizovala skupina dětí, 
která se dokázala přizpůsobit, a její návštěvy jsou téměř bez problémů. 
     Na základě čtenářského zájmu byla v Knihovně Vinice rozšířena cizojazyčná kolekce dle 
aktuálních požadavků uživatelů o knihy v ruštině a slovenštině. Přístupu k internetu zde pro 
plnění školních povinností často využívají romské děti. 
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     Studovna uživatelům různých cizích národností poskytovala občasnou pomoc při 
překonávání problémů s nástrahami českého jazyka, úpravě stylistiky psaného textu a formální 
úpravě písemností. 
     V pobočkách Bílá Hora a Božkov několik Ukrajinců a Slováků využívalo služby připojení 
k internetu.       
 
Ostatní nabízené služby 
     Všechny knihovny KMP nabízely svým návštěvníkům možnost využít základní seznámení 
s prací na počítači, používání skeneru a kopírovacích zařízení, vyhledávání informací 
v online katalozích a na internetu – pracovníci čtenářům na požádání poskytovali zaškolení 
i další asistenční podporu. 
 
     Od března 2017 KMP začala poskytovat novou službu Citace Pro – citační software, 
který při vyhledávání v online katalogu Carmen uživatelům nabízí přímou tvorbu citace díla 
dle normy ČSN ISO 690 a napomáhá tak ve správném citování použitých informačních 
zdrojů při samostatné tvůrčí práci. 
 
     V rámci Týdne knihoven, OK Doubravka představila další novou službu, tzv. Lekotéku - 
soubor pomůcek, didaktických hraček a her (nejen) pro děti se specifickými potřebami nebo 
zdravotním handicapem. Primárně je určena mladším dětem a předškolákům. Pomůcky 
a hračky u dětí napomáhají k rozvoji zrakového, prostorového a hmatového vnímání, 
rozlišování barev a tvarů, podporují grafomotoriku a řečové dovednosti. Na konci roku už 
soubor zahrnoval 127 ks pomůcek: logopedické pomůcky a pomůcky pro dyslektiky, 
pomůcky k procvičování zručnosti a logického myšlení, tematické hry, obrázkové hry se 
zvuky, textilní maňásky a hudební nástroje. 
 
     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré 
telefony a tablety s operačním systémem Android.  
 
     OK Doubravka na jednom z veřejných PC 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. 2017 měla KMP ve fondu celkem 1 341 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. Některé knihovny mají 
k dispozici i čtecí lupy. 
     Knihovny rovněž nabízely čtenářům antistresové omalovánky. 
     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny jako vánoční dárek) – 
v roce 2017 využito pouze 1x.   
 
     Od roku 2016 KMP nabízí uživatelům 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, v roce 2016 bylo uskutečněno už 
jenom 9 výpůjček, v roce 2017 pak počet využití mírně stoupl na 15 (eReader 7x, 
eRieding.cz 4x, Amazon Kindle 2x a Sony 2x).  
 
     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 2017 si 93 uživatelů 
půjčilo celkem 296 elektronických knih (v roce 2016 to bylo 75 uživatelů, 237 knih). 
KMP za tuto službu zaplatila 14 504 Kč. 
 
     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 2017 byl však o tuto službu prakticky nulový zájem.  
 
     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 – Oáza,   
ÚKD a OK Lochotín 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.  
 
     OK Doubravka již druhým rokem provozovala Semínkovnu - nabízela svým návštěvníkům 
možnost sdílení vlastních vypěstovaných semínek s dalšími zájemci. 
 
     Tematické kufříky nabízely ÚKDM, OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, Knihovna 
Bolevec a Knihovna Vinice. KMP nabízela celkem 32 titulů takových kufříků (48 exemplářů). 
V roce 2017 zde 132 unikátních čtenářů realizovalo 295 výpůjček (v roce 2016 93 unikátních 
čtenářů 161 výpůjček). Největší zájem byl o kufřík Knihovny Bolevec „Víla“ (půjčeno 20x), 
dále o kufříky OK Lochotín „Dinosauři“ a „Doprava“ (půjčeno 15x).   
 
     KMP ve Studovně už druhým rokem (od 1. 4. 2016) provozovala validační místo pro 
službu mojeID (www.mojeid.cz). 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). 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. Během 
1. pololetí o validaci požádalo 8 zájemců. Od podzimu, v souvislosti se spuštěním  Účtenkovky 
(www.uctenkovka.cz), zájem o službu validace z řad registrovaných uživatelů i široké veřejnosti 
mnohonásobně stoupl. Do konce roku proběhlo celkem 154 validací. 
 
     Knihovny OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín využili hráči celosvětové hry Geocasching 
k umístění svých kešek. 
 
     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 

http://www.mojeid.cz/
http://www.knihovny.cz/
http://www.uctenkovka.cz/
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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. Mini knihovničky KMP byly v roce 2017 zaregistrovány v rámci 
projektu Sousedská knihovna do mapy mini knihovniček České republiky. 
 
     Knihovny pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako doporučená 
četba. 

 
 

Ohlasy uživatelů  
 
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svoji činnost.  
 
Ústní pozitivní ohlasy  
     V ÚKD byly přijaty velmi pozitivní ohlasy uživatelů na výstavu Panenky v nádheře baroka 
z tvorby knihovnice Z. Mišterové, výstava proto byla o měsíc prodloužena. Velmi dobré 
ohlasy knihovna zaznamenala také na křest knihy Kroje Plzeňského kraje, který se 
uskutečnil v prostorách čítárny periodik v rámci Festivalu regionálních nakladatelů. Velkou 
odezvu měla též akce v rámci Dne poezie Když spad třpyt… Uživatelé měli možnost své 
požadavky a názory vyjádřit v záznamové knize. Až dosud se v ní neobjevil žádný negativní 
ohlas, jen pozitivní hodnocení příjemné a klidné atmosféry v knihovně, milého a vstřícného 
personálu, otevírací doby, uspořádání knihovny či zřízení toalet pro uživatele. 
     ÚKDM přijala poděkování v podobě kytice tulipánů pro knihovnici L. Výškovou od 17. MŠ 
Roudná za lekci informační výchovy, poděkování v podobě vyrobené papírové květiny 
pro P. Pekárkovou od dětí z 64. MŠ za pořad Netradiční knihy. Spokojenost s programem 
Noci s Andersenem vyjádřily zúčastněné děti a jejich rodiče (3 maminky). Knihovna rovněž 
od spokojených čtenářů obdržela poděkování za ochotu, pochvalu za vstřícný přístup 
a poděkování za vstřícný přístup k seniorům. Knihovníkovi M. Ouřadovi patřilo poděkování 
od ŠD Benešovy ZŠ za připravené pořady, celé ÚKDM poděkování od režiséra studentského 
divadelního spolku  Oldstars  Tomáše  Staňka  za  zprostředkování  informací a kontaktů 
k připravovanému letnímu turné v západních Čechách s Shakespearovou hrou Romeo a Julie, 
dále poděkování od čtenářky za pomoc při ztrátě Plzeňské karty, poděkování učitelky MŠ 
za pomoc při vyhledávání knih o hmyzu a rostlinách, poděkování květinou od čtenářky 
za vytváření příjemné atmosféry v knihovně, poděkování MŠ a ZŠ  Montessori  za  Čtení  pro  
nejmenší  a Čtení pro větší, vánoční přání s poděkováním od čtenářky apod.   
     Knihovně Bolevec osobně poděkovala zástupkyně ředitele pro I. stupeň 1. ZŠ za zorganizování 
mezigenerační akce Setkání dětí a seniorů v Totemu nad literárními pracemi ze soutěží „Čím 
jsem kdysi chtěl/chtěla být“ a „Čím bych jednou chtěl/chtěla být“. Poděkování a drobné dárky 
knihovnice dostaly za provedené akce od 1. ZŠ a ZŠ Plzeň, Tachovská 19. Mnoho 
poděkování od čtenářů zaznělo za ochotu, pomoc a vstřícnost knihovnic. Dobrá spolupráce 
se ZŠ byla odměněna řadou vánočních přáníček a drobných dárků od dětí. Uživatelé 
oceňovali rozšíření volného výběru detektivní literatury. 
     V OK Bory si uživatelé pochvalovali rozšířenou nabídku mluveného slova, kvalitní dětské 
literatury a deskových her. Po rekonstrukci a rozšíření prostor OK oceňovali bezbariérový 
přístup do knihovny, přístup k sociálnímu zařízení a celkové zatraktivnění prostředí. 
     Také v OK Doubravka uživatelé kvitovali ochotu a pomoc knihovnic při výběru vhodné 
literatury, rozšířenou nabídku deskových her a oblíbených tematických kufříků. Kladné 
reakce knihovna zaznamenala na mimoškolní aktivity pro děti a provedení lekcí pro školy. 
Velkou odezvu mezi uživateli si vysloužilo rozšíření služeb o Lekotéku.  
     Návštěvníci Hudební knihovny z řad seniorů opakovaně vyzdvihovali nepostradatelný 
přístupu k veřejnému internetu pro komunikaci s úřady a dalšími poskytovateli služeb.  
     V Knihovně Lobzy byla několikrát pozitivně ohodnocena možnost přístupu do knihovny 
ještě před otevírací dobou nebo po jejím ukončení. 
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     V Knihovně Vinice čtenáři stále chválili přestavbu knihovny, široký výběr a čistotu knih. 
     Studovna přijímala častá poděkování za pomoc pracovnic při práci s programy na PC, 
orientaci na webových vyhledávačích a při vyhledání informací. 
     V pobočce Božkov byla velmi dobře hodnocena změna knihovnice, uživatelé však zároveň 
vyslovovali časté pochvaly za dlouholetou práci předchozí knihovnici, paní I. Záhoříkové st. 
Pozitivně byla přijata spolupráce nové knihovnice A. Masnicové se ZŠ při realizaci školního 
projektu Čtenářský klub.  
     V pobočce Radčice návštěvníci chválili rozšíření nabídky periodik a instalaci dětského 
stolku, v pobočce Újezd pestrý výběr knih, periodik a deskových her. V pobočce Radobyčice 
vyjadřovali vděk za to, že služby knihovny jsou zde (navzdory neustálému poklesu počtu 
zájemců) seniorům ještě stále dostupné.  
 
Písemné pochvaly 
     Ředitelství KMP nebo přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  
     ÚKD přijala poděkování e-mailem od PhDr. Dagmar Svatkové za nabídku pomoci a realizaci 
donáškové služby v průběhu nemoci.  
     ÚKDM si uložila poděkování M. Ouřadovi od paní učitelky z 11. ZŠ za doporučené knižní 
tipy fantasy literatury pro žáky 8. ročníků, poděkování od paní učitelky ze ZŠ a MŠ Montessori 
za celoroční cyklus čtení, poděkování spisovatelky A. Popprové za obrázky od dětských 
čtenářů-účastníků besed s ní v Plzni, poděkování za provedení pasování na čtenáře od paní 
učitelky ze ZŠ Chotíkov, poděkování spisovatelů M. Tomana a S. Fischerové za organizaci 
literárních besed a jedno poděkování od čtenářky na blogu za pomoc při skenování 
dokumentů v knihovně.  
     Knihovna Bolevec dostala písemně poděkování od dětí a paní vychovatelky z 9. oddělení 
školní družiny za příjemné chvilky s knihou při celoročním čtení pro školní družinu ve školním 
roce  2016/2017. Dále pak písemné poděkování za práci kolektivu knihovnic, zejména 
E. Marianové, od učitelky ZŠ Tachovská.  
     Ředitelka 14. ZŠ poděkovala OK Doubravka za dlouhodobou spolupráci školy a knihovny 
při společném projektu: „Paní učitelky i děti k vám rády chodí. Moc děkuji jménem 
pedagogického sboru za tak úžasný program, který pro žáky děláte.“ Za spolupráci 
na projektu poděkovala také zástupkyně ředitele ZŠ Újezd. Kladné ohodnocení činnosti OK 
se objevilo v článku věnovanému 25. výročí doubravecké knihovny v Doubraveckých listech 
10/2017. Pozitivní reakce na knihovnu a příjemné knihovnice se pravidelně objevovaly 
v loginbooku celosvětové hry geocaching, která má v OK Doubravka umístěnu svoji „kešku“ 
(8x zápis). 
     Do OK Lochotín v prosinci odeslala uživatelka dopis s poděkováním za donáškovou 
službu, kterou zajišťují knihovnice.  
     Pochvalu za ochotu knihovnice D. Zahoříkové při podávání informací zaznamenala také 
Knihovna Vinice.  
     Studovně písemně poděkovali uživatelé celkem 9x – za vyřízení záležitostí kolem 
zemřelého čtenáře a jeho výpůjček, za přehled tisku za rok 2016 do výroční zprávy 
pro Divadlo Pod lampou, za rychlé vyhledání článků z Lidových novin, za vyhledání eseje, 
za zodpovězený dotaz na původ příjmení (od úředníka ÚMO Plzeň 2), za rešerši Belgický 
střelecký prapor, za vyhledání redakčních kontaktů českých uměleckých periodik, 
za  vyhledání a oskenování článků z archivovaných periodik (od Městské knihovny Tábor), 
za spolupráci na komiksovém projektu a vyhledání knižních titulů (od výtvarnice 
B. Šalamounové.  
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     ÚKD řešila negativní reakci manžela čtenářky, který se dožadoval výpůjčky na průkaz 
nepřítomné manželky, zároveň se poměrně arogantně odvolával na to, že pro KMP 
v minulosti prováděla jeho firma určitou zakázku a znal se s bývalým vedením KMP, posléze 
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si pak ústně stěžoval u náměstkyně KMP, která mu potvrdila správnost postupu knihovnic 
a nabídla mu případnou možnost využití plné moci od manželky. 
     Návštěvníci Bibliobusu si v teplých dnech stěžovali na vysoké teploty uvnitř vozu, kde 
bohužel nelze zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu. 
     V Knihovně Bolevec uživatelé poukazovali na nedostatečné světelné podmínky 
v dětském oddělení – knihovna proto zahájila jednání se ZŠ, které budova patří. 
     OK Bory přijala opakované stížnosti na problém s parkováním v okolí knihovny. V nabídce 
služeb KMP postrádali možnost vrácení vypůjčených dokumentů v jiné knihovně, než kde 
výpůjčku uskutečnili, avšak v současné době není v technických možnostech KMP takovou 
službu zajistit. Dále pak uživatelé postrádali možnost prodlužování výpůjční doby u knižních 
titulů vypůjčených v jiných knihovních provozech pracovnicemi OK Bory.  
     V OK Doubravka velmi vadily návštěvníkům omezené možnosti větrání prostor knihovny 
obzvláště v horkých letních dnech (nová okna jdou pouze vyklopit, ne otevřít, teplota se zde 

i několik dnů v kuse drží přes 30 C) – to řada uživatelů vnímá jako výrazný diskomfort 
a zkracuje svůj pobyt v prostorách knihovny na minimum. 
     V Knihovně Vinice uživatelům chyběla možnost kopírování dokumentů.  
     Studovna zaznamenala připomínky k zastaralému technického vybavení (PC pro veřejnost). 
V teplém období si uživatelé stěžovali na výrazný hluk z pěší zóny, ale i z vnitrobloku. 
     V pobočce Litice si uživatelé opakovaně stěžovali na nedostatečně osvětlený přístup 
do areálu ZŠ v podvečerních zimních hodinách. 
     V pobočce Újezd opakovaně poukazovali na nepořádek v budově, kde je pobočka 
umístěna. Pro seniory bylo pak velmi obtížné překonávat přístupové schodiště ke knihovně.  
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2017 obdrželo ředitelství KMP také 4 písemné stížnosti elektronickou poštou 
(v roce 2016 byly 2, v roce 2015 byly 3).  
     Počátkem února KMP řešila konflikt mezi knihovnicí pobočky Litice a nájemníkem, který 
v té době bydlel přímo nad knihovnou. Vadilo mu, že se po domě pohybují cizí lidé 
a že do chodby jde zima. Požadoval, aby přístupové dveře zůstaly uzamčené, aby každý 
návštěvník musel zazvonit a knihovnice si ho šla osobně vyzvednout (7. 2.). Situaci řešily 
ředitelky obou institucí. Dle informací se problémový nájemník později odstěhoval 
a problémy tím ustaly.   
     Jeden z uživatelů upozornil na „nepřátelské chování“ katalogu Carmen (7. 3.). 
     Zahraniční studentka lékařské fakulty, která není registrovanou čtenářkou KMP, zaslala 
přímo Magistrátu města Plzně stížnost na provozní dobu knihovny. Odvolávala se na praxi 
zahraničních knihoven a požadovala služby 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, nebo alespoň 
otevřeno do 22:00 hodin. KMP pro ni připravila odpověď v angličtině a vysvětlila, že otevírací 
doba odpovídá životnímu rytmu obyvatel města, kde po 17:00 hodině již počet návštěvníků 
výrazně klesá, a že studenti vysokých škol v našem městě primárně navštěvují jiné knihovny 
(Univerzitní knihovnu Západočeské univerzity v Plzni, Knihovnu Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni či Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje). Tyto knihovny však mají 
jiné zřizovatele a Město Plzeň do jejich provozu nemůže nijak zasahovat. Ovšem i jejich 
provozní doba vychází z ověřené praxe, prostorových a finančních podmínek. Plzeň není 
velkoměsto, kromě pár zahraničních studentů by tady v noci do knihoven téměř určitě nikdo 
nechodil a jejich provoz by byl velmi neekonomický.  
     Před koncem roku přišla e-mailem stížnost na Knihovnu Bolevec, konkrétně na nevhodné 
chování pracovnic dětského oddělení knihovny k jednomu předškolnímu dítěti. Matka-
uživatelka se ohradila proti reakci knihovnice, která ji upozornila, že její malý syn zcela 
nevhodně zachází s knihou (drahou naučnou publikaci bez dozoru vláčel za předsádku 
po zemi). Stížnost smířlivě řešila ředitelka KMP, snažila se vysvětlit, že třebaže malé děti 
ještě všechno nechápou, učíme je, že s knihou se má zacházet hezky. To vyžaduje 
spolupráci knihovníků a rodičů. Dotčená matka se přesto rozhodla nadále raději využívat jiné 
knihovny KMP.   
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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 2017 bylo takto oznámeno 110 čtení (144 v roce 2016). Z toho bylo 55 čtení 
v ÚKDM, 40 v Knihovně Bolevec, 11 v ÚKD a 4 v OK Slovany.  
 
Vyplňování dotazníků 
     V průběhu roku 2017 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 

 Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (18. 5. údaje KMP za rok 
2016 vyplnila H. Nováková) 

 Nejlepší dotaz roku 2016 služby Ptejte se knihovny – elektronická anketa pro 
Národní knihovnu ČR (vyplnila Studovna) 

 Spolupráce knihoven s dyslektiky - dotazník jako podklad k diplomové práci 
studentky oboru Informační studia a knihovnictví UISK FF UK Praha (19. 1. vyplnila 
ÚKDM - H. Větrovská)  

 Kurzy informační gramotnosti - dotazník k tematickému zaměření odborných 
školení v rámci přípravy projektu do programu VISK 2 na r. 2018 (17. 10. vyplnila 
ÚKDM - P. Pekárková) 

 Magnezia Litera – elektronická anketa (vyplnila Studovna, OK Slovany) 

 Validační služba moje ID – dotazník (vyplnila Studovna) 

 Knihovny.cz – dotazník pro zájemce o zapojení do projektu (vyplnila Studovna) 

 Kurzy informační gramotnosti - tištěný dotazník ke knihovnickému vzdělávání 
v SVK PK (vyplnila Studovna) 

 Etika a knihovny 21. století – dotazník jako podklad pro magisterskou práci 
studenta UISK FF UK Praha (9. 3. vyplnila H. Nováková) 

 Pracovní podmínky odborných pracovníků v knihovnách - dotazník jako podklad 
pro diplomovou práci studentky UISK FF UK Praha (15. 5. vyplnila H. Nováková) 

 Nejžádanější dokumenty knihovny – anketa studentů knihovnictví SPŠS a SOŠ 
prof. Švejcara (vyplnila ÚKD) 

 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury zaměstnanců knihoven - 
dotazníkového šetření NK ČR Praha (23. 5. vyplnila H. Nováková)   

 
     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.  
Počátkem roku 2017 v KMP proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na testování 
pracovního prostředí. V návaznosti na předchozí šetření se ho zúčastnili pracovníci 
na pozicích dětských knihovníků (M. Bedřichová, I. Hejnalová, M. Ouřada, P. Pekárková, 
E. Procházková, K. Smílková, J. Štádlerová, H. Větrovská, L. Výšková, L. Ťoupalová). 
 
Celoknihovní anketa  
     Na základě dlouhodobých požadavků a dotazů uživatelské veřejnosti na půjčovní dobu 
obvodních knihoven a knihoven s celotýdenním provozem ve středu odpoledne KMP 
zrealizovala anketu s otázkou: „Vyhovovala by mi více otevírací doba do 18 hodin ve středu, 
nebo v pátek?“ (V ústřední budově KMP je a bude otevřeno po všechny pracovní dny od 9:00 
do 18:00 hod., v sobotu do 12:00 hod. V obvodních knihovnách a knihovnách s celotýdenním 
provozem však bylo z důvodu omezené personální kapacity ve středu po léta otevřeno jen 
do 12:00 hod., v sobotu zavřeno. Statistické výkony dokládaly, že při srovnání dnů v týdnu 
navštěvuje knihovny nejméně uživatelů v pátek odpoledne.) Anketa probíhala v období 
od 16. 5. do 16. 6. 2017 ve všech knihovnách KMP, uživatelé měli možnost vyjádřit svůj názor 
prostřednictvím online dotazníku na webu KMP nebo vyplnit a odevzdat dotazník v papírové 
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formě. Do ankety se zapojilo celkem 879 uživatelů, z toho 157 lidí vyplnilo online dotazník 
na webu KMP a 722 uživatelů vyplnilo dotazník při své návštěvě v některé z  knihoven. 
Pro přesun otevírací doby do 18:00 hodin z pátku na středu hlasovalo 734 uživatelů 
(84 %), pro zachování otevírací doby v nynější podobě hlasovalo 145 účastníků (16 %). 
Po vyhodnocení výsledků ankety a zvážení všech dalších okolností KMP vyšla vstříc 
požadavku svých uživatelů a upravila otevírací dobu takto: obvodní knihovny Bory, 
Doubravka, Lochotín, Skvrňany, Slovany, knihovny Bolevec, Vinice a Hudební a internetová 
knihovna mají od 1. září 2017 otevřeno: Po-Čt 9:00-18:00 hod., Pá 9:00-13:00 hod. Knihovna 
Lobzy, která je umístěna v areálu základní školy a má zvláštní režim, zachovala stávající 
otevírací dobu (ve St do 17:00, v Pá do 14:00 hod.). Uživatelům uvedených knihoven změna 
přinesla rozšíření týdenní otevírací doby o 1 hodinu. V Knihovně Vinice se týdenní otevírací 
doba rozšířila dokonce o 4 hodiny (dosud byla knihovna ve středu zcela uzavřena). Změna též 
rozšířila možnosti spolupráce mezi knihovnami a školní družinou. 
 
Další ankety 
     Knihovna Bolevec v březnu realizovala čtenářskou anketu pro dospělé uživatele s otázkou 
„Jakou literaturu preferujete?“. Písemně odpovědělo 64 respondentů. Jejich odpovědi pak byly 
anonymně využity jako podklady pro přípravu Čtenářských horoskopů pro návštěvníky 
kulturního jarmarku během Průvodu Vendelín.  
 
Registrace účasti KMP v celostátních projektech a aktivitách 
     KMP se v roce 2017 zaregistrovala do databází účastníků řady celostátních aktivit, jako 
byly např. Den poezie (zaregistrovala se ÚKD, ÚKDM, Knihovna Lobzy), Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka (ÚKDM, OK Doubravka), Safer Internet Day 2017 (ÚKDM - zapojení 
do soutěže, OK Doubravka), Noc s Andersenem (ÚKDM, OK Doubravka), Den pro 
dětskou knihu (OK Doubravka), Týden čtení dětem (Knihovna Lobzy), Březen – měsíc 
čtenářů (17. 2. celou KMP zaregistrovala H. Nováková) nebo Městská knihovna roku 2017 
(11. 7. celou KMP zaregistrovala H. Nováková).  
 
 

 
 

III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
    V roce 2017 bylo v KMP uskutečněno dohromady 2 007 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 47 015 návštěvníků (v roce 2016 to bylo 1 996, 45 338 
návštěvníků). Počet akcí tedy stoupl o 11, počet jejich účastníků se zvýšil o 1 677 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. 2016).  
 
Vzdělávací akce 
     Celkem 457 vykazovaných vzdělávacích akcí zahrnuje kromě 336 lekcí informační 
výchovy (LIV) v menší míře také zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.       
     Počet uskutečněných LIV byl o 75 nižší než v roce 2016 (pokles o 18 %). Příčinou tohoto 
poklesu však nebyl pokles nabídky LIV ze strany KMP, nýbrž v praxi aplikace Zákona 
o pedagogických pracovnících, kde se hovoří o přímé pedagogické činnosti ve třídě nebo 
ve škole. (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.)  
     Nejvíce lekcí proběhlo v OK Lochotín (77), OK Doubravka (67), v ÚKDM (40), OK Slovany 
(32), v Knihovně Bolevec (31) a v Knihovně Vinice (25). Z malých poboček se zapojily také 
Božkov (11), Radčice (4) a Újezd (1). Na provádění lekcí se podílelo 28 pracovníků KMP. 
V některých případech uskutečňují pracovnice poboček tyto aktivity ve svém volném čase.  
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     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny, ZVŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově 
postižené a Ponton, o. s. – Klubíčko. 

 
 2017 2016 Rozdíl 

Počet lekcí 336 411 -75 

Počet účastníků 6 600 8 162 -1 562 

 
     V září 2017 OK Doubravka zahájila už 6. ročník Projektu informační výchovy 
ve spolupráci knihovny a základní školy. Jedná se o ucelený cyklus lekcí pro všechny 
ročníky 14. ZŠ a ZŠ Újezd, 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).  
    Po vzoru Doubravky Knihovna Vinice dojednala spolupráci se 7. ZŠ a vytvořila program 
lekcí v návaznosti na školní vzdělávací plán. Lekce informační výchovy zde byly zaměřeny 
na podrobné seznámení žáků s orientací v knihovně a na práci s informačními zdroji. Dále 
byly lekce orientované na 110. výročí narození Jaroslava Foglara – propagaci skautingu, 
environmentální výchovu, ochranu přírody a třídění odpadu. 
     V pobočce Božkov knihovnice A. Masnicová ve školním roce 2017/2018 navázala úzkou 
spolupráci se ZŠ Božkov a v rámci operačního programu VVV MŠMT ČR se zapojila 
do projektu Moderní škola 3, podpořeného prostředky z  Evropských strukturálních 
a investičních fondů. Knihovnice a učitelka společně pro žáky ZŠ připravovaly pravidelný 
program Čtenářského klubu – speciální lekce zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, 
práce s knihou, pochopení textu.   
   
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.  
     ÚKDM podpořila kampaň ke Dni bezpečnějšího internetu (7. 2.) umístěním loga kampaně 
a přehledu připravovaných aktivit na webové stránky KMP a zapojila se do vyhlášené 
doprovodné soutěže (vyhrála 5. - 9. cenu: licenci antivirového programu ESET SmartSecurity). 
K podpoře projektu v únoru připravila pro dětské čtenáře soutěž o pravidlech bezpečného 
internetu, výstavku knih s příslušnou tematikou a tzv. Desatero bezpečného užívání internetu. 
V průběhu roku pak uskutečnila 8x besedu 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. Knihovna se též aktivně zapojila 
do vyhlášené soutěže a odměnou získala kolekci 5 filmových DVD, která byla později využita 
jako ceny do soutěží. Pracovnice knihovny připravila a provedla na požádání 1x školení 
Word Excel pro seniora. 
     V OK Skvrňany proběhla 1 přednáška Bezpečný internet pro žáky ZŠ.  
     Hudební a internetová knihovna realizovala 1 přednášku (Ne)bezpečný internet pro žáky ZŠ. 
 
Ostatní vzdělávací akce 
     ÚKDM celkem 10x uskutečnila velmi oblíbenou přednášku Netradiční knihy, z toho 8x pro 
žáky ZŠ, 1x pro MŠ a 1x pro studenty SŠ. Žákům II. stupně ZŠ byla věnována přednáška 
Braillovo písmo (4x). 
     Pro studenty oboru učitelství Ateliéru dramatické výchovy Katedry pedagogiky ZČU 
připravila OK Doubravka (A. Pospíchalová) 2 lekce Seznámení s knihovnou a dětskou 

http://www.eset.com/cz/domacnosti/produkty/smart-security/
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literaturou (36 účastníků). O prázdninách knihovnu navštívili účastníci příměstského tábora 
při 22. ZŠ, v listopadu se pak s provozem a nabídkou služeb knihovny seznámili členové 
skautského oddílu Vločka. 
     V Hudební knihovně proběhl Zvukařský rychlokurz IV. (23 účastníků). 
     V L-klubu OK Lochotín se pro žáky MŠ a ZŠ uskutečnila pestrá řada divadelních 
a vzdělávacích pořadů a představení na objednávku. Pořady navštívila školská zařízení 
nejen z MO Plzeň 1, ale i žáci školských zařízení z centra města Plzně a okolních obcí 
například ZŠ Chotíkov, MŠ Lhota, aj. 
 
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 2017 uskutečnilo 1 550 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 38 118 návštěvníků (v r. 2016 to bylo 1 526 akcí a 35 986 návštěvníků).  
 
Cestopisné pořady 
     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 36, z toho 18 v prostoru 
M-klubu a 18 v L-klubu. Největší zájem byl o přednášku Václava Chaloupky a Pavla Pavla 
Z Plzně až na konec světa v L-klubu, na kterou přišlo 72 posluchačů. Nejmenší návštěvnost 
zaznamenala přednáška Petry Koblížkové a Andulky Šafářové Na koloběžce podél Dunaje 
(10 účastníků). Průměrná návštěvnost na cestopisných pořadech byla 36 lidí (37 v roce 2016). 
      
     V M-klubu: 

 Libor Drahoňovský - Pohostinnou Gruzií (9. 1.) 

 Patrik Kotrba - Pět zemí a cesta do Říma (16. 1.) 

 Martin Pávek - Peru: Vědomí předků v zakázané archeologii (17. 1.) 

 Štěpán Pastula - Do Himálaje nejen s vozíčkářem (20. 2.) 

 Matyáš Adam - Galapágy - Ostrovy, kde se zvířata nebojí (27. 2.) 

 Alena Lochmanová – Svatá země zaslíbená, milovaná i proklínaná (13. 3.) 

 Petr Nazarov – Kuba (20. 3.) 

 Pavel Svoboda - Omán - Země sultánova (27. 3.) 

 Čestmír Lukeš - Cordillera Huayhuash – Perla peruánských And (10. 4.) 

 Tomáš Kubeš - Barma – země Buddhů (24. 4.) 

 Petra Koblížková, Andulka Šafářová - Na koloběžce podél Dunaje (18. 9.) 

 Jana Dvorská, Miroslav Kašpar – Šumava (2. 10.) 

 Šebestián Šulc – Laponsko (9. 10.) 

 Tomáš Kůdela - Sám s oceánem (30. 10.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Jižní Indie (6. 11.) 

 Petr Nazarov - Nový Zéland (13. 11.) 

 Libor Drahoňovský - Česká Kanada (20. 11.) 

 Dana a Matyáš Adamovi - Panama: v sevření dvou oceánů (27. 11.) 
 

     V L-klubu: 

 Kateřina Krejčová - Vietnam (nejen) pro gurmány (26. 1.) 

 Jack Bright - Kamčatka – cesta do nového světa (9. 2.) 

 Libor Drahoňovský - Irán – perla předního východu (23. 2.) 

 Magda Radostová - Jak se fotí Chipmunkové (2. 3.) 

 Václav Zikmund - Portugalsko převážně na kole (9. 3.) 

 Kateřina Kubištová – Norskem stopem od severu k jihu (13. 3.) 
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 Petr Vlček - Černá Hora, Albánie, Kosovo (22. 3.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar – Českosaské Švýcarsko (6. 4.) 

 Petr Nazarov – Banát (20. 4.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Toulky Šumavou a šumavským podhůřím (11. 5.) 

 Jaroslav Bouzek - Ostrov Reunion (26. 10.) 

 Tomáš Kubeš - Tuva – cesta za šamany (8. 11.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Severní Indie – vítejte v Indii (15. 11.) 

 Jana Dvorská - Jižní Indie – další cesta po Indii (22. 11.) 

 Petr Nazarov - Nový Zéland (28. 11.) 

 Jiří Štekl, Zdeněk Benedikt - Rozhlednovým rájem (6. 12.) 

 Tomáš Kůdela - Expediční jachting (14. 12.) 

 Václav Chaloupka, Pavel Pavel - Z Plzně až na konec světa (19. 12.) 
 

Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       
     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2017 
proběhlo celkem 27 takových pořadů, v nichž se představilo přes 30 známých osobností. 
Obvyklým místem konání byla Polanova síň (17 pořadů), 6 besed se uskutečnilo také 
v ÚKD, 2 v ÚKDM, po jedné v Hudební knihovně a v  L-klubu. Ze strany diváků byl největší 
zájem o přednášku Bolevecká katastrofa v muniční továrně (58 úč.), o irský večer Hledání 
vědoucího lososa (57 úč.) nebo o pořad z cyklu Publicisté.cz-Aktuálně s Václavem Větvičkou 
(47 lidí).      
 

          V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

 Pavel Kroupa (3. 1.) 

 Jana Kopečková (11. 4.) 

 Milan Zacha Kučera (10. 10.) 
 

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

 Josef Šlerka (10. 1.) 

 Dana Drábová (21. 2.) 

 Lukáš Jelínek (21. 3.) 

 Jan Lukeš (18. 4.) 

 Václav Pavlíček (16. 5.) 

 Tereza Spencerová (17. 10.) 

 Ondřej Konrád (21. 11.) 

 Václav Větvička (12. 12)   
             
Křty publikací: 

 Jiří a Karolina Tetzeli - Kroje Plzeňského kraje (ÚKD, 18. 1.) 

 Milan Čechura, Vinš Luboš, Petr Kersch, Filip Koryta, Martin Šíp - autoři publikací 
edice Ulita 2016 (Polanova síň, 25. 1.) 

 
Ostatní přednášky a besedy: 

 Jiřina Hochová – Humor ve vážné hudbě – od úsměvu až k ironii (HIK, 22. 3.) 

 Josef a Ilona Gruberovi a Klobouk dolů - Hledání vědoucího lososa (Polanova síň, 29. 3.) 

 Stanislav Bukovský, Viktor Viktora - Bolevecká katastrofa v muniční továrně (Polanova 
síň, 18. 5., 2x) 

 Andrea Popprová - Knížka pro prvňáčka (25. 5.) 

 Marek Toman - Chvála oportunismu (ÚKDM v Polanově síni, 2.10.) 

 Studenti FDULS  ZČU - Prezentace prací ateliéru Komiksu a ilustrace pro děti (ÚKD, 
9. 11.) 

 Manželé Kožíškovi - Šumavou Františka Malocha (ÚKD, 9. 11.) 
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 Petr Mikota - Dobrodružství za humny (ÚKD, 9. 11.) 

 Sylva Fischerová - Světový orloj (ÚKDM v Polanově síni, 20.11.) 

 Studenti SOŠ prof. Švejcara - Kdysi spad třpyt… (ÚKD, 23. 11.) 

 K. Jirková, K. Pechová - Příběhy Naboso (ÚKD, 7. 12.) 

 Ivana Šmucrová - Písemný projev a jeho význam v současnosti (L-klub, 12. 12.) 
 

Hudební pořady 
     Hudební pořady organizačně zajišťoval M-klub, ale probíhaly v prostorách OK Skvrňany. 
Série nazvaná Koncerty mezi knihami se stala divácky velmi oblíbenou právě díky 
netradičnímu komornímu prostředí mezi knihami, kde byla přitom velmi dobrá akustika. 
Koncertování v tomto netradičním prostoru s jedinečnou atmosférou bylo oceňováno 
i samotnými umělci. Dohromady se v KMP uskutečnilo 13 koncertů a recitálů, z toho bylo 
11 Koncertů mezi knihami a 1 koncert žáků v OK Skvrňany, 1 hudební vystoupení proběhlo 
také v L-klubu OK Lochotín. Největší zájem posluchačů byl o koncert žáků 15. ZŠ (58 úč.) 
a koncert Míši Leichta (42 úč.), nejmenší o koncert Jana Kopty či skladatele Raven (12 úč.).   
 

 Jan Kopta - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 24. 1.) 

 Míša Leicht - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 5. 2.) 

 Eddie Vedder Tribut - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 14. 2.) 

 Justin Lavasch - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 7. 3.) 

 Koncert žáků 15. ZS (M-klub, 4. 4.) 

 Marek Dusil - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 18. 4.) 

 MARiAN Band - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 15. 5.) 

 Jan Křížek - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 5. 6.) 

 Petr Rímský - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 4. 10.) 

 Koncert gotické hudby Benedictus (L-klub, 12. 10.) 

 Petr Váša - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 17. 10.) 

 Raven - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 7. 11.) 

 Richard Pachman - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 22. 11.) 
 
Čtení 
     V roce 2017 se jednotlivé knihovny KMP 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.   
     Čtení pro nejmenší pokračovalo v ÚKDM ve 2 cyklech: pro nejmenší děti a maminky 
na mateřské dovolené a pro MŠ Montessori a další MŠ. V roce 2017 čtení proběhlo celkem 
18x, z toho 7x pro maminky s dětmi, 10x pro MŠ Montessori a 1x pro děti z MŠ Božkov. 
Dětem četla a společně s nimi zpívala a tancovala dobrovolnice paní Helena Vernerová 
(10x), knihovnice P. Pekárková (5x), H. Větrovská (2x) a I. Hejnalová (1x). Úspěch u dětí 
zaznamenaly Pohádky pod polštář (např. pohádka O šišlavém králi), Baobaba a jiné příběhy 
(např. bajka Medvěd a blecha) – obě knihy od Z. Pospíšilové - a kniha Zachráněný dědeček 
od Š. Zavřela, příběhy Kvaka a Žbluňka od A. Lobela a pohádky O autech od J. Kahouna. 
     Na čtení pro nejmenší pak v ÚKDM 4x navázalo Čtení pro větší – pro děti ze ZŠ Montessori 
(1. - 3. třída).  

 
Výstavy 
     V knihovnách byly připraveny stovky drobných výstavek a nástěnek, např. v OK Slovany 
to bylo celkem 50 výstav k výročím osobností, významným dnům a událostem, v ÚKDM 49, 
v OK Skvrňany 36, v Knihovně Bolevec 31, v Knihovně Lobzy 25, v ÚKD 12 apod.  
     Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, 
např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 
a ve druhém patře, vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  
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V roce 2017 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. 

 Vladimír V. Modrý (12. 1. – reprodukce, ilustrace, dokumenty) 

 Velký malý čtenář – obrazy z 60leté historie slavného dětského časopisu (30. 3 – 10. 5.) 

 Jiří Slíva jubilující (12. 5. – 10. 7.) 

 Jaroslav Foglar (17. 7. – 3. 10.) 

 Anna a Karel Kocourkovi – fotografie (4. 10. – 13. 11.) 

 Bohumil Polan – 130. výročí narození (15. 11. -13. 12.) 

 Josef Lada (od 14.12) 

 

V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

 Panenky v nádheře baroka – výstava tvorby Zuzany Mišterové na fotografiích Martiny 

Kožíšek Ouřadové (2. 1. – 8. 5.)     

 Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty - výstava fotografií plzeňských hospod  

s informacemi o jejich historii (9. 5. – 30. 6.) 

 Fantastický svět Jiřího Šnebergra – výstava kreseb (3. 7. – 2. 10.) 

 Fashion design ve Škroupovce – fotografická výstava prací studentů ISŠŽ (2. 10. – 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. 

 Karel IV. (8. 12. 2016 – 15. 5. 2017) 

 Kytice K. J. Erbena (18. 5. – 2. 12.) 

 Děti republice (od 7.12.) 

 

V OK Bory 

 Nejlepší borská čtenářská třída - výstava výtvarných prací z kreativního okénka 

v soutěži (březen-červen)  

V OK Doubravka: 

 Kde končí svět - výstava prací dětí zúčastněných ve výtvarné soutěži 

 

V Knihovně Lobzy: 

 Antonín Benjamín Svojsík a plzeňský skauting  - výstava z foyer Polanovy síně  

 Jaroslav Žák - výstava z foyer Polanovy síně 

 Světelné znečištění - výstava Hvězdárny a planetária 

  

V OK Lochotín a L-klubu:  

 Portréty - výstava velkoformátových fotografií pana Picka (březen) 

 Vietnam dosud neobjevený - výstava fotografií Magdaleny Radostové (červen) 

 Výstava rukodělných výrobků klientů stacionáře Človíček (první výstava od 1. do 30. 4. 

s velikonoční tématikou, druhá výstava od 20. 11. do 20. 12. 2017 s vánoční tematikou)   

 Česká krajina - výstava fotografií Vladimíry Wotrubové z Horšovského Týna (listopad) 
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V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

 Bhůtán – království hřmícího draka - výstava fotografií cestovatelky K. Dolejšové (25. 4. 
– 31. 8.)   

 Sudéta - výstava fotografií hudebníka P. Linharta (11. 9. – 11. 11.)  

 Nový Zéland – výstava fotografií A. Prokop Sobotové (13. 11. 2017 – 13. 1. 2018) 

 Výstava prací žáků ZUŠ Jagellonská  – pracoviště K.Steinera a Mgr.R. Štajerové 
(přesah z roku 2016, průběžně doplňováno) 

 Výstava výtvarných prací žáků 4. A z 33. ZŠ (1. 7. – 31. 11.)  
 
V pobočce Lhota:  

 České rozhledny - výstava fotografií A. Járové 

 Toulky Šumavou - výstava fotografií A. Járové 
 
 

 

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 3. do 8. 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. Za prodej vyřazených 
knižních dokumentů bylo utrženo 17 000,- Kč. V podzimním termínu 16. -21. 10 se uskutečnil 
druhý velký knižní bazar – utržilo se 13 846,- Kč. 
     V Bibliobusu proběhl delší knižní bazar v Březnu - měsíci čtenářů.   
     Knihovna Bolevec nabídla v květnu bazar knih pro dospělé uživatele.  
     OK Bory poskytla 8 beden knih odepsaných z knihovního fondu na knižní bazar pořádaný 
v ústřední budově. 
     OK Doubravka organizovala průběžný prodej vyřazených knih a časopisů nebo nepotřebných 
knižních darů v předsálí knihovny. V rámci oslav 25. výročí knihovny v OD Centrum se 
uskutečnil velký výprodej odepsaných knižních titulů. 
     V Hudební knihovně se v průběhu března a října uskutečnily tradiční výměnné bazary 
hudebních i obrazových médií pod názvem Hudbu a filmy všem.  
     Na školní chodbě před Knihovnou Lobzy probíhal v březnu, květnu a červnu prodej 
vyřazených knih z knihovního fondu.   
     OK Lochotín zařadila bazar knih v prostoru L-klubu na týden od 29. 5. do 2. 6. Prodala 
celkem 1 600 knih, za které utržila 8 000,-Kč. Další knižní bazar se uskutečnil v rámci Týdne 
knihoven – za prodané knihy se utržilo 5 492,-Kč.  
     OK Slovany uspořádala Velký knižní bazar v rámci BMČ, v měsíci květnu a červnu 
proběhl výprodej vyřazených a odepsaných časopisů a periodik. Celkem bylo získáno 
5 786,- Kč. V rámci Týdne knihoven v říjnu potom proběhl další knižní bazar, prodejem bylo 
získáno 9 230,-Kč.  
     Tradiční akce Velký knižní bazar Čtenáři čtenářům v OK Skvrňany probíhala od 2. do 31. 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. 
Zájemci si odnášeli často celé tašky nebo krabice, přesto poměrně velké množství knih 
v OK zbylo. Velmi zastaralé a poškozené knihy z produkce let 60. – 80. si po dohodě odvezli 
do sběrného dvora žáci z blízké ZŠ. Jako základ pro příští knižní bazar byly uschovány 
2 bedny. Knihovníci pro doplnění knihovního fondu a pro obměnu svých opotřebovaných 
výtisků z nabídky vybrali 5 beden knižních titulů – dětské knihy budou využity na odměny, 
část bude zpracována a zařazena do běžného knihovního fondu. 
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Čtenář roku 2017 – Nejlepší babička čtenářka města Plzně 
     KMP se v rámci Března - měsíce čtenářů už pošesté zapojila do celostátního projektu 
SKIP ČR Čtenář roku. V 7. ročníku soutěže se hledala nejlepší Babička čtenářka. 
(KMP podklady k vyhlášení připravovala už na podzim a soutěž v Plzni otevřela nejen 
babičkám, ale i dědečkům.)    
     Hlavní soutěžní kritérium - počet výpůjček v knihovně za uplynulý kalendářní rok – 
KMP rozšířila o doplňující ukazatele: počet návštěv v knihovně a počet knihoven, které 
babička/dědeček navštěvuje. Dále si všímala skutečnosti, zda navštěvuje knihovnu společně 
s vnoučaty, zda si pro ně půjčuje knihy, zda jim v knihovně předčítá apod. Velkou roli hrál 
dále „doporučující dopis“ od vnuků či vnuček, kteří napsali nebo nakreslili odpovědi 
na otázky: Jaký je babička/dědeček čtenář? Jak si společně čteme? Co jsme s knihou 
prožili? Chodíte do knihovny společně? Povídáte si o přečtených knihách? Máte nějakou 
oblíbenou společně přečtenou knihu? 
     Do soutěže se původně zapojilo 11 knihoven KMP, které v době od cca 9. ledna 
do 28. února 2017 oslovily svoje babičky čtenářky/dědečky čtenáře. Do městského kola 
nakonec přihlásily 22 finalistů, z toho 17 babiček a 5 dědečků (ÚKD 3, ÚKDM 3, Bory 1, 
Doubravka 2, Lochotín 0, Skvrňany 0, Slovany 1, Bolevec 1, Lobzy 2, Vinice 2, Bibliobus 7). 
Spolu s babičkami/dědečky se zapojilo celkem 29 vnoučat, z toho 22 vnuček a 7 vnuků. 
Nejvíce finalistů bylo z řad čtenářů Bibliobusu (7). Všichni finalisté měli bydliště v Plzni, 
kromě jednoho dědečka, který byl ze Spáleného Poříčí. Věk přihlášených babiček/dědečků 
přesahoval dvě generace, nejstarší babičce bylo 84 let, nejmladší 48 (což je rozdíl 36 let!). 
Babičky/dědečci, kteří postoupili do finále, si v roce 2016 v KMP dohromady vypůjčili 
a přečetli 2 034 knih a časopisů a knihovnu navštívili v součtu 453x. 
     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulu Babička čtenářka města Plzně 
roku 2017 proběhlo v Polanově síni KMP v sobotu 18. března 2017 v 10:00 hodin. 
Součástí programu byl doprovodný kulturní pořad pro děti i dospělé „Jak Honza ke štěstí 
přišel“ - vtipná pohádka s lidovými písničkami, kde nechybělo kamarádství ani láska. Hráli 
a zpívali Přemysl Kubišta, Pavla Zeman Bečková a Romana Neumannová.  Vyhlášení se 
zúčastnilo 51 babiček a dědečků, jejich dětí a vnoučat. Jednu z rodin reprezentovaly 
dokonce čtyři generace. Po celou dobu vyhlášení byla přítomna redaktorka Českého 
rozhlasu Plzeň Jana Kosová, která zde natočila reportáž vč. rozhovorů s několika účastníky.    
     Všichni finalisté převzali diplomy s podpisem ředitelky KMP Heleny Šlesingerové 
a Martina Baxy, 1. náměstka primátora města Plzně pro oblast kultury, cestovního ruchu, 
památkové péče a projektu Plzeň-EHMK 2015 (který se bohužel pro velké zaneprázdnění 
musel z osobní účasti na vyhlášení nakonec omluvit). K ocenění patřily též věcné odměny 
od KMP, od Města Plzně, od Plzeňského kraje a od společnosti Rizzo Associates Czech, a. s., 
se sídlem v Plzni.  
     Nejlepší babičkou čtenářkou se stala Jiřina Jeníčková, kterou do soutěže přihlásil vnuk 
David.  Paní Jeníčková navštěvuje 4 knihovny KMP (Ústřední knihovnu pro dospělé, 
Ústřední knihovnu pro děti a mládež – oba úseky a Bibliobus). V roce 2016 uskutečnila při 32 
návštěvách 102 výpůjčky knih. Podle referencí knihovnic: „Do dětského oddělení chodí 
i s vnukem Davidem a vždy tu stráví minimálně dvě hodiny. Najdou si klidné místo a paní 
předčítá, a pokud se vnuk na něco ptá, vždy mu trpělivě a hezky odpovídá. Pak si většinou 
ještě vyberou některou z deskových her a též ji společně hrají, opět paní vysvětluje pravidla 
a hezky ho vede k tomu, že se nepodvádí, nic mu v rámci hry neodpustí a David nemívá 
problém s tím, že třeba prohrává. Měsíčně navštěvuje také Bibliobus. Nejvíce si půjčuje 
časopisy, dětské knihy pro vnoučata a CD.“ 
     Pro nízký počet zapojených knihoven Plzeňska (jen Plzeň, Rokycany, Kralovice, Senec-
Zruč) se dle rozhodnutí regionálního výboru SKIP 04 – Plzeňský kraj samostatné regionální 
kolo nekonalo. Nejlepší plzeňská babička však jako uznaná krajská vítězka obdržela stolní 
společenskou hru Česko pro pamětníky od firmy Albi ČR a roční předplatné magazínu 
Revue 50plus od společnosti Altera Media s.r.o., které zprostředkoval SKIP ČR, a postoupila 
přímo do celostátního klání.     
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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 III. 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 OK Doubravka. 
V Doubravce Soutěž bohužel nedokončil žádný zájemce. V Bibliobusu se zapojil 1 čtenář. 
 
Průvod Vendelín (7. 9.) 
     KMP opět přijala výzvu k účasti v Průvodu Vendelín, který organizuje Divadlo J. K. Tyla 
k zahájení nové kulturní sezóny. Čtvrtého ročníku průvodu se zúčastnilo 24 zaměstnanců 
a přátel KMP, z toho 1 dítě (27 + 8 dětí v roce 2016). KMP v průvodu použila nové 
transparenty (Knihovna Plzeň, Sečtělá Plzeň), knihy s logem za obalem a placky s logem. 
Ve stánku na náměstí Republiky byl umístěn banner s novým logem, čtenářské horoskopy 
v krabici (horoskopy připravila L. Hyláková za pomoci Z. Mišterové, P. Pekárkové a ÚKD, 
krabici J. Berková), nabízeny byly starší publikace KMP. Výzdobu stánku, aktivitu „black 
poetry“ a obsluhu zajistili M. Ouřada a A. Pospíchalová za pomoci J. Horákové. Počasí bylo 
bohužel nepříznivé, po celou cestu průvodu lilo, lidé šli s deštníky, ani kapela nemohla hrát 
do kroku. Od FDÚLS ZČU obdržela KMP do průvodu prapor s portrétem B. Polana (statečně 
nesla Z. Wočadlová).  
 
Festival regionálních nakladatelů (8. – 9. 11.) 
     3. ročník Festivalu regionálních nakladatelů s podtitulem Plzeňský knižní trh proběhl podle 
plánu 8. – 9. 11. 2017. Knihovna oslovila společnost Abstrakt, s.r.o., která vytvořila a vytiskla 
propagační materiály (plakáty A1, A2, A3, A4, letáčky A6, záložky a informační plachtu nad 
vchod do hlavní budovy). K úhradě propagace využila KMP neúčelový peněžní dar 
od společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. (značky RAKO) ve výši 10 000, -Kč. V propagaci 
byly účinné zejména plakáty větších formátů. Návštěvnost byla odhadem vyšší než 
v předešlých ročnících.  
     Program byl opět rozdělen do dvou dnů. Ve středu 8. 11. od 9:00 hodin po úvodním slově 
ředitelky KMP H. Šlesingerové se v Polanově síni uskutečnily přednášky: „Staré plzeňské 
hostince s Knihovnou města Plzně“ (Mgr. Markéta Maškovská, Mgr. Markéta Skálová, 
Studovna KMP; Taťána Kořenková), „Jak se dělá kniha: Petrovice ve fotografii“ (Mgr. Soňa 
Brůhová, SVK PK), „Ateliér Komiks a ilustrace pro děti o práci a knihách“ (Doc. M. A. 
Barbara Šalamounová, FDULS ZČU) a „Co se děje kolem nás“ (Karel Makoň, DES OP 
Záchranná stanice živočichů Plzeň).  
     Ve čtvrtek 9. 11. od 10:00 do 18:00 hodin v Polanově síni ve 2. patře ústřední budovy KMP 
a ve skladu knih v 1. patře proběhl knižní trh vystavovatelů – dvaceti malých nakladatelů 
z plzeňské oblasti: Art Krist, Ateliér Komiks, Avik, Cykloknihy, Grafia, Knihovna města Plzně, 
Kozmar, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, Nadace St. Joachim - Stiftung St. Joachim, Nakladatelství Českého 
lesa, Petr Mikota, Pro Libris, Regionall – Hana Voděrová, Starý most, Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje, Jiří Tetzeli, Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum 
v Plzni a Západočeská univerzita v Plzni. V čítárně Ústřední knihovny pro dospělé v přízemí 
se od 13:00 hodin postupně uskutečnily prezentace prací studentů ateliéru Komiks 
a ilustrace pro děti (FDULS ZČU), prezentace knihy Šumava Františka Malocha (Martina 
Kožíšek Ouřadová a Vladimír Kožíšek) a knihy Dobrodružství za humny (Nakladatelství Petr 
Mikota).     
     Studovna zpracovala tiskovou zprávu – „Festival regionálních nakladatelů letos opět 
v městské knihovně“ (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-
zpravy.aspx). Festival byl 4x propagován v tisku, z toho 1x v Kultuře, 2x v MF Dnes a 1x 
v Plzeňském deníku.  Festival byl propagován na webu a Facebooku KMP 
(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/akce-na-listopad.aspx, 
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/plzensky-knizni-trh-2017.aspx, 

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-zpravy.aspx
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/tiskove-zpravy.aspx
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/akce-na-listopad.aspx
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/plzensky-knizni-trh-2017.aspx
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https://www.facebook.com/events/140844973173247/?active_tab=discussion), ve spolupráci 
se Střediskem západočeských spisovatelů v Plzni rovněž jako součást Plzeňského literárního 
festivalu (http://zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival). Byl sdílen na Facebooku 
vystavovatelů, Univerzitní knihovny ZČU 
(https://www.facebook.com/pg/ukzcu/posts/?ref=page_internal),  Meeting Literature 
(https://www.facebook.com/pg/MeetingLiterature/posts/?ref=page_internal), SKIP ČR 
(https://www.facebook.com/pg/skipcr/posts/?ref=page_internal) aj.  
     Všichni vystavovatelé kvitovali, že je knihovna oslovila, a těší se na další ročník. 
Domluvena je další spolupráce s doc. Barboru Šalamounovou, vedoucí ateliéru Komiks 
a dětská ilustrace FDULS ZČU.  
 

 
 

Účast KMP na celostátních akcích 
 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. 
 
Anketa SUK 2016 – Čteme všichni 
     V roce 2017 proběhl 24. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2016, uzávěrka 
hlasování byla 28. 3., celostátní vyhodnocení ankety proběhlo 12. 4. v Památníku národního 
písemnictví v Praze. Za celou KMP opět  soustředila a odeslala odevzdané hlasy ÚKDM. 
Celkem bylo odesláno 33 papírových anketních lístků od dětí a 8 od knihovníků (Knihovna 
Bolevec 21, ÚKDM – dětské oddělení 3+5, OK Skvrňany 7, OK Slovany 4+1, Oddělení KF 
0+2). Pracovnice Studovny, OK Bory, OK Doubravka a Knihovny Lobzy hlasovaly 
elektronicky. Vzhledem k možnosti elektronického hlasování není tedy počet odeslaných 
papírových hlasů vypovídající. 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.  
 
Kde končí svět – Já jsem tvůj člověk 
     XI. ročník projektu Kde končí svět 2017/2018 – „Já jsem tvůj člověk“, tentokrát tematicky 
zaměřený na zvířata, anebo ještě lépe na vztah člověka k obyvatelům zvířecí říše, byl 
prostřednictvím konference Andersen vyhlášen 11. července 2017. - [„Kniha je most 
od zvířete k člověku. Číst znamená polidšťovat se.“ (Arnošt Lustig) - „Jsi moje kočka a já 
jsem tvůj člověk.“ (Hillarie Bellocová)] Autorkou celostátního projektu a jeho každoročního 
zaměření je ředitelka KMP H. Šlesingerová. Do konce roku 2017 se jednotlivé knihovny 
do projektu formálně přihlašovaly a zahájily programy ve svých místech. Do aktuálního 
ročníku se v oblasti výtvarných či soutěží z KMP zapojily ÚKDM, Knihovna Bolevec, 
OK Doubravka, Knihovna Lobzy a Knihovna Vimice. V  dubnu 2018 proběhnou regionální 
přehlídky, slavnostní vyvrcholení projektu s pasováním na rytíře řádu Krásného slova je pak 
tradičně naplánováno na 1. červen 2018 v Praze. 
 
Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2016 (9. 2.) 
     Celosvětovou akci s podtitulem „Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké“ v roce 
2017 podpořily ÚKDM a OK Doubravka. V Doubravce kromě LIV pro žáky šestých tříd, které 
se zaměřovaly na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení 
kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě, pracovnice knihovny na toto 
téma připravily pro dětské uživatele celoměsíční vědomostní soutěž (16 účastníků) 
a tematickou výstavka knižních titulů o bezpečném internetu. 
 
Březen – měsíc čtenářů 2017 (BMČ) 
     V rámci VIII. ročníku kampaně Březen – měsíc čtenářů se uskutečnila řada akcí pro děti 
i dospělé, pro školy, školky a širokou čtenářskou veřejnost. 
     K tradičním akcím patřil Týden čtení (1. - 5. 3.). Četlo se v  Knihovně Bolevec, kde 
připravili akci Prvňáčci čtou knihovnicím (6x), při které 120 žáků prvních tříd ZŠ předvedlo 

https://www.facebook.com/events/140844973173247/?active_tab=discussion
http://zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival/
https://www.facebook.com/pg/ukzcu/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MeetingLiterature/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/skipcr/posts/?ref=page_internal
http://citat.cz/-2290/
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své čtenářské dovednosti při četbě knižního titulu Sama McBratneyho Hádej, jak moc tě 
mám rád! Jaro. Společné zábavné čtení mělo velký úspěch nejen u dětí, ale též u pedagogů. 
Od nich pak vzešel požadavek pokračovat v této formě i v dalším období. Celkem 4x  
knihovna uskutečnila akci Děti čtou z oblíbených knih – žáci četli z knih Astrid Lingrenové  
Pipi, Dlouhá punčocha, Miloše Macourka Mach a Šebestová za školou, Václava Ćtvrtka 
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky a Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. 
V rámci Čtení pro školní družiny knihovnice 5x četly z knihy Vladislava Vančury Kubula 
a Kuba Kubikula. OK Slovany pod heslem Ukaž už, jak čteš! zorganizovala Den čtení 
(pro 1. třídu Církevní ZŠ) a Den čtení pro čtenářskou veřejnost, které zaznamenaly velmi 
pěknou účast. V Knihovně Lobzy se konalo scénické čtení z knih Arnolda Lobela  Myška 
a pohádková polívka (2x), Pan Sova (4x), z knihy Petry Braunové Nejhorší den v životě 
třeťáka Filipa L. (1x) a z knihy Yee Herberta Wonga Myška a krtek, dobří sousedé (2x). 
V Knihovně Vinice pro děti z MŠ uskutečnili čtení z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi 
a kočičce (4x).  OK Doubravka uspořádala Hravé čtení pro družiny 14. ZŠ (2x) a Čtení 
s babičkou pro předškoláky 50. MŠ. Děti si mohly poslechnout pohádku a popovídat si 
s babičkou (dobrovolnicí) o časech, kdy děti ještě neměly televizi ani počítač a knížka pro ně 
byla vzácností. V ÚKDM proběhlo veřejné Čtení pro nejmenší, na kterém nejmenší čtenáři 
se svými rodiči poslouchali pohádky O Smolíčkovi, Čenda a Mourek a Jak Fík vyrostl. 
Pohádky dětem přečetla paní H. Vernerová (dobrovolnice). Další Čtení pro nejmenší se 
uskutečnilo pro děti z MS Montessori. V čítárně dětského oddělení rovněž proběhl tradiční 
Knihofon - veřejné čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu. Četlo se ale i v malých knihovnách. 
Pobočka Lhota připravila čtení pro 56. mateřskou školu Lhota 1 a pobočka Litice pro 2. třídu 
26. ZŠ v Liticích. 
 
Jeden svět 2017 (v KMP 27. 3. – 12. 4.)  
     KMP už potřetí podpořila Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
tím, že pomáhala při propagaci a umožnila promítání filmů v Polanově síni a v L-klubu. 
Promítání pro dospělou veřejnost v Polanově síni proběhlo 2x (6. 4. film Asli Özarslan „Dil 
Lejlá“, 12. 4. film Anny Zamecké „Přijímání“.), promítání pro školy v L-klubu 8x.  

 
Noc s Andersenem (31. 3.) – 17. ročník  
     Pro sedmnáctou Noc s Andersenem bylo doporučeno tematické zaměření na hrdiny 
komiksového příběhu Čtyřlístek.  
     Projektu se opět 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.  
     V ÚKDM se pohádkové noci zúčastnilo 30 dětí převážně ze 3. tříd ZŠ. Program 
v knihovně byl zahájen v 18:00 hodin rozhovorem s panem Andersenem. Součástí rozhovoru 
byla i věštba vědmy Edny (J. Berkové), která malému Hansi stejně jako kdysi vyvěštila osud 
ze skleněné koule. Další program se už zaměřil na Čtyřlístek. Děti byly rozděleny 
do 4 skupin, postupně navštívily 4 stanoviště čtyřlístkových hrdinů. U Bobíka vymýšlely 
vlastní komiksový příběh Čtyřlístku (doplňovaly text do připravených komiksových bublin). 
U Fifinky se věnovaly studené kuchyni (podle Fifinčiných kuchařek vyráběly tousty, obložené 
chleby nebo ovocné jednohubky). U Myšpulína stavěly ze stavebnice Seva bludiště 
pro Zádrhela. U Pindi se věnovaly tělesným aktivitám (skákaly přes švihadlo, zvedaly činky, 
dělaly „trakař“). Na každém stanovišti získaly děti po splnění úkolu indicii. Po sestavení 
všech indicií od všech čtyřech skupin bylo odhaleno, že poklad je ukryt ve 2. patře budovy 
v knihařské dílně u vědmy Edny. Poklad v podobě zápisníků a malých čokoládek tam 
skutečně byl, ovšem střežený čertem na pekelném trůnu. Kdo chtěl poklad získat, musel 
čertovi, který opravdu budil hrůzu, podat ruku. Všechny děti to ale naštěstí zvládly. 
Následovala přestávka na občerstvení, po níž pohádková noc pokračovala návštěvou Muzea 
loutek, kde děti absolvovaly krátkou komentovanou prohlídku. V závěru je čekal zlatý hřeb 
večera - divadelní představení „opravdových“ hrdinů Čtyřlístku, do něhož se děti také aktivně 
zapojily. Po skončení si ještě mohly vyzkoušet kostýmy účinkujících a prohlédnout si 
divadelní rekvizity.  
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     OK Lochotín situovala akci již tradičně do prostoru L-klubu. Zúčastnilo se 65 žáků z první, 

třetí a čtvrté třídy 31. ZŠ. Žáci byli k účasti na NsA pozváni za odměnu za celoroční výbornou 

spolupráci. Účastníci nejprve zhlédli pohádku Čert a Káča v podání herců Milana Karpíška 

a rodiny Kubištových. Každé dítě dostalo 2 výtisky Čtyřlístku a drobné dárky. Večer byl 

zakončen hudebním představením pana Karpíška a jeho dvou synů: Pojďme tiše do hudební 

říše. Děti se seznámily s řadou netradičních hudebních nástrojů a s dudáckými tanci. 

     V OK Doubravka se akce zúčastnilo 18 dětských čtenářů. Večerní program zahájil 

tradičně pan starosta ÚMO Plzeň 4, pan Bc. Michal Chalupný, který dětem přečetl kapitolu 

z knížky. Poté si všichni vyrobili „čtyřlístkové“ záložky a placky a začala celovečerní hra: 

bezpečnostní kamera totiž zaznamenala, jak škůdce Zádrhel krade Čtyřlístku stroj času! 

Na malých nocležnících teď bylo najít správný klíč a zachránit svět před zkázou. Pátrání 

hodné Dana Browna se na poslední chvíli podařilo úspěšně dokončit – stroj času byl 

nalezen. Pro zachránce světa pak přichystal Čtyřlístek sladkou odměnu. Ještě zbyla chvilka 

vyrobit si ozdoby z nažehlovacích korálků, zahrát si na tichou poštu a za poslechu pohádky 

byl pomalu čas chystat se do spacáků. 

     Pracovnice Studovny M. Skálová napsala o konání Noci s Andersenem v KMP tiskovou 

zprávu. V. Čadová se podílela na přípravě a organizaci akce v ÚKDM.  

 

OKNA – O KNihovnických Aktivitách 

     VI. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 

besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 25. – 26. dubna 2017 

v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště. Letošní přehlídka byla zaměřena 

na besedy pro žáky II. stupně ZŠ (6. - 9. tř.), na téma Hrdina a hrdinství. Přehlídky se 

zúčastnila i ředitelka KMP H. Šlesingerová jako členka odborné poroty, K. Smílková 

a L. Ťoupalová jako diváci.  

 

Noc literatury (10. 5.) 

     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 

způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. Tentokrát se čtecím místem 

stal Bibliobus přistavený v prostoru městských sadů – U Branky. Z knihy španělského autora 

Artura Peréz-Reverteho Tango staré gardy zde četl Václav Šindelář alias Anatol Svahilec, 

mistr ČR 2014 ve Slam poetry CZ. Produkce měla velký úspěch, Bibliobus přitáhl zájem 

nejen posluchačů, ale i kolemjdoucích. V době od 18:00 do 23:00 hodin navštívilo Bibliobus 

307 diváků, nejvíce v 19:00 hodin (70 posluchačů). Akci připravily pracovnice Oddělení KF 

ve spolupráci s PR oddělením SVK PK. OK Doubravka propagovala Noc literatury na webu 

a Facebooku KMP, ÚKD na obrazovce ve svých prostorách.  

 

Kamarádka knihovna 

     KMP již v roce 2016 odeslala přihlášku do 6. ročníku soutěže, opět se přihlásila jako celek 

a objednala 500 ks vysvědčení, z nichž se zpět vrátilo 309 vyplněných. V zimních a jarních 

měsících 2017 byla v Praze vyhodnocena zaslaná vysvědčení, shromážděny a ve 4 kategoriích 

vyhodnoceny dotazníky k činnosti knihoven, provedeno jejich bodové hodnocení, 

zhodnoceny webové stránky 17 knihoven na 1. – 4. místě v kategorii a určen počet finalistů. 

KMP postoupila do finále a 26. 5. ji navštívila odborná hodnotící komise ve složení zástupce 

vítězné knihovny předchozího ročníku (Dana Kochová, Městská knihovna Havířov), 

předsedkyně KDK (Helena Šlesingerová), zástupce SKIP (Zlata Houšková), zástupce 

Národní knihovny ČR (Roman Giebisch) a zástupce partnerské firmy (Lukáš Pajer). Členové 

poroty se seznámili s ÚKDM a aktivitami KMP pro dětské čtenáře. Slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže Kamarádka knihovna proběhlo 1. 6. 2017 v Knihovně J. Mahena v Brně. 

KMP získala v kategorii měst nad 25 tis. obyv. tradiční 2. místo. Titul Kamarádka knihovna 

2016 připadl výjimečně dvěma knihovnám – Hradec Králové a Louny 
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Městská knihovna roku 
     KMP se zúčastnila 8. 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, OK Bory a OK Skvrňany. 
     ÚKDM na projektu spolupracovala s druhými třídami z Benešovy ZŠ a se 4. C 26. ZŠ. 
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“ 68 dětí. Projekt byl vyhodnocen v červnu 2017. 
Každý žák představil svůj čtenářský pas a s jednou vybranou knihou blíže seznámil 
spolužáky. V novém školním roce 2017/2018 pokračovala ÚKDM v projektu Čtenářské pasy 

se 4 druhými třídami  -  ze ZŠ Chotíkov, z Benešovy ZŠ (2. A a 2. B) a z 26. ZŠ. 
       Děti, zapojené v OK Skvrňany, celý školní rok s pasy pracovaly ve škole a v knihovně 
dostávaly razítka. V červnu byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři z 10 tříd, akce se zúčastnilo 
194 dětí, 14 dětí dostalo za odměnu knihu. Za 8 měsíců nejvíce přečetla jedna žačka 
(50 knih!), jako registrovaná čtenářka zároveň vyhrála i cenu knihovny. Mezi třídami byly 
velké rozdíly, v jedné zvítězil chlapec s 8 přečtenými knihami, v další s 11, v jiné třídě mělo 
naopak 8 dětí přečteno více než 20 knih. Obvykle vítěz přečetl kolem 20-22 knih. Akce měla 
u učitelů velký úspěch, pas jim nahrazoval čtenářský deník. Projekt je přínosem také pro 
knihovnu, protože třída musí alespoň 2x za školní rok knihovnu navštívit a část dětí se díky 
tomu stane pravidelnými registrovanými čtenáři.   
     V OK Bory se do projektu přihlásilo 6 druhých tříd (144 dětí z 10. a 26. ZŠ). Projekt byl 
ukončen v květnu závěrečnou Cestovatelskou besedou, při které děti cestovaly za třemi 
spisovateli z různých států. 
 
Magnesia Litera 
     Knihovny KMP mezi čtenáři propagovaly anketu Magnesia Litera. ÚKD tradičně připravila 
výstavku nejprve nominovaných děl a posléze i děl oceněných v jednotlivých kategoriích. 
Na obrazovce ve vstupní hale běžela upoutávka a prezentace všech titulů.  
 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
     IX. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Ve školním 
roce 2016/2017 jí byla knížka autora Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 s názvem 
Lapálie v Lampálii. Vydání publikace bylo podpořeno prostřednictvím projektu Čtení pomáhá. 
Zapojily se ÚKDM, OK Doubravka, OK Bory, OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Knihovna 
Vinice nově také OK Slovany. 
     V ÚKDM si Knížku pro prvňáčka vysloužilo celkem 102 dětí z 1. tříd Benešovy ZŠ, 26. ZŠ 
a ZŠ Chotíkov. Slavnostní předání proběhlo 26. 5. v Evropském domě na náměstí Republiky 
při dvou interaktivních besedách se spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou. 
Prostřednictvím ÚKDM se do projektu přihlásily také 3 první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.) – 
celkem 84 dětí. Tyto třídy si na projektu pracovaly samy, ÚKDM se pak jen zúčastnila 
slavnostního předávání knížek na 2. ZŠ. V novém školním roce  2017/2018 se do X. ročníku 
projektu přihlásily 2 první třídy – ZŠ Chotíkov a ZŠ Montessori. 
     V OK Bory 3 první třídy z 10. ZŠ (52 děti) absolvovaly besedy v knihovně a slavnostní 
pasování na čtenáře. 
     V OK Doubravka byly přihlášeny tři 1. třídy zapojené do projektu spolupráce knihovny 
a 14. ZŠ a jedna 1. třída ZŠ Újezd (celkem 98 dětí). Proběhly interaktivní lekce informační 
výchovy s loutkou Doubravkou V knihovně jako doma, při nichž se 86 zúčastněných dětí 
seznámilo s knihovnou a knížkami vhodnými pro začínající čtenáře. Dále beseda s oblíbenou 
spisovatelkou Ivou Procházkovou (92 zúčastněných dětí) a v červnu slavnostní pasování 
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prvňáčků králem Knihoslavem na rytíře Řádu čtenářského s předáním knížky (91 zúčastněných 
dětí + 104 dětí z 22. ZŠ).  
     Knihovna Lobzy vykázala celoroční práci se všemi prvními třídami 28. ZŠ, celkem se 
jednalo o 86 žáků. Ze všech účastníků se však do knihovny bohužel nakonec zaregistrovalo 
pouze 5 dětí.  
     OK Skvrňany namísto projektu Knížka pro prvňáčka pořádá každoročně Pasování 
prvňáků na čtenáře. V roce 2017 se ho zúčastnilo 7 tříd (156 dětských čtenářů). 
     V OK Slovany proběhlo Pasování na čtenáře s předáním Knížky pro prvňáčka 7. 6. 
Po šesti předchozích společných návštěvách knihovny, které zahrnovaly i lekce informační 
výchovy, zde byli knihovnicemi pasováni žáci 1. tř. Církevní ZŠ.  Ze strany školy byl projekt 
velmi příznivě hodnocen.  
     V Knihovně Vinice se do projektu zapojily tři 1. třídy ze 7. MŠ a ZŠ – celkem 70 dětí. 
Pro prvňáčky byla připravena 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. Lekce byla doplněna čtením z knihy J. Trnky Zahrada, 
besedou se spisovatelkou Petrou Braunovou, ukázkou z knih edice prvního čtení: Kuba 
nechce číst, Kuba nechce spát a Kuba neumí prohrávat. Pasování na Rytíře čtenářského 
řádu a předání Knížky pro prvňáčka proběhlo za přítomnosti rodičů i prarodičů. Slavnostní 
pasování provedli manželé Silovští v dobových kostýmech krále Karla IV. a jeho královny.   
 
Týden knihoven (2. – 8. 10.)  
     Všechny knihovny KMP také v roce 2017 přispěly do programu k Týdnu knihoven 
a připravily řadu aktivit nejen k podpoře čtenářství, ale i k pobavení. XXI. ročník kampaně 
pracoval s mottem: Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou, před spuštěním 
celorepublikového projektu S knížkou do života (Bookstart) byl zaměřen na práci 
s předškolními dětmi a jejich rodinami.  
     ÚKD připravila tematické výstavky knih s názvem: Proč bychom měli malým dětem číst 
a vyprávět? a Týden knihoven 2017. Rovněž zde byla zahájena fotografická výstava Fashion 
design ve Škroupovce. V průběhu celého TK, byl v prostorách ÚKD zřízen pro rodiče s dětmi 
dočasný dětský koutek a pro dospělé návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení 
v podobě kávy, čaje a domácího moučníku. 
     ÚKDM během TK uskutečnila besedu se spisovatelem, cestovatelem a diplomatem 
Markem Tomanem pro studenty sexty a septimy Církevního gymnázia (2x). Pro nejmenší 
děti bylo připraveno Čtení pro nejmenší, kde dobrovolnice paní H. Vernerová četla pohádky 
Ztracený knoflík, Drak a Domýšlivá žába (19 účastníků). Starším návštěvníkům byl věnován 
již 55. Knihofon, tentokrát s tematikou od pohádek po horory (10 účastníků). Pro děti ze ŠD 
16. ZŠ pracovníci knihovny uspořádali interaktivní besedu ke knize Jezevec Chrujda dobývá 
vesmír (18 účastníků). Deset malých čtenářů se zapojilo do akce Malý knihovník – 
vyzkoušeli si knihovnickou profesi.  
     Pracovnice Knihovny Bolevec se zaměřily na dětského čtenáře – jejich cílem bylo přilákat 
do knihovny co největší počet návštěvníků a připomenout jim, že knihovna je tady pro ně, 
nabízí řadu dokumentů, služeb, akcí a radovánek. Navzdory personálnímu oslabení se cíl 
podařilo poměrně dobře naplnit. Za jediný týden 425 dětských čtenářů zrealizovalo 
639 výpůjček, knihovnou navíc prošlo kolem 550 návštěvníků akcí ze tří škol. Uskutečnilo se 
Velké říjnové společné čtení pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ, proběhlo slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře ze soukromé školy Elementária a 1. ZŠ. Ze 126 pasovaných žáků se jich 
123 přihlásilo do knihovny (předem i během následujícího týdne). Letošní prvňáci byli akcí 
okouzleni a s chutí si půjčovali první knížky, většinou leporela. Pasování prvňáčků 
na čtenáře lze označit za nejslavnostnější a nejúspěšnější boleveckou akci Týdne knihoven 
2017. K menším akcím pro veřejnost patřilo pondělní odpolední Čtení pro nejmenší. Šlo 
o scénické čtení z knihy Petra Horáčka Nový domek pro myšku. Děti předškolního věku 
poslouchaly příběh, který byl předváděn za pomoci plyšáků, zodpovídaly otázky a nakonec 
jedly jablíčko jako myška v příběhu. Zapojilo se 5 dětí, což byl (vzhledem k personálnímu 
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oslabení knihovnic) ideální počet. Do akce s dlouhou tradicí Malý knihovník se zapojilo 
28 čtenářů.     
     V OK Bory bylo ústřední událostí Týdnu knihoven slavnostní otevření zrekonstruovaných 
a rozšířených prostor knihovny v budově SPŠS a SOŠ prof. Švejcara. Proběhlo v pondělí 
2. 10. za účasti ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu PhDr. H. Knížové, vedoucí kanceláře 
ředitelky ÚSO Ing. I. Batystové, zástupkyně ředitele SOŠ prof. Švejcara Mgr. V. Belzpalcové, 
Mgr. A. Mařákové, předsedkyně regionálního výboru SKIP 04 - Plzeňský kraj Mgr. 
H. Hendrychové a řady vedoucích pracovnic z ostatních knihoven. Obvodní knihovna se 
přestavbou stala zcela bezbariérovou a získala samostatný vchod přímo z Klatovské ulice.  
     V OK Doubravka byla v průběhu TK zavedena nová služba uživatelům – Lekotéka, 
soubor speciálních pomůcek, didaktických hraček a her (nejen) pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami nebo zdravotním handicapem, primárně je určena pro věkovou 
skupinu mladších dětí a předškoláků. Soubor zahrnuje především různé logopedické 
pomůcky a pomůcky pro dyslektiky, pomůcky k procvičování zručnosti a logického myšlení, 
tematické hry, obrázkové hry se zvuky, textilní maňásky a hudební nástroje. Pro malé 
uživatele OK Doubravka připravila další tematické kufříky s názvy Logopedie, Piráti 
a Angličtina. Proběhla také Artedílna, při níž si účastníci společně vyráběli veselé knižní 
obaly (8 účastníků). Pro žáky dvou 9. tříd ZŠ se uskutečnila dvě setkání se spisovatelem 
I. Železným. Pro dětské čtenáře byly připraveny soutěže, mohli si vyzkoušet knihovnickou 
profesi. Pro rodiče pak byla instalována výstavka knih tematicky vhodných pro rozvoj 
dětského čtenářství. 
     Hudební knihovna zorganizovala tradiční výměnný bazar Hudbu a filmy všem, kdy uživatelé 
i veřejnost mohli přinést do knihovny nepotřebná CD a DVD a naopak si místo nich odnést jiné. 
     V Knihovně Lobzy se tradičně konalo tzv. Velké říjnové společné čtení (4x). Četlo se 
z  knih A. Lingrenové a z Knížky pro prvňáčka Lapálie v Lampálii (188 dětských účastníků). 
Ve spolupráci s učitelkou ZŠ se pod názvem Literární kavárna uskutečnilo přátelské 
posezení a povídání o knihách. Proběhl také knižní bazar.  
     Na 13 lekcí informační výchovy přišlo do OK Lochotín 174 žáků ZŠ. Dětem různých 
věkových skupin byly k dispozici soutěže, luštěnky a kvízy se sladkou odměnou.  
     V průběhu TK byly v OK Skvrňany 116 dětem z pěti 2. tříd ZŠ předány Čtenářské pasy, 
dále zde proběhly 2 lekce informační výchovy. V M-klubu se uskutečnily dopolední programy 
pro dětské čtenáře: Nářečí v pohádkách, Hrady a zámky v Plzeňském kraji a Pohádky bratří 
Čapků (175 účastníků), dospělé veřejnosti byla věnována cestopisná přednáška Šumava 
(26 účastníků). 
     Také v OK Slovany se konalo 3x Čtení pro nejmenší, 2x čtení pro předškoláky z MŠ 
a 1x čtení pro veřejnost (35 účastníků). Úspěšná byla Knihoušova dílna na téma Seznamte 
se s písmenky, soutěž pro děti Kouzelná říše loutek i výstava leporel a knih určených 
nejmenším čtenářům Knížky pro mrňata. 
     Pracovnice Knihovny Vinice připravily výstavku literatury k podpoře rozvoje čtenářské 
gramotnosti předškolních dětí – obrázkové čtení, edici prvního čtení, hry na poznávání tvarů, 
písmen a čísel pro věkovou skupinu 4-6 let, dále odbornou literaturu pro rodiče o výchově 
předškoláka, logopedické a grafomotorické příručky z fondu. Nabídku rozšířily o tematické 
kufříky s názvy Předškolák, Chytrá tužka a Moje první deskové hry. Děti z MŠ se zúčastnily 
LIV Braňte knihu a mohly si nechat vystavit čtenářský průkaz pro svého oblíbeného plyšáka. 
Pro předškoláky se uskutečnilo několik představení loutkového divadla O zakleté princezně. 
     Pobočka Božkov nabídla soutěž pro dětské čtenáře Znáte přísloví (16 účastníků).  
     Také v pobočce Újezd proběhla akce Malý knihovník za účasti 4 dětských čtenářů, 
připravena byla soutěž s kvízem a omalovánkou Já a knihovna.  
 
Dny poezie (12. – 26. 11.) 
     Knihovny KMP drobnými aktivitami rovněž přispěly do programu XIX. ročníku festivalu 
Dny poezie, tentokrát s podtitulem „Labyrint světa“. Téma bylo inspirováno prací význačného 
českého myslitele, učitele a humanisty Jana Amose Komenského, od jehož narození 
uplynulo 425 let. Komenský je všeobecně známý novátorstvím svého myšlení, empatií i šíří 
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své vize a jeho slova jsou v labyrintu dnešního světa, který čím dál tím více postrádá právě 
takové vzory, jakým Komenský byl, stále aktuální. 
     V ÚKD bylo ve spolupráci se studenty SOŠ prof. Švejcara připraveno komorní setkání 
s poezií plzeňského básníka Josefa Hrubého pod názvem Kdysi spad třpyt… Studenti 
přednášeli vybrané básně a v tištěné podobě je dostávali také čtenáři k vypůjčeným 
dokumentům. 
     ÚKDM v Polanově síni realizovala besedu s básnířkou a spisovatelkou Sylvou 
Fischerovou, které se zúčastnili studenti 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební 
v Plzni. Ti měli možnost poslechnout si ukázky z básnické i prozaické tvorby Sylvy 
Fischerové přímo v autorčině podání, ale dostali také příležitost nahlédnout do tvůrčího 
života skutečné, „živé“ spisovatelky. Beseda měla velmi příjemnou atmosféru, odpovědi paní 
Fischerové byly pro studenty inspirující a motivující. Účastníci besedy se stali jedněmi 
z  prvních posluchačů básní z nejnovější sbírky Sylvy Fischerové s názvem Světový orloj. 
     Knihovna Bolevec v rámci Dnů poezie uskutečnila pro žáky ZŠ Den poezie s básničkami 
J. Žáčka (5x), pro školní družiny potom akci Básničky českých autorů (4x). V dětském 
oddělení byla čtenářům k dispozici báseň-křížovka, v oddělení pro dospělé si Den poezie 
připomněli výstavkou knih. 
     Den poezie v OK Bory byl zaměřen na připomenutí tvorby významného regionálního 
autora J. Hrubého – v prostoru knihovny byly umístěny jeho básně. 
     V OK Doubravka proběhla LIV Trocha poezie, nikoho nezabije pro žáky 14. ZŠ a ZŠ Újezd 
(5x, celkem 81 účastníků).   
     Knihovna Lobzy nabídla besedu Labyrint světa (3x, celkem 76 účastníků). 
     V OK Lochotín rozdávali návštěvníkům Básničky do dlaně.  
     V OK Skvrňany prezentovali Den poezie na nástěnce a připomněli ho i výstavkou sbírek 
básní.   

 
Den pro dětskou knihu (2. 12.) 
     KMP se rovněž připojila k XI. ročníku akce Den pro dětskou knihu. OK Doubravka 
pojednala první adventní sobotu pro celou rodinu v předvánočním duchu. Do programu 
zařadila výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, vystoupení dětského sboru Rolničky 
při 14. ZŠ, pohádku zimní královny, dětský knihotoč na principu možnosti výměny dětských 
knih, zimně laděný fotokoutek i občerstvení. Na Den pro dětskou knihu sem zavítalo 
74 návštěvníků.   
 
BookCon 
     OK Doubravka se inspirovala v městské knihovně Dobříš a připravila pro příznivce sci-fi 
a fantasy literatury večer plný hraní deskových her, povídání o záhadách A. C. Clarka, 
BrainBox turnaj či tematický knižní bazar (8 účastníků).  
 
Čtenářská výzva 
     OK Doubravka a pobočka Újezd připravily nástěnku vhodných knižních titulů pro zapojení 
do této čtenářské soutěže.  
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KMP k výročím 
 
K výročím Knihovny města Plzně v roce 2017 
 
25. výročí otevření samostatné Studovny (6. 1. 1992)  
     Pracovnice připravily informační leták s informacemi o historii Oddělení informačních služeb 
a studovny, který byl prezentován na nástěnce ve foyer před Polanovou síní a na webových 
stránkách KMP. Oddělení ve svých prostorách v lednu uspořádalo výstavku „25. výročí 
studovny“. 
 
30. výročí otevření hudebního oddělení KMP (2/1987) 
     Pracovníci knihovny k výročí připravili informační letáky, pro veřejnost uspořádali přednášku 
J. Hochové Humor v hudbě a pro žáky ZŠ hudebně dramatickou přednášku Večerníčky.  
 
15. výročí vydání prvního čísla měsíčníku PLŽ (1. 10. 2002) 
     U příležitosti výročí vydání se v dospělém oddělení Knihovny Bolevec a v ÚKDM 
uskutečnily výstavky časopisů. 
 
25. výročí založení Polanovy síně a KPKK (18. 11. 1992) 
     Výstava knihy a dalších materiálů z produkce KMP byla nainstalována v Knihovně 
Bolevec - oddělení pro dospělé.  
 
20. výročí otevření Knihovny Bolevec - dětského odd. v budově 1. ZŠ (10/11 1997) 
     Knihovna Bolevec u příležitosti svého výročí vyhlásila literární soutěž pro děti „Článek 
k výročí Knihovny Bolevec“ (do 1. 2. – 19 úč.), výtvarnou soutěž „Návrh placky k výročí 
Knihovny Bolevec“ (do 28. 3. – 26 úč.) a výtvarnou soutěž „Namaluj se v knihovně“ (do 13. 6.). 
Zároveň proběhla výstava dětských výtvarných a literárních prací „Knihovna Bolevec slaví 
20 let“ (od 2. 3.) a výstava obrázků „Já v knihovně“ (od 14. 6.).  Na podzim potom knihovna 
realizovala „Soutěž o nejhezčí fotografii v knihovně (od 6. 11., účast 44 dětí) a následnou 
výstavu fotografií v dětském oddělení „Slavili jste s námi – fotili jste se v knihovně“ (od 14. 11.). 
  
25. výročí otevření OK Doubravka v objektu OD Centrum (28. 9. 1992) 
     U příležitosti výročí v prostorách OK Doubravka proběhla „narozeninová oslava“ s dortem 
za účasti ředitelky a náměstkyně KMP a starosty ÚMO 4 Michala Chalupného. Součástí byly hry 
a čtenářské placky pro děti, fotokoutek a malování na obličej. Po celý týden ulicemi Doubravky 
chodila „knižní hlídka“ – koho přistihla při čtení, toho odměnila čtenářskou plackou a přívěskem 
na dveře „Nerušit, čtu si!“ Reakce občanů byly pozitivní.   
 
10. výročí otevření pobočka Lhota (5. 3. 2007) 
     Pracovnice pobočky Lhota připomněla výročí článkem ve Lhoteckém zpravodaji, svým 
návštěvníkům u příležitosti výročí rozdávala pamětní placky a záložky. Pracovnice OK Bory 
k výročí své pobočky připravily propagační materiály pro čtenáře.  
 
 
KMP k významným kulturním výročím roku 2017  
 
K významným mezinárodním, světovým a jiným dnům   
 
Mezinárodní den mateřského jazyka (21. 2.) 
     OK Skvrňany v únoru připravila tematickou nástěnku, Knihovna Bolevec výstavku knih 
a materiálů v oddělení pro dospělé (od 20. 2.), ÚKDM informační výstavku v dětském 
oddělení i v oddělení pro mládež (únor).         
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Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.) 
     OK Lochotín k Mezinárodnímu dnu dětské knihy připravila besedu pro školní družinu 4. ZŠ 
(6. 4. – 26 úč.), ÚKDM v dubnu čtenářskou soutěž v dětském oddělení „Pohádky H. Ch. 
Andersena“. ÚKDM a Knihovna Lobzy nabídly výstavku Andersenových knih, doplněnou 
informacemi a údaji o Andersenovi. Knihovna Vinice věnovala dnu výlohu s výstavou knížek 
pro děti, OK Bory a OK Skvrňany připomněly událost na nástěnkách. 
 
Světový den knihy a autorského práva (23. 4.) 
     Pracovnice Knihovny Vinice rozdávaly svým návštěvníkům v tento den květiny (27x). 
Knihovna Bolevec propojila světový den s kvízem pro děti „Doplňte literární dvojice“ (do 18. 4. 
– 39 úč.). OK Skvrňany informovala čtenáře na nástěnce, OK Bory na nástěnce a formou 
letáčku, Knihovna Lobzy a ÚKDM v obou odděleních v dubnu nabídly výstavky knih o knihách.  
 
Týden lesů (8. - 12. 5.), Den stromů (20. 10.) 
     Knihovna Bolevec uskutečnila lekce pro 4. třídy na téma „Stromy“ (4x – 21. 4., 24. 4., 25. 4. – 
celkem 94 úč.), dále besedu pro školní družinu „Lesy a jejich obyvatelé“ (9. 5. – 12 úč.), 
tematickou výstavu knih v dětském oddělení „Týden lesů“ (od 9. 5.) a soutěže pro děti „Poznáš 
podle popisu lesní zvířátka?“ (do 9. 5. – 40 úč.), „Kolik je na obrázku borovic, smrků a jedlí?“ 
(do 11. 5. – 31 úč.) a „Rozkvetlý strom“ – kvíz s použitím internetu (do 23. 5. – 45 úč.). 
Na podzim nabídla dětem kvíz „Den stromů – poznávání listů“ (od 20. 10., 37 úč.). 
 
Mezinárodní den rodiny (15. 5.) 
     Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé připravila výstavu knih a materiálů „Mezinárodní 
den rodiny“ (od 15. 5.).   
 
Světový den informační společnosti (17. 5.) 
     ÚKDM v oddělení mládeže v květnu připravila k tématu informační výstavku. 

 
Svátek sousedů (30. 5.) 
     Knihovna Lobzy v květnu připravila tematickou výstavku knih, OK Skvrňany tematickou 
nástěnku.  
 
Mezinárodní den dětí (1. 6.) 
     Knihovna Bolevec připravila k MDD pro děti sérii soutěží a kvízů. První série se zúčastnilo 
170 dětí („Číslovky v literatuře pro děti“, „S pohádkou máte svátek každý den“, „Ze slov poznej 
pohádky“, „Pomoz najít skřítkovi cestu“ – bludiště s použitím internetu), druhé série 167 dětí 
(„Najdi cestu z bludiště“, „Křížovka s hádankou“, „Která botička patří holčičce“ – vše s použitím 
internetu, „Hádejte zvířata v ZOO“). Pro žáky ZŠ praktické, Tachovská 19, knihovna 
zorganizovala „Den dětí s využitím deskových her“ (8. 6. – 20 úč.).   
 
Mezinárodní den úsměvu (5. 10.) 
     Knihovna Bolevec uspořádala literární soutěž pro seniory „Co mi vyčarovalo úsměv na tváři“ 
(do 31. 10., 7 úč.). OK Skvrňany připravila tematickou nástěnku a výstavku humoristických knih. 

 
Světový den pozdravů (21. 11.) 
     OK Skvrňany na listopad připravila pro děti tematickou soutěž (15 úč.). 
 
Mezinárodní den seniorů (1. 10.) 
     Knihovna Lobzy realizovala tematickou výstavku knih. Knihovna Bolevec uspořádala literární 
soutěž pro seniory – viz výše. 
 
Evropský den jazyků (25. 9.) 
     Knihovna Lobzy realizovala tematickou výstavku knih. 
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K významným kulturním výročím roku a výročím plzeňských, českých a světových 
osobností  
 
100. výročí výbuchu v muniční továrně v Bolevci – katastrofa inspirací Karlu Čapkovi 
k napsání díla Krakatit (25. 5. 1917) 
     Studovna v Polanově síni 18. 5. uspořádala přednášku prof. Viktora Viktory a Stanislava 
Bukovského „Bolevecká katastrofa v muniční továrně“, která proběhla dopoledne pro studenty 
Masarykova gymnázia v Plzni (62 úč.) a večer pro dospělou veřejnost (55 úč.). Součástí byla 
výstavka historických fotografií a materiálů. Významné výročí v květnu připomněla též 
OK Slovany větší výstavkou se zaměřením na články a fotografie v dobovém tisku a inspiraci 
Karla Čapka k napsání díla Krakatit (doplněno o pásmo „Ocel, granáty, lidé“ vydané Krajskou 
knihovnou v Plzni k 50. výročí katastrofy). Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé nabídla 
výstavku knih a materiálů „Sté výročí výbuchu v muniční továrně v Bolevci“ (od 22. 5.).     

 
130. výročí narození Bohumila Polana v Plzni (*18. 11. 1887 - †25. 7. 1971) 
     OK Doubravka založila a edituje heslo na Wikipedii „Bohumil Polan“ 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Polan) a heslo „Cena Bohumila Polana“ 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Bohumila_Polana).         
     Výstavky knih a materiálů se vztahem k Bohumilu Polanovi v průběhu listopadu nabídly 
Knihovna Bolevec v dospělém oddělení („Bohumil Polan – 130. výročí narození“, od 1. 11.), ÚKD 
a OK Slovany.        
     V úterý 14. 11. v 16:00 hodin u příležitosti výročí proběhl v Polanově síni KMP pořad 
„Dialogy o kritice“. Diskuse o současné umělecké kritice se zúčastnili teatroložka PhDr. Vlasta 
Smoláková, Ph.D., literární teoretik a kritik prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., a galerista 
a výtvarný kritik Mgr. Marcel Fišer. Moderátorkou pořadu byla Alena Zemančíková (14 úč.).  
     Ve středu 15. 11. v 16:30 hodin se ve foyer Polanovy síně konala vernisáž malé výstavy 
obrazových a textových dokumentů „Bohumil Polan, 130. výročí narození“, kterou uvedla 
J. Horáková (24 úč.). Na ni navázala virtuální „Procházka po Plzni literární“ s průvodcem 
Davidem Růžičkou (36 úč.). 
     V sobotu 18. 11. v 15:00 hodin z iniciativy KMP proběhl pietní akt u urnového hrobu 
B. Polana na Ústředním hřbitově v Plzni s průvodním slovem prof. V. Viktory a za přítomnosti 
náměstka primátora Martina Baxy (5 úč.).   
     V úterý 21. 11. v 17:00 hodin byl hostem dalšího dílu cyklu „Publicisté.cs - Aktuálně (43)“ 
v Polanově síni vnuk Bohumila Polana – Ondřej Konrád (23 úč.).   
     K 25. výročí založení Polanovy síně (18. 11. 1992) Knihovna Bolevec připravila výstavku 
materiálů (od 20. 11.).  
 
100. výročí narození českého básníka Josefa Kainara (*29. 6. 1917) 
     ÚKDM v dětském oddělení v červnu uskutečnila soutěž „Zahraj si na básníka“. 
V OK Lochotín-dětském odd., OK Skvrňany, OK Slovany, v Knihovně Bolevec-dospělém odd., 
v ÚKDM-dětském odd. a v Knihovně Lobzy v červnu proběhly výstavky Kainarových knih 
a byly zhotoveny nástěnky s připomínkou básníkova výročí, fotografiemi a informacemi.     
 
130. výročí narození českého malíře a spisovatele Josefa Čapka  
(*23. 3. 1887 - † duben 1945) 
     K výročí Knihovna Bolevec v dětském oddělení realizovala výstavu knih „Josef Čapek – 
malíř, spisovatel, ilustrátor“ (od 3. 3.), besedu pro školní družinu „Povídání o pejskovi 
a kočičce“ (14. 3. – 20 úč.), výstavu dětských výtvarných prací „Jak si pejsek s kočičkou 
dělali dort“ (od 7. 4.), soutěže „Josef Čapek – O pejskovi a kočičce“ – křížovka (do 13. 3. – 
57 úč.) a „Co do dortu nepatří?“ - podle knihy j. Čapka (do 16. 3. – 57 úč.). Knihovna Lobzy 
připravila výstavku Čapkových knih doplněnou základními údaji o jeho osobnosti, Knihovna 
Vinice ve výloze výstavu prací žáků ZUŠ Bolevecká a 81. MŠ s vernisáží a rovněž scénické 
čtení „Pejsek a kočička“ (5x – celkem 88 úč.). V dětském oddělení ÚKDM proběhla v březnu 
výstavka knih a tematická čtenářská soutěž.                     

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Polan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Bohumila_Polana
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125. výročí narození a 60. výročí úmrtí českého loutkáře Josefa Skupy  
(*16. 1. 1892 - † 8. 7. 1957) 
     Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé nabídla výstavu knih a materiálů „Josef Skupa 
a jeho loutky“ (od 17. 1.), Knihovny Lobzy výstavku knih a tematickou nástěnku, ÚKDM v lednu 
v dětském oddělení výstavku knih, Studovna výstavku „Loutkové divadlo Feriálních osad 
v Plzni a Josef Skupa“ k výročí 100 let od přijetí Josefa Skupy k Feriálkám v květnu 1917.    
 
20. výročí úmrtí českého spisovatele Bohumila Hrabala (*28. 3. 1914 - † 3. 2. 1997) 
     OK Doubravka v únoru předložila čtenářům celoměsíční výstavu „B. Hrabal – 20. výročí 
úmrtí“. Další výstavky knih s doprovodnými informacemi proběhly v dospělém oddělení 
Knihovny Bolevec (od 6. 2.), v Knihovně Lobzy a v oddělení mládeže ÚKDM. 
 
105. výročí narození výtvarníka Jiřího Trnky (*24. 2. 1912 - † 30. 12. 1969) 
     V Knihovně Bolevec proběhla výstava dětských výtvarných prací „Perníková chaloupka 
Jiřího Trnky“ (od 18. 5.), v ÚKDM a Knihovně Lobzy v únoru výstava knih doplněná 
o základní informace. Knihovna Vinice věnovala Trnkovi výlohu a 2 lekce informační výchovy 
pro žáky základní školy (celkem 32 úč.).   
 
110. výročí narození a 30. výročí úmrtí českého spisovatele Bohumila Říhy  
(*27. 2. 1907 - † 15. 12. 1987) 
     OK Doubravka k výročí v únoru zaměřila celoměsíční výstavu knih „B. Říha – 30. výročí 
úmrtí“, Knihovna Lobzy výstavku knih doplněnou o základní informace. Knihovna Bolevec 
předložila dětem křížovku „Bohumil Říha“ (do 3. 4. – 12 úč.), ÚKDM v únoru v dětském 
oddělení výstavku knih a v březnu dětskou čtenářskou soutěž. 
 
110. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara (*6. 7. 1907 - † 23. 1. 1999) 
     OK Skvrňany uskutečnila 4 lekce informační výchovy obsahově zaměřené na Foglarovy 
knihy (6. 1., 13. 1., 24. 1. a 8. 2., celkem 90 úč.). Knihovna Vinice věnovala Foglarovi výlohu 
a provedla 5 lekcí (celkem 110 úč.). ÚKDM v dětském oddělení a Knihovna Lobzy připravily 
výstavku Foglarových knih, doplněnou údaji o jeho osobnosti.   
 
50. výročí úmrtí spisovatele a výtvarníka Ondřeje Sekory (*25. 9. 1899 - † 4. 7. 1967) 
     Knihovna Bolevec k výročí O. Sekory zaměřila akci pro žáky ZŠ Tachovská 19 (praktická) 
„Týden čtení: Děti čtou z oblíbených knih – Ferda Mravenec“ (16. 3., 10 úč.). Uspořádala 
výstavu dětských prací „Ferda Mravenec“ (od 16. 3.) a besedu pro školní družinu „O. Sekora 
– Ferda Mravenec“ (13. 6., 22 úč.). Dále zpracovala kvízy pro děti „Hrátky s Ferdou 
Mravencem“ (od 18. 9., 35 úč.), „Názvy knih O. Sekory“ (od 20. 9., 40 úč.), „Ferda Mravenec 
v komiksu“ (od 27. 9., 20 úč.) a bludiště „Dohoní Ferdu Brouk Pytlík?“ (od 25. 9., 56 úč.). 
Proběhla výstava knih v dětském oddělení Knihovny Bolevec („Ondřej Sekora – 25. 9. 1899 – 
4. 7. 1967“, od 19. 9.) a v ÚKDM.   
 
110. výročí narození a 15. výročí úmrtí spisovatelky Astrid Lindgrenové  
(*14. 11. 1907 - † 28. 1. 2002) 
     Knihovna Bolevec k výročí zaměřila akci pro žáky ZŠ Tachovská 19 (praktická) „Týden 
čtení: Děti čtou z oblíbených knih – Pipi, Dlouhá punčocha“ (9. 3., 15 úč.) a čtení z knihy Děti 
z Bullerbynu pro školní družiny (2x 12. 6. – 47 úč., 1x 13. 6. – 21 úč.). Knihovna Lobzy 
realizovala výstavu knih, doplněnou údaji o spisovatelce. K výročí zpracovala soutěže pro děti 
„Čeští ilustrátoři knih A. Lindgrenové“ (od 10. 11., 64 úč.), „Najde Pipi cestu k lodi?“ (od 14. 11., 
36 úč.), „Jména dětí z Bullerbynu“ (od 16. 11., 24 úč.) a „Astrid Lindgrenová“ (od 7. 11., 75 úč.). 
Rovněž nabídla v dětském oddělení výstavu knih „A. Lindgrenová – 110. výročí narození“ (od 15. 11.). 
     V OK Bory proběhly besedy pro žáky ZŠ o Astrid Lindgrenové a její knize Ronja, dcera 
loupežníka - „Astrid Lindgrenová 110*“ (4x, 91 úč.). ÚKDM v listopadu uspořádala výstavku 
knih v dětském oddělení, Knihovna Vinice výstavu „A. Lindgrenová – 110 let“ ve výloze. 
V rámci tzv. Velkého říjnového společného čtení v Týdnu knihoven proběhlo v Knihovně 
Lobzy čtení z knih Děti z Bullerbynu a Emilovy skopičiny (4x, 105 úč.). 
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100. výročí narození spisovatele Artura C. Clarka (*16. 12. 1917 - † 19. 3. 2008) 
     V OK Lochotín po celý měsíc květen byla v dospělém oddělení Clarkovi věnována nástěnka 
a výstava knih. Nástěnky s materiály a výstavky knih A. C. Clarka byly v prosinci čtenářům 
nabídnuty v dospělém oddělení Knihovny Bolevec („ A. C. Clarke a sci-fi“, od 7. 12.), 
v Knihovně Lobzy, v OK Doubravka,  OK Slovany, OK Skvrňany a v ÚKDM – odd. mládeže. 
V rámci akce BookCon se v OK Doubravka 16. 11. uskutečnilo povídání o záhadách A. C. 
Clarka. V Polanově síni byl výročí věnován pořad z cyklu Řeknu ti, co čtu (25) – „Stoletý 
Arthur C. Clarke“, který připravil a uváděl spisovatel Ivo Fencl (9 úč.).          
 
130. výročí narození a 60. výročí úmrtí výtvarníka a spisovatele Josefa Lady  
(*17. 12. 1887 - † 14. 12. 1957) 
     K výročí Jos. Lady Knihovna Bolevec připravila cyklus soutěží pro žáky 3. tříd – soutěžní 
hru „Josef Lada“ (8. 12., 11. 12., 13. 12. a 14. 12., celkem 5x pro 98 úč.), soutěžní test 
„J. Lada – spisovatel, malíř, ilustrátor“ (11. 12., 32 úč.) a kvíz „Nazdob si stromek podle pana 
Lady!“ (14. 12., 42 úč.). OK Lochotín realizovala 2 tematické besedy pro děti z 21. MŠ 
(11. 12. a 12. 12., celkem 24 úč.), zhotovila nástěnku a výstavku Ladových knih (11. – 18. 12.). 
V OK Bory proběhlo 5 besed pro speciální třídy 11. ZŠ (celkem 53 úč.), v OK Skvrňany 
3 informační lekce pro školy (2. 11., 7. 11 a 14. 11., celkem 62 úč.). Nástěnky 
s životopisnými materiály a výstavky knih byly v prosinci k dispozici v Knihovně Lobzy, 
OK Skvrňany a v ÚKDM - dětském oddělení.  V OK Slovany se navíc uskutečnila výstavka 
Ladových pohlednic s vánoční tematikou a soutěž pro děti (7 úč.). V Knihovně Vinice 
proběhla lekce pro 81. MŠ (17 úč.), výstava byla instalována ve výloze. 
 
K náhlému úmrtí spisovatele Petra Šabacha (*23. 8. 1951 - † 16. 9. 2017) 
     Na zprávu o náhlém úmrtí populárního českého spisovatele Petra Šabacha výstavkou knih 
reagovaly Knihovna Bolevec („Rozloučení s Petrem Šabachem“, od 18. 9.), Knihovna Lobzy, 
ÚKD a ÚKDM – odd. mládeže.   
 
15. výročí úmrtí spisovatele Miloše Macourka (*2. 12. 1926 - † 30. 9. 2002) 
     Na četbu z děl M. Macourka Knihovna Bolevec zaměřila akci „Týden čtení: Děti čtou 
z oblíbených knih – Mach a Šebestová za školou“ pro žáky ZŠ Tachovská 19 – praktická (9. 3., 
8 úč.). K výročí oblíbeného autora Knihovna Bolevec zpracovala soubor soutěží pro děti – test 
„Do pohádek Miloše Macourka“ (od 2. 10., 54 úč.), kvíz „Kouzelné sluchátko“ (od 4. 10., 24 
úč.), bludiště „Najde princezna Arabela ztracený prsten?“ (od 6. 10., 36 úč.) a křížovku 
„Arabela“ (od 10. 10., 29 úč.), dále soutěžní hru „Miloš Macourek“ pro žáky 2. tříd (7. 11., 8. 11. 
a 9. 11., celkem 5x pro 110 úč.) a besedu pro školní družinu „M. Macourek – moderní 
pohádky“ (22. 11., 16 úč.). V dětském oddělení ÚKDM se v září uskutečnila výstavka knih. 
 
     Všechny aktivity KMP k různým výročím nelze vyjmenovat. Knihovny (nejvíce Knihovna 
Bolevec a ÚKDM), se výstavkami, nástěnkami, soutěžemi a besedami pro školy věnovaly 
mnoha dalším výročím osobností a výročím událostí. Byly to např. Božena Němcová, 
Anežka Česká, Marie Terezie, Vladislav Vančura, Eduard Petiška, Antonín Benjamin 
Svojsík, Karel Poláček, Marianne Fredriksson, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, František 
Neužil, Jaroslav Žák, Vladimír V. Modrý, Jiří Slíva, J. R. R. Tolkien, J. Steinbeck, Jack 
Kerouac, R. Fulghum, Martin Kopecký, Viktor Viktora, Stanislav Rudolf, James Joyce, 
Alexandr Sergejevič Puškin, Jarmila Dědková, Karel May, Petra Braunová, N. V. Gogol, John 
Updike, J. W. Goethe, J. A. Komenský, Michal Viewegh, Klára Jarunková, František Kožík, 
Tereza Boučková, Jiří Kahoun, Olga Hejná, Jerome Klapka Jerome, Arthur Ransome, 
Markéta Zinnerová, Petr Horáček; vyhlazení Lidic, vydání 1. dílu Harryho Pottera, odkrytí 
hrobky faraona Tutanchamona Howardem Carterem, upálení Jana Palacha, první cesta 
Hanzelky a Zikmunda, udělení Nobelovy ceny za literaturu 2017, Světový den boje za zákaz 
jaderných zbraní, Charta 77 – 40. výročí, Zlatá bula sicilská, Jonathan Swift, Petr Bezruč, 
Vladimír Renčín, manželé Dana a Emil Zátopkovi, Fráňa Šrámek, Miloslav Švandrlík, 
Mikoláš Aleš, Vladimír Páral, Miloslav Jágr, T. G. Masaryk, Jaroslav Vrchlický, Ivan Olbracht, 
Viktor Dyk, Alena Ladová aj.  
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Pořady v M-klubu 
 

     Také v roce 2017 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 2017 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Pro MŠ a ZŠ odehráli svá představení např. Milan Benedikt Karpíšek, Přemysl 
Kubišta, Romana Neumannová, Antonín Kaška, Eva Hrušková a Jan Přeučil. Dále pak Jiří 
Bílý, Studio Poetik, Šimon Pečenka a Vítězslav Marčík. Pro druhé třídy uspořádala besedu 
Městská policie.  Programy si zde objednávala nejčastěji MŠ a ZŠ Tlučná, dále 33. ZŠ, 
15. ZŠ, 2. ZŠ, ZŠ Martina Luthera a Sportovní gymnázium. 15. ZŚ připravila pro své žáky 
a jejich rodiče jedno koncertní a jedno divadelní představení. Celkem bylo uskutečněno 
30 pořadů pro školy, kterých se zúčastnilo 1 361 diváků.   
 

Cestopisné pořady 
      Cestopisné pořady byly nadále jedním z hlavních pilířů programu M-klubu. V roce 2017 zde 
proběhlo 19 takových pořadů o účasti 584 návštěvníků. Nejvíce diváků navštívilo povídání 
Martina Pávka Peru – Vědomí předků v zakázané archeologii (56 lidí). Úspěšné byly 
projekce Petra Nazarova Kuba (48 lidí) a Nový Zéland (47 lidí) a také přednáška o Izraeli, 
kterou připravila Alena Lochmannová (45 lidí).  S úspěchem se setkaly i další pořady. 
Tradičně přednášeli Tomáš Kubeš, Čestmír Lukeš nebo Libor Drahoňovský. Velmi poutavě 
vyprávěl o Ekvádoru cestovatel a spisovatel Miloš Matula. Patrik Kotrba svůj pořad o cestě 
do Říma doplnil i poezií a vlastními písněmi za doprovodu kytary. Došlo také na vyprávění 
o místech v České Republice. Jana Dvorská a Miloš Kašpar připravili projekci o Šumavě 
a Libor Drahoňovský o České Kanadě. Zajímavé a napínavé vyprávění o své cestě na jachtě 
přes oceán připravil Tomáš Kůdela. Poprvé vystoupil v M-klubu Matyáš Adam, který 
návštěvníkům přiblížil v únoru Galapágy a v listopadu Panamu.   
 

Pořady léčitelské, ezoterické, pro zdraví 
     Vedle cestopisů návštěvníky nejvíce přitahovaly přednášky s léčitelskou, zdravotní nebo 
ezoterickou tematikou. Opět v M-klubu vystoupil léčitel Václav Vít s přednáškami Jak si 
chránit své zdraví (9. 3. a 25. 9.) a O energiích a Reiki (6. 4. a 23. 10.). Pravidelná setkání 
připravoval v prvním pololetí psychoterapeut Mirek Jirman, tentokrát na téma Manipulátoři 
a narcisové (7. 2.), Matematika – neúspěchy a úspěchy dětí (6. 3.) a společně s Dagmar 
Kodýtkovou Hypnóza není spánek (2. 5.). Pavel Krejčí a jeho indický host Palanisamy 
Chinappa připravili přednášku Knihovny palmových listů (13. 6.). I přes velmi teplé počasí 
přilákala tato netradiční akce 35 diváků.  
 

Pohybové aktivity 
     Díky relativně velkému sálu mohl být M-klub rovněž využíván k pohybovým aktivitám. 
V prvním pololetí připravila Veronika Pytlíková pro M-klub cvičení jógy. Jóga se konala 
pravidelně každý čtvrtek od 18:00 hodin a velmi rychle si našla své zájemce. Ve druhém 
pololetí paní Pytlíková přidala navíc i lekce Jógy pro děti, každý čtvrtek od 17:00, také 
s velkým ohlasem (celkem uskutečněno 12 lekcí pro 136 dětí). Josef Šteflík (Škola Liang-I) 
ve středu od 18:00 pokračoval v kurzech Qi Gong a od 20:00 hodin v kurzech Tai chi. Poprvé 
v historii M-klubu se pro nízký zájem neotevřely pravidelné taneční hodiny pro pokročilé. 
V prvním pololetí proběhly jen dvě lekce – úvodní, kterou navštívily pouze dva páry, 
a závěrečná, ta ovšem uzavírala kurz, který předtím proběhl mimo prostory M-klubu. 
Ve druhém pololetí se uskutečnila pouze závěrečná lekce (dtto).  
 

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 13 koncertů. 
V prvním pololetí koncerty Jana Kopty (24. 1.), Míši Leichta (5. 2.), Eddie Vedder Tribute (14. 2.), 
Justina Lavashe (7. 3.), Marka Dusila (18. 4.), MARiAN Bandu (15. 5.) a Honzy Křížka (5. 6.).  
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Ve druhém pololetí potom knihovna vsadila na větší pestrost a rozličnost programu. Diváci si 
mohli vybrat z folkových, rockových, alternativních nebo duchovních koncertů. Postupně 
vystoupili Jan Jícha (19. 9.), Petr Rímský (4. 10.), Petr Váša (17. 10.), Raven (7. 11.), 
Richard Pachman a Dita Hořínková (22. 11.) a na dvojkoncertu Martin Hejnák a Emily (12. 12.).  
Fotografie i několik videí je umístěno na stránkách http://okskvrnany.webnode.cz/koncerty/. 
Ve druhém pololetí byla vytvořena nová fotogalerie na webu Zonerama: 
https://www.zonerama.com/okskvrnany/421077.  
     V roce 2017 se konalo jedno dramatické představení Divadla Víti Marčíka Robinson Crusoe 
(14. 11.), jehož se účastnilo 98 diváků. Stejné představení se hrálo i pro školy (15. 11.). 
 

Ostatní akce 
     Společnost Mensa ČR připravila pro zájemce opět testování IQ. Tentokrát se IQ měřilo 10x, 
akce navštívilo 83 zájemců. 11. 9. knihovna připravila Setkání s Petrem Linhartem, jakožto 
neformální otevření výstavy fotografií Sudéta. Setkání bylo doplněno několika akustickými 
písněmi Petra Linharta. 
 

Výstavy 
     V rámci činnosti M-klubu byly realizovány 3 výstavy. Od 25. 4. do 31. 8. probíhala výstava 
fotografií Bhútán – království hřmícího draka, kterou připravila fotografka a cestovatelka 
Kateřina Dolejšová. Od 11. 9. do 11. 11. výstava fotografií Sudéta - první výstava hudebníka 
Petra Linharta. Výstava fotografií Aleny Prokop Sobotové Nový Zéland byla otevřena 13. 11. 
2017 a trvala až do 13. 1. 2018.  

 

Akce pro lidi se zdravotním postižením 
     Nadále pokračovala spolupráce s organizacemi pro zrakově postižené TyfloCentrum Plzeň, 
o.p.s., Tyfloservis Plzeň, o.p.s., a spolek Krystal Plzeň. 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 2017 
si ke schůzím sál nebo klubovnu pronajal Svaz postižených civilizačními chorobami, 
společenství vlastníků bytových jednotek Triumfa a ČSSD. Veronika Pytlíková využila sál 
k jógovému semináři, Josef Šteflík k semináři o meditaci a Aneta Benediktová k relaxačnímu 
cvičení. Sál využila opět agentura Pohoda k zorganizování koncertu Josefa Fouska (18. 12.). 

 

     Dlouhodobě má v M-klubu domovskou scénu Loutkové divadlo V Boudě, které prostory 
využívá v pátek, sobotu, neděli a navíc podle domluvy. 
     Z 203 programů, které v roce 2017 v M-klub proběhly, bylo 30 akcí (15 %) / 1 361 
účastníků pro žáky a studenty školských zařízení, 12 akcí (6 %) / 136 účastníků pro dětskou 
veřejnost a 161 akcí (79 %) / 1 972 pro dospělou veřejnost. 
 

Návštěvnost na akcích v M-klubu 
 Počet pořadů Počet účastníků Pronájmy 

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 
2017 203 3 469 47 

http://okskvrnany.webnode.cz/koncerty/
https://www.zonerama.com/okskvrnany/421077
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Pořady v L-klubu 
 
       Po šesti letech provozu se činnost L-klubu již vcelku stabilizovala. Jejím těžištěm jsou 
objednané pořady pro žáky MŠ, ZŠ, další školská zařízení a zájmové kroužky. Počet 
uskutečněných pořadů meziročně vzrůstá, roste i jejich kvalita, rozšiřuje se spektrum 
nabídky. Prostředí L-klubu je navíc velmi příjemné, bezbariérové, nekuřácké a čisté. Vedle 
zájmu diváků opět vzrostl i zájem potenciálních účinkujících. Nabídky přicházely téměř 
denně, nejen ty zajímavé, ale i nežádoucí a společensky nebezpečné. Podobě jako 
v předchozích letech proběhla v L-klubu řada různorodých kulturních a společenských akcí 
pro širokou věkovou škálu diváků.   
     
     Celkem bylo uskutečněno 35 pořadů pro MŠ (1 545 úč.) a 128 pořadů pro ZŠ (4 494 úč.). 
1 pořad (50 úč.) proběhl pro dětskou veřejnost, 45 pořadů (2 212 úč.) pro dospělou veřejnost. 
 
Pro školy 
     Pro kolektivy dětských a školských zařízení probíhaly v L-klubu po celý rok 2017 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 2016/2017 a 2017/2018. 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 Chotíkov, MŠ Lhota aj.). 
     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 Orfea, herci divadla Pluto, herci DJKT, divadlo Kolem Plzeň), několikrát zde 
vystoupili mimoplzeňští (Studio Poetik Praha, Pohádkové divadlo Praha, hudebník Jiří Bílý 
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 2017 v L-klubu s využitím audiovizuální techniky přednášeli Katka Krejčová 
(Vietnam nejen pro gurmány), Jack Bright (Kamčatka), Libor Drahoňovský (Írán), Katka 
Kubištová (Norsko stopem), Magda Radostová (Jak se fotí chipmunkové USA), Václav 
Zikmund (Portugalsko na kole), Petr Vlček (Albánie a Kosovo), Jana Dvorská a Miloš Kašpar 
(Českosaské Švýcarsko), Petr Nazarov (Rumunsko a Srbsko, Nový Zéland), Ivana 
Šmucrová (Písmo světa a my), Miloš Kašpar (Za šumavskými skláři), Jan Bouzek (Ostrov 
Reunion), Tomáš Kubeš (Tuva cesta za šamany), Jana Dvorská (Severní a Jižní Indie), 
Kateřína Karásková (Matriarchální kmeny světa), Zdeněk Benedikt (Rozhledny České 
republiky), Tomáš Kůdela (Světový jachting) a Hana Voděrová (Šumava a Plzeňsko). 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 se nestat obětí trestného činu, jak předejít okradení 
či útoku vandalů, jak se bránit „šmejdům“ (podomním prodejcům), jak zajistit byt či rekreační 
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objekt před vloupáním, jak zacházet se svým vozidlem v různých ročních obdobích tak, 
aby bylo stále krásné a nikdo je neodcizil, co má znát a vědět každý účastník silničního 
provozu, základy sebeobrany aj. Pořadatelé těchto akcí úzce spolupracují s Policií ČR, 
Městskou Policií Plzeň a odborníky na motorismus a dopravu, jejichž zástupci se pořadů 
účastní, divákům přednášejí, promítají tematické filmy, besedují s nimi, odpovídají na dotazy, 
předvádějí na figurínách i dobrovolnících sebeobranu, první pomoc apod.  
     Na závažná společenská témata je zaměřena i rozsáhlá přednášková akce MMP a ÚMO1 
určená převážně seniorům z Plzně a okolí s názvem Seniorská akademie. Jedná se cyklus 
pořadů a přednášek v odpoledních hodinách, kde se účastníci setkají nejen s představiteli 
města, ale i s bezpečnostními a zdravotnickými složkami, bez kterých by spokojený život 
ve velkoměstě nefungoval. Účastníci se zde nejen přednáškami, ale i praktickou částí 
a exkurzemi dozvědí a naučí používat mnoho zajímavých věcí z veřejného a společenského 
života. 
      Navázána byla též oboustranně přínosná spolupráce s  ochotnickým divadelním spolkem 
JEZÍRKO, který má na repertoáru slavné divadelní hry, přepisy i vlastní autorská 
představení. Počínaje rokem 2016 tak milovníci divadla viděli v  L-klubu např. Sluhu dvou 
pánů od Carla Goldoniho nebo Vernisáž od Václava Havla.   
      V březnu se L-klub opět stal místem promítání dokumentárních filmů o lidských právech 
v rámci festivalu Jeden svět. Účastníky projekcí byli žáci základních a středních škol z Plzně 
a okolí.  
 
Nejúspěšnější pořad 
     Úspěšnými programy roku 2017 byla vystoupení hudebníků orchestru Národního divadla 
Praha. Jednalo se o Dialogy s harfou a Z pohádky do pohádky. Oba hudební pořady 
na velmi vysoké umělecké úrovni vzbudily zájem jak dětských diváků, tak učitelů. 
S orchestrem Národního divadla Praha navázalo vedení L-klubu úzkou spolupráci 
a hudebníci ND se budou v L-klubu prezentovat i pro širokou veřejnost. Velmi oblíbená je 
také SENIOR AKADEMIE (viz výše). Nejvyšší návštěvnost opět zaznamenaly večery 
plzeňského vydavatelství Hana Voděrová - Regionall, jehož produkcí jsou knihy a časopisy 
s regionálním obsahem a témata Šumavy a Českého lesa. Kapacita sálu bývá zcela 
obsazena, zájemci násobně převyšují možnosti L-klubu.  
 
Pronájmy  
     Prostory L-klubu byly také v roce 2017 využívány k pronájmům. Sál L-klubu si v tomto 
období pronajalo několik sdružení vlastníků bytových jednotek a majitelů garáží pro svá 
shromáždění. Tyto pronájmy jsou pro L-klub velmi přínosné, neboť s existencí a programem 
L-klubu přirozeně seznamují občany ze širokého okolí.  
 
 
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 

2017 163 8 251 
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Pořady v Polanově síni 
 
     Po létech 2015 (EHMK) a 2016 (140. výročí KMP) nebyl rok 2017 pro Polanovu síň ničím 
specifický, snad kromě změny vizuálního stylu města Plzně a také knihovny. Zatímco 
v prvním pololetí vše ukazovalo na mírný nárůst počtu akcí, ve druhém pololetí nastal prudký 
pokles návštěvnosti, jehož příčinou mohla být přemíra nabídky kulturních pořadů v Plzni 
v poměru ke klesajícímu počtu tradičních konzervativních posluchačů z řad starší generace, 
která ubývá.  
 
Pro školy 
     V prvním pololetí byly pořady pro školy realizovány na základě objednávek probíhajícího 
školního roku 2016/2017. Nepříznivá statistika prvního školního pololetí byla trochu 
vyrovnána, takže ve srovnání s rokem 2016 bylo za stejné období o 7 pořadů více, vyšší byla 
i návštěvnost - o 244 dětí. Pro nový školní rok byl připraven opět nový katalog, rozšiřující 
programy hlavně pro mateřské školy, 1. - 3. ročníky 1. stupně a školní družiny. Pro druhý 
stupeň objednávají školy pořady minimálně a střední škola zůstala jediná - Hotelová škola 
(zásluhou Mgr. N. Vašků).  
     Ve druhém pololetí tomu bylo ve statistice téměř naopak. Avšak frekvence pořadů pro 
školy není pravidelná, což souvisí se školními povinnostmi. Objednaných pořadů přibývá 
v listopadu a prosinci, v lednu a v únoru klesá jejich počet na minimum, v květnu a v červnu 
již bývá problém s překrýváním termínů školek a škol v přírodě, které ještě na začátku 
školního roku nebývají známy.  
     V roce 2017 bylo pro školy uskutečněno celkem 125 programů, což je o 29 více než v roce 
předcházejícím. Celková návštěvnost 4 781 dětí převýšila tu z předchozího roku o více než 
tisícovku! Průměrná návštěvnost na akci byla o 0,55 žáka nižší než v roce 2016. Klesající 
trend se projevuje již delší dobu. 
 
Pro veřejnost 
     Počet programů pro veřejnost stoupl v předešlém roce na míru přesahující zájem stálých 
diváků. Proto v roce 2017 byly plánovány jen 4 pořady do měsíce.  Přes maximální snahu 
o atraktivitu nabízených pořadů, vázanost na cykly a pravidelnost termínů, tedy návyk, počet 
návštěvníků Polanovy síně klesá. Roste nabídka programů obdobného typu u jiných organizací, 
řady potenciálních návštěvníků - převážně staršího publika – však postupně řídnou.  
     KMP pokračovala v oblíbených cyklech, na prvním místě je cyklus Publicisté.cs - Aktuálně. 
V 1. pololetí 2017 se v něm představili Josef Šlerka, Dana Drábová, Lukáš Jelínek, Jan 
Lukeš a Václav Pavlíček, tedy vesměs významné osobnosti publicistiky. Nejvíce pozornosti 
upoutala Dana Drábová (55 účastníků). Ve 2. pololetí byli uvedeni Tereza Spencerová, 
Ondřej Konrád a Václav Větvička, který zůstal s návštěvností 47 diváků za Danou Drábovou 
na druhém místě. Pořad nebyl uveden v červnu ani v září (průměrná návštěvnost cyklu je 
30,75, nižší o 9,65 než v předchozím roce). 
     V cyklu Záhady a záhadologové vystoupili s Tajemstvím megalitických staveb Pavel 
Kroupa a s Tajemstvím genealogie Jana Kopečková, na podzim Milan Zacha Kučera 
s Tajnými službami a hledáním pokladů.  Celková návštěvnost byla 62, průměrná 21 lidí 
(v roce 2016 to bylo 30,75 návštěvníků na 1 pořad).  
     Prof. V. Viktora uvedl jeden díl dlouhodobého nepravidelného cyklu Spory v české 
literatuře a spolu s Ing. Drhovským dva díly cyklu Hrady a zámky (klášter Teplá a Teplá II; 
56 a 38 diváků). 
     S měsíční periodicitou je uváděn cyklus SZS Řeknu ti, co čtu (viz pořady ve spolupráci). 
Návštěvnost je specificky nízká a kolísavá, přesto mají pořady tohoto typu v působnosti 
knihovny své místo, odpovídající poslání knihoven. 
     K jednorázovým pořadům patřily již tradiční křest Ulit, křest Kalendáře plzeňského, Ceny 
Plže, irský večer manželů Gruberových a skupiny Klobouk dolů (vždy jedna z návštěvnických 
špiček sezony), Mladé tužky trampského literárního západu, Večer konzervatoře 
a prezentace filmového dokumentu Vladimíra Nového (letos Otevřená česko-bavorská 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

62 

hranice) a především vždy přitažlivý Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů, tentokrát 
na téma Vánoce plné vzpomínek. 
     Jako samostatné programy proběhly vyhodnocení Čtenáře roku, prezentace knihy 
Stanislava Bukovského Příběhy z války, pořad dr. Věry Kubové Dva životy, dva básníci, 
věnovaný J. Seifertovi a V. Nezvalovi, představení jubilujícího Antonína Kašky Cyrano 
z Bergeracu či repríza hudebního monodrama Michala Bošky Václav III. V Týdnu knihoven 
pozornost dětských diváků bohužel nepřitáhlo představení Čert a Káča v programu Dědo, 
táto, babi, mami, pojďte do knihovny s námi.   
     Z hlediska návštěvnosti bylo nejúspěšnější vystoupení skupiny Klobouk dolů Hledání 
vědoucího lososa (57), poté prezentace kláštera Teplá (56) v závěsu s vystoupením Dany 
Drábové (55). Ostatní programy dosahují v návštěvnosti jen kdysi nižšího průměru, zvláště 
po polovině dubna přicházelo často posluchačů stále méně. Nejúspěšnější pořady prvního 
pololetí nebyly v tom druhém překonány. Celkově byla průměrná návštěvnost 24,9 (v roce 
2016 to bylo 31,15), což je opravdu velký pokles. 
 
Pořady ve spolupráci 
     Ve spolupráci s ÚKDM v Polanově síni proběhla tradiční akce Čtenář roku, slavnostní 
předávání s účastí 51 diváků bylo doplněno programem  Jak Honza ke štěstí přišel. V týdnu 
knihoven byly poskytnuty prostory volné Polanovy síně pro akci L-klubu. V létě byla 
v Polanově síni uvedena přednáška prof. Viktora Viktory pro účastníky Kempu českého 
jazyka, který pořádala plzeňská Konzervatoř. V závěru roku poskytla KMP prostory 
a spolupráci k prezentaci knihy vydané agenturou Grafia.  
 
Výstavy 
     Výstavy ve foyer Polanovy síně probíhají podle plánu a setkávají se se stabilním zájmem, 
ač účast na vernisážích vysoká nebývá. V roce 2017 zde bylo realizováno 6 nových výstav. 
Na začátku roku byla po dobíhající výstavě o Jaroslavu Žákovi představena knižní tvorba 
Vladimíra V. Modrého. V Březnu - měsíci čtenářů měla vernisáž výstava Miloslava Krista 
Velký Malý čtenář o prvorepublikovém časopisu pro děti. Od 11. května patřilo foyer 
Polanovy síně jubilujícím kreslíři, ilustrátorovi, básníkovi a hudebníkovi Jiřímu Slívovi. 
V druhém pololetí bylo vzpomenuto Jaroslava Foglara, tvorby manželů Kocourkových, 
Josefa Lady a především Bohumila Polana. Většina výstav je využívána ještě v lobezské 
knihovně na 28. ZŠ.  
     Připravovány byly materiály pro výstavu Svět na prknech, která je plánována v mázhausu 
plzeňské radnice na srpen 2018. 
 
 
Návštěvnost na akcích v Polanově síni 

 Počet pořadů Počet účastníků 

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 

2017 177 6 040 

 
 
 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

63 

Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin 
 

Knihovna Počet provedení Počet účastníků 

Děti, žáci a studenti školních zařízení 

Bibliobus 2 59 

Bolevec 319 6 034 

Bory 71 1 440 

Doubravka 90 1 960 

Hudební knihovna 2 27 

L-klub 119 5 946 

Lobzy 130 3 172 

Lochotín 92 1 927 

M-klub 30 1 361 

Polanova síň 125 4 781 

Skvrňany 85 1 709 

Slovany 32 590 

ÚKDM 96 1 958 

Vinice 53 1 039 

Studovna 8 213 

Božkov 11 161 

Litice 5 104 

Radčice  4 63 

Újezd 2 39 

Celkem 1 276 32 583 

Dětská veřejnost do 15 let 

Bolevec 90 3 390 

Doubravka 46 609 

Hudební knihovna 2 30 

Lochotín 2 90 

M-klub 12 136 

Skvrňany 18 156 

Slovany 32 488 

ÚKDM 12 230 

Vinice 13 112 

Bílá Hora 12 36 

Božkov 26 532 

Černice 3 8 

Červený Hrádek 15 54 

Křimice 10 19 

Lhota 1 17 

Malesice 12 19 

Radčice 14 40 

Újezd 34 279 

Celkem 354 6 245 

Dospělá veřejnost 

Bibliobus 1 307 

Doubravka 3 29 

L-klub 45 2 212 

Lochotín 6 neevidováno 

M-klub 161 1 972 

Skvrňany 12 215 

ÚKD 5 78 
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ÚKDM 1 82 

Vinice 1 27 

Studovna 7 302 

Lhota 2 73 

Újezd 2 4 

Celkem 246 5 301 

Mladí lidé 15-25 let 

Doubravka 3 44 

ÚKD 1 29 

ÚKDM 3 21 

Celkem 7 94 

Rodiny s dětmi 

Bolevec 2 11 

Doubravka 2 93 

ÚKDM 10 321 

Vinice 2 70 

Celkem 16 495 

Lidé s handicapem 

Bolevec 33 367 

Bory 10 103 

Doubravka 5 77 

Lobzy 1 17 

Lochotín 2 neevidováno 

Skvrňany 2 15 

ÚKDM 5 72 

Celkem 58 651 

Senioři 

Bolevec 2 16 

Doubravka 1 1 

Křimice 1 35 

Újezd 1 2 

Celkem 5 54 

Národnostní menšiny 

Celkem 0 0 

Jiné   

Bolevec 1 39 

Celkem 1 39 

 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
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III.5 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 
     V roce 2017 obsluhovala KMP, p. o., 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 2017 
z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 197 058,- 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 a pokrytí cestovného 
při výkonu metodických návštěv obsluhovaných knihoven. Celková částka byla čerpána 
na mzdové náklady (128 087,00 Kč = 65 %), na nákup knižních dokumentů (49 615,37 Kč = 
25,18 %), na spotřebu energií (10 394,63 Kč = 5,27 %), na spotřebu pohonných hmot 
(8 439,00 Kč = 4,28 %) a na cestovné (522,00 Kč = 0,26 %). 
     Z vlastních prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena 
částka ve výši 375 139,26 Kč. Tato částka byla čerpána na mzdové náklady (92 449,00 Kč = 
24,64 %), na zákonné sociální a zdravotní pojištění (74 983,87 Kč = 19,99 %), na nákup 
knižních dokumentů (197 881,51 Kč = 52,75 %) a na ostatní provozní náklady (9 824,88 Kč 
= 2,62 %).  
     Na nákup knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla 
přidělena a vyčerpána částka 142 352,77 Kč.  
     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 KIS Clavius. 
     Za rok 2017 do stálého knihovního fondu 12 obsluhovaných knihoven z prostředků obcí 
bylo zakoupeno a zpracováno 189 knihovních jednotek (o 249 knihovních jednotek méně 
než v roce 2016). Vyšší počet knihovních jednotek zakoupených do stálého knihovního 
fondu v předchozích letech, odrážel snahu Oddělení nákupu a zpracování knihovního fondu, 
zabezpečit všechny pobočky knižními tituly z doporučené literatury pro základní a střední 
školy, což se postupně naplnilo. I nadále výraznou část nákupu pro pobočky tvoří nákup 
periodik. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno 1 281 knihovních jednotek 
(o 290 méně než v roce 2016), z celkového počtu knihovních jednotek z prostředků krajské 
dotace bylo zakoupeno 251 knihovních jednotek (o 3 více než v roce 2016). 
     Pracovnice zodpovědná za správu výměnného fondu na základě předem domluvených 
požadavků knihovnic připravila a expedovala do obsluhovaných knihoven celkem 140 souborů 
knižních dokumentů. Celkově bylo obsluhovaným knihovnám poskytnuto 5 770 knihovních 
jednotek (o 124 více než v roce 2016). Každá knihovna tedy obdržela v průměru 10 souborů – 
průměr výpůjček na jednu knihovnu dělal 412 knihovních jednotek. Obsluhované knihovny ve 
zvýšené míře projevily zájem o půjčování AV médií (3x více půjčených AV médií než v roce 2016)  
     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 
rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 2 521 km. Cesty na metodické 
návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD. 
     Na základě Směrnice KMP č. 4/2017 k provádění revize knihovního fondu v roce 2017 byly dle 
dlouhodobého plánu provedeny revize knihovního fondu v  celkem 3 obsluhovaných knihovnách – 
v knihovně  Letkov, Koterov a Lhota. V průběhu těchto revizí bylo zrevidováno 4 785 knihovních 
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jednotek, ztráty v  knihovnách byly nulové. Na základě uskutečněných revizí knihovního fondu byla 
v knihovnách v Koterově a Letkově 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 KIS 
Clavius). K odpisu z knihovního fondu bylo navrženo a odepsáno 618 knihovních jednotek.  
     V průběhu roku 2017 došlo k personální změně ve dvou obsluhovaných knihovnách. 
Pracovní činnost v knihovně Černice ukončila E. Štípková a na uvolněnou pracovní pozici 
nastoupila J. Kroftová. V knihovně Božkov svoji činnost ukončila I. Zahoříková, na její pozici 
nastoupila A. Masnicová.   
     Pro pracovnice obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada a 1 vzdělávací akce – 
přednáška k problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V průběhu 
roku se tři pracovnice obsluhovaných knihoven zúčastnily odborné přednášky na téma 
Syndrom vyhoření s lektorkou doc. PhDr. J. Miňhovou, 2 pracovnice se zúčastnily 
knihovnického zájezdu na knižní veletrh Svět knihy Praha 2017, 4 pracovnice se zúčastnily 
odborné exkurze do Románské knihovny SVK PK, 1 pracovnice se zúčastnila odborného 
semináře informační gramotnosti digitální knihovna Kramerius I.  
     Konzultace a metodické návštěvy byly v roce 2017 zaměřeny především na pomoc 
při zpracování ročního hodnocení činnosti obsluhovaných knihoven a závěrečných statistik, 
při předávání pracovní agendy a následném zapracovávání nových pracovnic, pomoc při 
obsluze KIS – nové pracovní postupy (tisk čtenářských průkazů). 
     Praktická pomoc pracovnic z Oddělení nákupu a zpracování fondů proběhla při uskutečnění 
revizi knihovních fondů v pobočce Koterov, Lhota a Letkov, i při zajištění následného procesu 
aktualizace knihovního fondu a odpisu zastaralé a poškozené literatury.  
 

 
 
 

 
Uskupení a spolky při KMP 
 
     Při KMP v roce 2017 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.  
     Kruh přátel knižní kultury pracuje stále na dobrovolné bázi při přípravě programů pro 
veřejnost, výbor dodržuje pravidelnost schůzek předchozích let. Spolu s dobrovolnými 
spolupracovníky a věrnými diváky se sešel tradičně i na závěr roku 
 
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
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III.6  Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2017 tvořilo celkem 476 452 knihovních 
jednotek (dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 341 792 KJ. 
Přírůstek KF byl 18 205 KJ, úbytek činil 22 524 KJ. KMP odebírala 290 titulů periodik v 1 319 
exemplářích, z toho 79 titulů v 363 exemplářích v remitendách. Cizojazyčné tituly periodik 
pak byly 4 ve 4 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF činily 4 456 740,- Kč, z toho bylo 3  185 294,08 Kč 
vynaloženo na knihy, 936 354,77 Kč na periodika, 304 198,19 Kč na AV média a 30 892,96 Kč 
na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování regionálních funkcí. 
 
Objem knihovního fondu KMP 2007-2017 
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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 6 500,- Kč (v roce 2016 
za 6 300,- Kč) plus tzv. rezervu v počtu 20 exemplářů bez finančního omezení. 
     Využila také možnost zapojit se do IV. etapy projektu Cizojazyčná literatura na podporu 
doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím tohoto projektu 
získala především beletrii v hodnotě 46 945,- Kč, která výrazně obohatila cizojazyčný 
knihovní fond.  
  

 2017 2016 2015 

Přidělená finanční částka: 4 550 000,00 4 700 000,00 4 700 000,00 

Přidělená finanční částka na KF 
z dotace na regionální funkce 

49 615,37 47 495,00 45 000,00 

Celkem 4 599 615,37 4 747 495,00 4 745 000,00 

Ve skutečnosti čerpáno 4 456 740,00 4 800 706,84 4 739 492,36 

    
Hodnota dokumentů pořízených v roce 2017 

 2017 2016 2015 

Dokumenty nakoupené  

Knihy 3 185 294,08 3 639 865,20 3 617 517,19 

AV média 304 198,19 169 153,70 154 158,20 

Periodika 936 354,77 943 902,59 919 156,74 

Regionální funkce 30 892,96 47 785,35 45 161,23 

e-čtečky 0,00 0,00 3 499,00 

Celkem 4 456 740,00 4 800 706,84 4 739 492,36 

 
Dokumenty získané z dotace nebo darem 

Česká knihovna 6 500,00 6 300,00 6 300,00 

Cizojazyčná knihovna 46 945,00 35 923,00 - 

Lekotéka 615 000,00 - - 

Schválené knižní dary 23 817,00 23 739,00 19 007,00 

Celková hodnota 95 262,00 65 962,00 25 307,00 

 
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 2017 se 
uskutečnilo celkem 9 výběrů (stejně jako v roce 2016), obvykle ve středu. Přidělená finanční 
částka na nákup knihovního fondu se bohužel meziročně snížila o 344 tis.  

                                                 
6
 Získání finančního příspěvku na projekt Lekotéka (15 000,- Kč) bylo podmíněno vyčleněním stejné částky 

z vlastních zdrojů KMP. Na projekt Lekotéka bylo tedy čerpáno 30 000,- Kč. 
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     K 31. 12. bylo odesláno celkem 234 elektronických nebo písemných objednávek 
(127 v roce 2015, 142 v roce 2016). Výrazný nárůst je důsledkem zavedení režimu, při němž 
žádná jednotlivá objednávka v úhrnu nepřesahuje částku 50 000,- Kč. Na nárůstu počtu 
objednávek se též výrazně podílely „okamžité“ samostatné objednávky předpokládaných 
uživatelských bestsellerů. 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.)  
 
     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. 
Například společnosti Euromedia Group nebo Albatros Distri dodávaly objednané zboží už 
následující den. 
 
    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 
(rabat zvýšen z 30 na 32 %) nebo se společností OPA (rabat na konci roku zvýšen na 31 %). 
Nově se podařilo navázat přímou spolupráci se společností Team Library – jedná se o nový 
akviziční portál pro knihovny, propojený s Databází knih. Prostřednictvím Team Library KMP 
nakupovala produkci nakladatelství Host s rabatem 36 %. Spolupráce s ostatními dodavateli 
probíhala uspokojivě.  
 
 
 
Přehled hlavních dodavatelů knih  

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

Kosmas  30 % 864 091,00 

Euromedia Group 35 % - 31 % 1 150 673,00 

Albatros média 30 % 574 755,00 

OPA 30 % 207 821,00 

Portál 28 % 38 435,00 

Nakladatelství Jota 35 % 89 945,00 

Jiří Ševčík  31 % 34 775,00 

Team Bussines 36 %  34 866,00 

Kniha Zlín 35 % 38 492,00 

Alpress – nakladatelství 30 % 5 746,00 

Slovart 40 % 31 607,00 

Vyšehrad 35 % 32 002,00 

Starý most 35 % 9 253,00 

Nakladatelství SUN 35 % 19 223,00 

Nakladatelský servis 32 % 7 154,00 

Distribuce Stehlík, Volary 22 % 9 442,10 

Albi - 49 009,40 

Mindok - 29 520,00 
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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 po celý měsíc říjen zanechat větší množství starších knih k dispozici pro širokou 
veřejnost. 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 2017 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
98 KJ v celkové hodnotě 23 817,- 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 a Euromedia Group. V oblasti nákupu hudebních CD se knihovně dříve 
osvědčila spolupráce s prodejnou hudebních nosičů Globus International. Bohužel tato 
společnost během jarních měsíců ukončila svou dlouholetou činnost. Při hledání 
plnohodnotného dodavatele hudebních nosičů KMP navázala spolupráci s plzeňskou firmou 

Music Records. 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 

Music Records 10 % 23 582,00 

Globus International 20 % 13 342,00 

Avik - 2 106,70 

Albatros Distri 32 % 36 734,84 

Kosmas 28 % - 30 % 40 806,38 

Euromedia Group 30 % - 31 % 68 532,47 

Bontonfilm - 9 500,00 

Magic Box - 21 559,00 

 
Akvizice periodik 
     Na základě uzavřené smlouvy s firmami PNS, s.r.o., a Mediaprint & Kapa KMP pravidelně 
odebírala periodika pro ústřední budovu i pro obvodní knihovny. 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 byl z úsporných důvodů 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 v roce 2017 deníky odebíraly pouze OK Bory, OK Skvrňany 
a Knihovna Lobzy. Česká pošta jako distributor tisku však bohužel neposkytovala 
požadovaný servis v plném rozsahu a i komunikace se společností Mafra byla poměrně 
složitá. S vypršením předplatného proto KMP spolupráci ukončila a od prosince 2017 již 
odebírá všechna periodika pouze od firmy PNS.   
     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 
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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 2017 2016 2015 Počet exemplářů 2017 2016 2015 

odebíraných periodik 290 283 264 odebíraných periodik 1 302 1 284 1 182 

  z toho remitend 79 70 68   z toho remitend 363 365 360 

  z toho cizojazyčných 4 6 6   z toho cizojazyčných 4 7 7 

 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

Dodavatelé Rabat Nákup v Kč 

PNS 12 % 563 741,17 

Mediaprint & Kapa 15 % 168 235,00 

VaRa  74 931,00 

CZ Press (cizojazyčná periodika)  24 100,02 

SEND  9 503,00 
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Objem přírůstků a úbytků 2007-2017 

 
 
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 45 000,- Kč 
(v předešlém roce 111 000,- Kč). KMP tentokrát požádala o mnohem nižší částku, protože 
velký podíl práce byl již dokončen. Cílem projektu je ověřit a vyladit rejstřík záznamů 
v elektronickém katalogu. Přínosem je postupná tvorba jednotného a spolehlivě ověřeného 
souboru autorit KMP a zároveň doplnění návrhů autorit, které dosud nejsou zahrnuty 
v souboru národních autorit NK ČR. Provedení práce na projektu KMP zajišťovala za pomoci 
nasmlouvaných brigádníků. Práce probíhaly podle plánu od přidělení dotace v červnu 
do prosince 2017, byly zaměřeny v první řadě na provedení oprav v rejstříku edic s tematikou 
personálních jmen, odstraňování chybných a duplicitních záznamů a proces sjednocování se 
souborem autorit NK ČR. Zkontrolováno bylo 18 200 rejstříkových položek, vyřazeno 3 728 
duplicitních a chybných položek. Seznamy oprav, vyplývající z týdenních aktualizací autoritní 
báze NK ČR, byly zpracovány a změny aplikovány na fond KMP. Odeslány byly všechny 
připravené návrhy autoritních záznamů, které z kontrol vyplynuly. Dle seznamů týdenních 
aktualizací bylo prověřeno cca 5 000 záznamů.  
 
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.  
     Velkou pozornost pracovnice věnovaly doplňování informací o dílových publikacích 
knižních titulů. Informace s odkazy byly doplňovány i do již dříve zpracovaných 
katalogizačních záznamů. Doplnění těchto selekčních údajů do katalogizačních záznamů 
usnadnilo vyhledávání kompletní série literárního díla. Z  pohledu katalogizace bylo 
nejnáročnější a zároveň statisticky nejméně efektivní prací zpracování darů či různých 
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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 2017 bylo celkem zpracováno rovných 16 500 KJ, tj. o 3 500 KJ méně než v roce 
2016 (tehdy 20 000 KJ). Příčinou poklesu přírůstků byla úspornější akviziční politika kvůli 
snížení finančních prostředků na nákup knihovního fondu.  

 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2017 2016 2015 

Knihy 15 822 19 118 21 497 

Mapy 98 297 82 

Hudebniny 13 192 109 

Deskové hry 561 377 312 

Grafické listy 6 16 - 

Celkem 16 500 20 000 22 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2017 2016 2015 

Naučná 2 574 3 734 4723 

Beletrie 9 745 11 286 12249 

Mládež naučná 515 536 601 

Mládež beletrie 2 988 3 562 4427 

Hudebniny 13 192 - 

Mapy 98 297 - 

Grafické listy 6 16 - 

Deskové hry 561 377 - 

Celkem 16 500 20 000 22 000 

 
     Uvolněné signatury po provedených odpisech se nadále už nově neobsazují. Signatury 
jsou přidělovány nekonečnou číselnou řadou. 
 
     I v roce 2017 průběžně pokračovaly práce na údržbě slovníků a opravách starších 
katalogizačních záznamů (MDT - stavění knih). Retrospektivně byly zpracovány a doplněny 
katalogizační záznamy u 720 knihovních jednotek z regionálního fondu. Záznamy byly 
doplněny chybějícími věcnými údaji, skeny obálek, titulních listů, obsahů a informačních 
poznámek. O každé změně byly knihovny KMP informovány e-mailem.  
 
Zpracování deskových her 
     V souvislosti s rozšířením nákupu deskových her KMP úspěšně pokračovala ve 
spolupráci se Souborným katalogem CASLIN ČR. Od roku 2016 jsou její katalogizační 
záznamy zpracovaných deskových her přebírány do databáze Souborného katalogu. 
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 2017 bylo zpracováno 561 KJ deskových her.  

 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 

Deskové hry 2017 2016 2015 

Počet exemplářů 561 377 312 
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Zpracování tematických kufříků 
     V souladu se současnými trendy knihovnické práce také KMP od roku 2016 nabízí 
dětským čtenářům tematické kufříky. Tuto uživatelsky atraktivní doplňkovou službu zavedla 
většina velkých knihoven KMP. Ke zpracování tematických kufříků bylo nutné stanovit 
jednotný postup pro výtvarný vzhled i tvorbu katalogizačního záznamu, jednotlivé knihovny si 
na své kufříky doznačují pouze přírůstková čísla, čárové kódy jsou tematickým kufříkům 
přiřazovány z přírůstkové řady brožur. V roce 2017 bylo zpracováno 77 KJ tematických 
kufříků. 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 

Tematické kufříky 2017 2016 2015 

Počet exemplářů 77 39 0 

 
Lekotéka 
     V OK Doubravka byla v Týdnu knihoven rozšířena nabídka fondu o tzv. Lekotéku, soubor 
různých pomůcek, didaktických hraček a deskových her pro děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami nebo zdravotním handicapem. Tyto pomůcky napomáhají rozvoji 
zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, rozvoji motoriky 
a také řečových dovedností. Na vybudování Lekotéky KMP získala příspěvek z dotačního 
programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století ve výši 15 000,- Kč. Celková investice 
na vybudování Lekotéky činila 30 892,96 Kč. Na základě návrhů pracovnic OK bylo doplněno 
klíčové slovo Lekotéka také do starších katalogizačních záznamů u titulů, které již ve fondu 

KMP byly a které se svým obsahem a funkcí do Lekotéky daly zařadit. 
 
Zpracování AV médií 
     Střídavě byly zpracovávány soubory mluveného slova, hudebních CD a filmů na DVD. 
Hudební nosiče a většina filmů 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. Během roku pokračovaly práce na údržbě slovníků. V roce 
2017 bylo zpracováno celkem 1 705 KJ AV médií. 
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2017 2016 2015 

CD 635 872 1301 

EC (elektronické čtečky) 5 - 1 

EZ (elektronické zdroje) - 5  

DVD 163 224 285 

LP - - 1 

MP3 902 854 712 

Celkem 1 705 1 955 2 300 

 
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 2017 2016 2015 

Naučná 61 3 13 

Beletrie 58 10 10 

Mládež naučná 1 - - 

Mládež beletrie 6 - - 

Celkem 126 13 23 
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     Aktualizace pro všechny knihovny KMP provádí Oddělení KF centrálně, fyzické opravy si 
knihovníci provádějí sami podle instrukcí katalogizátorek. 
 
     Od roku 2016 KMP také přispívá do Národní virtuální fonotéky.  

 
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 2017 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 2017 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 2017 bylo zpracováno celkem 1 041 KJ v modulu brožury. 
 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2017 2016 2015 

Počet exemplářů 1 562 1 715 1 826 

 
 
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 25-40 ks. Během 
roku 2017 bylo realizováno 20 rozvozů (stejně jako v roce 2016).  
     KMP využila též pomoci praktikantů ze SOŠ prof. Švejcara, zejména při razítkování knih, 
balení a přebalování knih pro Výměnný, Prezenční a Regionální fond. Dlouhodobě však 
pozoruje upadající zájem studentů o studium knihovnického oboru a práci v knihovně a s tím 
související jejich mnohdy velmi nízkou pracovní morálku.  
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Další práce s knihovním fondem 
 
Revize 
     V roce 2017 byla zahájena revize KF v Oddělení informačních služeb a studovně, Ústřední 
knihovně pro děti a mládež, Obvodní knihovně Lochotín a v knihovně Letkov. Všechny revize 
se uskutečnily v první polovině roku a v dalším období byly dohledávány nezrevidované – 
ztracené dokumenty. Revize ve velkých knihovnách probíhaly v novém režimu – za aktivní 
výpomoci pracovnic Oddělení KF. Cílem změny byla snaha o snížení počtu revizních dnů 
a zkrácení nutné doby uzavření knihoven pro uživatelskou veřejnost. Do procesu revize se 
zapojily všechny pracovnice KF včetně vedoucí. Tento systém práce se velmi osvědčil. 
Zatímco např. v OK Lochotín v roce 2012 si revize vyžádala uzavření knihovny celkem 
na 15 dnů, nyní revize proběhla za 10 dnů. Revize ve velkých knihovnách  byly prováděny 
v revizním  modulu systému Clavius, pouze v obsluhované knihovně Letkov, kde není zaveden 
automatizovaný knihovní systém, byla revize provedena na podkladě tištěných přírůstkových 
seznamů. 
 
Převody 
     Knihovní fondy všech knihoven KMP dlouhodobě procházely výraznou aktualizací.      
K převodům do Rezervního fondu nabídly přebytečné knižní tituly Bibliobus, knihovny Bolevec, 
Lobzy a Vinice, OK Slovany, ÚKD a ÚKDM. Postup při převodech byl standardní – nejprve 
byly knižní tituly nabídnuty k posouzení do největších knihoven – 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. K dalšímu pohybu 
knihovního fondu mezi knihovnami docházelo v souvislosti se stoupajícím zájmem o povinnou 
školní četbou ve snaze rovnoměrně pokrýt touto literaturou všechna pracoviště.  
 
Prezenční fond 
     Doplňování Prezenčního fondu bylo v roce 2017 nulové.  
 
Rezervní fond 
     Rezervní fond prošel po předchozí revizi aktualizací – bylo vyřazeno 156 KJ. Z Rezervního 
fondu bylo vykryto několik požadavků na doplnění KF jednotlivých knihoven (doporučená četba 
pro školy), do fondu byla zařazena větší část převodů málo využívané literatury, která v žádné 
z knihoven zatím nenašla uplatnění. 
 
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 2017 bylo odepsáno 22 524 KJ (22 989 KJ v roce 2016). 
 
     Na základě Směrnice KMP č. 4/2015  byl upraven postup nakládání s vyřazenými 
knižními tituly. Nabídkové seznamy jsou měsíčně posílány do knihovnické konference 
Akvizice. Po předchozích zkušenostech (nedostatek personálních kapacit pro odesílání 
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vybraných odepsaných dokumentů poštou) a s ohledem na finanční možnosti KMP 
pro případné zájemce o vyřazené dokumenty nastavila možnost pouze vlastního odběru. Na její 
nabídky reagovaly Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje, Archiv města Plzně 
a Filosofický ústav AV ČR.  

 
Přehled odepsaných dokumentů 

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

Nepoužitelná 7 373 690 

Opotřebovaná 13 912 81 

Ostatní důvody 16 1 

Placené ztráty 373 77 

Ztráty po revizi 1 - 

Zastaralé - - 

Celkem 21 675 849 

 
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 140 souborů s 5 669 KJ, vráceno bylo 5 315 
KJ, tj. průměrně 10 souborů a 405 výpůjček na jednu obsluhovanou knihovnu za rok. 
     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb pro 14 
obsluhovaných knihoven na rok 2017 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu s lokací 
VFR částku 50 000,00 Kč. Celkem bylo zakoupeno 249 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. 
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Využití výměnného fondu v roce 2017 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno 
knih 

Vráceno 
knih 

Půjčeno 
AV 

Vráceno 
AV 

Bílá Hora 10 354 220 4 0 

Božkov 12 666 591 15 15 

Černice 13 568 634 1 14 

Červený Hrádek 11 422 412 1 0 

Koterov 10 338 189 0 0 

Křimice 17 750 715 6 0 

Lhota 10 275 273 19 2 

Litice 10 363 321 6 0 

Malesice 10 407 451 5 0 

Radčice 12 512 382 12 0 

Radobyčice 10 344 422 0 0 

Újezd 9 335 281 32 0 

      

Letkov 5 275 349 0 0 

Starý Plzenec 1 60 75 0 0 

Celkem 140 5 669 5 315 101 31 

 
Přehled činnosti Oddělení VF  

 2017 2016 2015 

Přidělená částka na regionální funkce 197 058,00 189 977,00 176 471,00 

  z toho na nákup KF 50 000,00 47 495,00 45 000,00 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF (počet souborů) 140 75 76 

Počet výpůjček  5 770 3 069 3 264 

Počet vrácených KJ do VF 5 346 2 541 2 521 

Počet výpůjček AV médií 101  38 28 

Počet vrácených AV médií do VF 31 13 0 

 
Stav knihovního fondu VF a VFR    

 2017 2016 2015 

Stav VF 32 610 32642 32125 

Stav VFR 1 852 1604 1369 

Přírůstek VF 960 1266 1286 

Přírůstek VFR 249 248 233 

 
Stav AV médií VF a VFR    

 2017 2016 2015 

Stav AV médií 562 527 597 

Stav AV médií VFR 12 12 12 

Přírůstek AV médií 36 57 38 

Úbytky  983 747 1159 

Úbytky VFR 1 0 0 

Úbytky AV médií 1 148 45 
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III.7 Public relations a spolupráce      
 
     V roce 2017 bylo o KMP zveřejněno celkem 132 článků a příspěvků (v roce 2016 to bylo 
146 příspěvků, v roce 2015 to bylo 151 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku (celkem 86) 
byly publikovány v periodikách Bulletin SKIP, Čtenář, Divadlo pro děti, Informační zpravodaj 
MO 2, Kultura, Lhotský zpravodaj, Listy Ason-klubu, Mladá fronta Dnes, Naše rodina, PLŽ, 
Plzeňský kulturní přehled, Plzeňský rozhled, Radniční listy, Týdeník 5+2, Vítaný host, 
Zpravodaj Plzeňská 1 MO 1, Zpravodaj Trojka MO 3 a Žurnál.  
     Články se týkaly např. akcí v M-klubu, L- klubu a Polanově síni, rekonstrukce a znovuotevření 
OK Bory, soutěže Čtenář roku – čtenářská babička a dědeček, Noci s Andersenem, Pasování 
na čtenáře, festivalu Jeden svět, Noci literatury, Týdnu knihoven, Festivalu regionálních 
nakladatelů, besed se spisovateli aj. Na možnostech propagace KMP v tisku se oproti 
předchozím letům výrazně odrazila restrukturalizace a zmenšený rozsah Plzeňského deníku. 
Články o činnosti knihoven, které do redakce byly odeslány, nebyly ve většině případů 
bohužel otištěny. 
     Autorkami 3 článků byly pracovnice KMP - I. Posoldová (2x) a H. Plassová (1x).    
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP 
(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/). 

 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 47 příspěvků. Objevily se na webech České nápoje 
(2x), ČTK, Databáze knih.cz, Denik.cz, Duha (el. časopis), Elementaria (2x), FirstStyle 
magazin, Free-Wi Fi-cz, Muzikal-opereta.cz, Novinky.cz (3x),   Plzen.cz (9x), Plzeňský deník 
(3x), QAP.cz, RegionPlzen.cz, Safer Internet, Semínkovna.cz, na webech Benešovy ZŠ (6x), 
Masarykovy ZŠ (2x), 11. ZŠ, 14. ZŠ, 26. ZŠ (3x), ZŠ Heyrovského, ZŠ Chotíkov, ZŠ Újezd, 
na webech ÚMO 4 a na videoportálu Plzeň v kostce. Dále na facebooku 54. MŠ, 
Databazeknih.cz, MK Blatná, MMP, Milujeme knihovny, Noc s Andersenem, OK Veselá, 
Pěstuj Prostor, Plzeň pro všechny, Plzeňské kapely, Plzeňáček.cz, Senioři píší wikipedii, 
SKIP (6x) nebo ÚMO 4 (3x).  
     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 je od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 
Mgr. Markéta Skálová. V roce 2017 bylo vydáno celkem 10 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 

V regálech městské knihovny v Plzni naleznou čtenáři mnohem více cizojazyčné 
literatury 

19. 1. 

Čtenář roku 2017: Knihovna města Plzně hledá nejlepší čtenářskou babičku nebo 
dědečka 

21. 1. 

Knihovna města Plzně ocenila svého Čtenáře roku: čtenářskou babičku  18. 3. 
Noc s Andersenem proběhla v Knihovně města Plzně v duchu Čtyřlístku 3. 4. 
Knihovna města Plzně přináší pozvánku na přednášku o bolevecké katastrofě 15. 5. 
Knihovnice umí více a překvapují výstavou rukodělných výrobků 7. 8. 
Knihovnické horoskopy a Blackout poetry v knihovnickém stánku 5. 9. 
Beseda Staré plzeňské hostince s Knihovnou města Plzně 18. 9. 
Knihovna na Borech vítá čtenáře v nových prostorách 5. 10. 
Festival regionálních nakladatelů letos opět v městské knihovně 4. 11. 
 
 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
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 (6 852 unikátních návštěv, 12 931 zhlédnutí) 

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

Sociální sítě (Facebook):  

 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (772 fanoušků) 

 ÚKD (od 8/2013): https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen/ (199 fanoušků) 

 OK Bory https://www.facebook.com/boryknihovna (68 fanoušků) 

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (380 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (380 fanoušků) 

 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-
Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (233 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 (124 fanoušků) 

 Knihovna Vinice (od 2015): https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb 
(170 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 Slovany: http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/  
 
     Na tvorbě webových a facebookových stránek se podílelo 12 pracovníků KMP. Webové 
stránky spravuje kolektiv pracovnic. 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.). 
 
     V roce 2017 zaznamenaly oficiální stránky KMP 115 873 návštěv, tj. o 1 529 návštěv méně 
než v roce 2016.  
 
     Na webových stránkách jednotlivých plzeňských ÚMO jsou umístěny základní informace 
a odkazy na knihovny KMP.  
 
     KMP má uzavřenu smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních webových 
stránek KMP v NK ČR. 

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/ukd.knihovna.plzen/
https://www.facebook.com/boryknihovna%20(68
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://kmpslovany.rajce.idnes.cz/
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Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení se ani v roce 2017 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. 
     Po změně loga KMP a celkového vizuálu byl pořízen nový baner a vytištěny bianko plakáty 
A1 a A4 pro měsíční prezentaci akcí 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 2017 KMP (P. Chládková) 
vytvářela měsíčně tematické spořiče obrazovky, na kterých byly formou prezentací 
propagovány knihy, čtení, informace o knihovně, akce obvodních knihoven apod. V ÚKD 
využívali k propagaci činnosti knihoven a pozvánek na pořady obrazovku ve vstupní hale 
oddělení. Celkem bylo připraveno 15 prezentací. 
     V některých knihovnách byly pozvánky na vybrané akce zasílány e-mailem čtenářům 
adresně (např. v ÚKDM pozvánky maminkám na dopolední Čtení pro nejmenší).      
      
     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), při promítání v Polanově síni se podílely i pořadatelsky. 
     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 10. 5. Čtecí místo bylo v Bibliobusu, zpřístupněném na pěší zóně, U Branky. 
Úryvek z knihy španělského autora Artura Peréz-Reverte Tango staré gardy zde četl Anatol 
Svahilec (vlastním jménem Václav Šindelář), mistr ČR a reprezentant ČR na mistrovství 
Evropy ve slam poetry, vynálezce a provozovatel kruhového divadla Panoptikum Barikáda, 
student produkce na DAMU. Čtecí místo v Bibliobusu si zajistilo nejvyšší účast, v časovém 
úseku 18.00-23.00 hodin ho navštívilo 307 diváků, největší návštěvnost byla v 19 hodin 
(70 posluchačů). 
     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 k divadelnímu představení Akvabely ve všech knihovnách sítě.   
     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.  
     Na 3. ročníku Plzeňského knižního trhu – Festivalu regionálních nakladatelů získala 
KMP od společnosti Lassesberger finanční podporou ve výši 10 000 Kč. Ta byla využita 
na výrobu propagačních materiálů – velkoplošných plakátů, záložek a propagační plachty 
na budovu knihovny.  
     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 

http://www.knihatislusi.cz/
http://www.jedensvet.cz/
http://www.nocliteratury.cz/
http://www.divadelnileto.cz/
http://www.zivaulice.eu/
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s nabídkou služeb, akcí, lekcí a besed. Knihovny byly navíc prezentovány na dalších 
veřejných místech (např. OK Doubravka na ÚMO 4, OK Lochotín na ÚMO 1 apod.). 
 
     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. K úspěšnému odlovení kešky bylo potřeba vyhledávat určité informace v knihovním 
katalogu. Keška v Doubravec zaznamenala 53 odlovů.  
     Pracovnice OK Doubravka A. Pospíchalová vytvořila 3 propagační videoklipy: Noc 
s Andersenem, Halloween, Den pro dětskou knihu – prezentovány na Faceboku. 
     V Knihovně Lobzy byl ke každému tématu plánované besedy vytvořen a odeslán 
informativní leták do 28. ZŠ a ZŠ pro sluchově postižené. ŠD a 57. MŠ byly pozvánky 
na akce předávány osobně. 
 
Aktivity mimo knihovnu 
     Knihovna 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, Totemu, mezigeneračním 
dobrovolnickém centru (http://www.totemplzen.cz/), CEDRu (Centru dětí a rodičů) aj.  
     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://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 2017 šlo (kromě škol) o 85 organizací v Plzni a 21 organizací 
mimo Plzeň. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (32), ZŠ (38 + 9), SŠ (9) a ZUŠ (3), 
případně se speciálními školami v okolí působnosti každé knihovny.  
 
Spolupráce s plzeňskými organizacemi a osobami 

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

 Agentura Pohoda – O. Markytán (M-klub) 

 Alternativní poradna Plzeň (M-klub) 

 Animánie Plzeň (Knihovna Vinice – vzájemná spolupráce) 

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

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

 Bukovský Stanislav (Knihovna Lobzy – výstava) 

 Centrum cvrček, dětské a mateřské centrum, Jablonského 11, Plzeň (ÚKDM – příměstský 
tábor) 

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

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

 Darda - tvůrčí skupina (OK Bory - propagace projektu O Hajánkovi a Ospalce)  

 DES OP Plzeň - K. Makoň (Oddělení KF - spolupráce při propagaci DVD) 

 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67 
(Knihovna Vinice – metodická výpomoc a půjčování literatury, výpůjční služby pro klienty) 

 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 2016) 

 Divadlo V Boudě (M-klub – zázemí a stálá scéna divadla)   

 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) 

 Grafia, s. r. o., Plzeň (Polanova síň – prezentace knižního titulu) 

 Hass Přemysl (HIK – spolupráce při organizaci Zvukařských kurzů) 

 Houšková Monika (OK Bory – spolupráce při sbírce pro nadační fond Onkoláček) 

 Inwest Avizo (OK Slovany – distribuce tisku) 

 Járová Alena, fotografka (Lhota – výstava fotografií) 

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

 Komunitní škola, o. s. - kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a dospělé 
(Knihovna Bolevec – vzájemná propagace akcí, zapůjčení kompresoru na akci pro děti 
k nafukování balonků) 

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

 Krajský úřad Plzeňský kraj - Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
Oddělení cestovního ruchu (Oddělení KF - získávání propagačních předmětů na akce 
a soutěže KMP) 

 Křiváčková Dana (ÚKDM – spolupráce – sběrné místo pro soutěž Pro všechny marody) 

 Krystal, o. s. (M-klub) 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

 

 
 

 

 

 

 

84 

 Lasseslberger, s.r.o., Plzeň (Oddělení KF - peněžní dar na propagaci FRN) 

 Lorika, skupina historického šermu Plzeň (ÚKDM – pasování na čtenáře) 

 Magistrát města Plzně, odbor kultury (Studovna – příprava a tvorba Výročí 
plzeňských osobností v roce 2018, Plzeňská výročí v roce 2018) 

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

 Městská policie (M-klub) 

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

 Muzeum loutek, nám. Republiky 23 (ÚKDM – spolupráce při zajištění programu Noci 
s Andersenem) 

 Na schodech – rodinné centrum (Oddělení KF – mini knihovnička, ÚKDM - příměstský 
tábor) 

 Nadace transplantace kostní dřeně (OK Doubravka – organizace sbírky knih do benefičního 
bazaru) 

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

 OD Centrum (OK Doubravka - spolupráce na Doubraveckém Jarobraní - hlavní 
organizátor) 

 Osadní výbor Radobyčice (Radobyčice – zveřejňování informací v místním rozhlase, 
na vývěsce) 

 Pěstuj prostor, z. s. (Knihovna Vinice – spolupráce při revitalizaci venkovního prostoru - 
projekt Čtenářský koutek Oáza) 

 Plavecký bazén Slovany (Oddělení KF - zajišťování a doplňování mini knihovničky, 
propagace na velkoplošné obrazovce) 

 Plovárna Hradiště (Oddělení KF – zajišťování a doplňování miniknihovničky) 

 Plzeň Zastávka - multikulturní centrum, Přeštická 4 (Oddělení KF – zajišťování a doplňování 
miniknihovničky) 

 Plzeňská škola tance a etikety (M- klub) 

 Plzeňský deník, redakce Kovářská 4 (Oddělení KF – spolupráce knižní tipy) 

 PMDP – vozovna Karlov (Bibliobus – parkování a údržba vozidla) 

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

 Popprová Andrea, ilustrátorka (ÚKDM – spolupráce při předávání knížek pro prvňáčka) 

 Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

 Rizzo Associates Czech, a. s. (OK Bory – peněžní dary na ceny do soutěže „Moje 
čtenářská třída“)   

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

 Senior klub Plzeň (M-klub) 

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

 Skautský institut Plzeň (OK Doubravka – organizace Literárních hrátek) 

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

 SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (OK Bory – řešení organizačních 
záležitostí kolem rekonstrukce knihovny; KMP – poskytování odborné praxe pro 
studenty SOŠ prof. Švejcara; dobrovolnické aktivity studentů v OK Bory) 

 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 s oddělením zahraničních knihoven při předávání knížek pro 
prvňáčka v rámci 2 besed s A. Popprovou)  

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

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

 ÚMO 1 (OK Lochotín – Plzeňská jednička - spolupráce  

 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu; 
spolupráce na Doubraveckém Jarobraní, sdílení akcí na Facebooku, účast starosty 
na narozeninové oslavě k 25. výročí OK Doubravka)  

 ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti) 

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

 ÚMO 8 (pobočka Černice – 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) 

 Vernerová Hana (ÚKDM – předčítání dětem v rámci čtení pro nejmenší) 

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

 Západočeská univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra pedagogiky, Chodské nám. 1, 
Plzeň (OK Doubravka – spolupráce - dětské čtenářství, Knihovna Vinice - spolupráce 
s ateliérem dramatiky) 

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Západočeské muzeum – Knihovna (Oddělení KF) 

 Zedník Jiří, Ing. (Spolupráce – geocasching) 

 Zoologická a botanická zahrada města Plzně (Knihovna Vinice - propagace činnosti, 
OK Doubravka - čtenářská soutěž pro děti, KMP - distribuce časopisu Iris, setkání 
a exkurze pracovníků v  centru Lüftnerka na základě pozvání, ÚKD – spolupráce při 
budování mini knihovničky)  

 Živá ulice – festival (Oddělení KF- spolupráce na propagaci, poskytnutí vyřazených 
knih) 

 
Mateřské školy: 

 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (OK Lochotín, Vinice) 

 17. MŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

 25. MŠ, Ruská 23 (OK Slovany) 

 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 (OK Doubravka, Lobzy – besedy) 

 60. MŠ, Manětínská (OK Lochotín) 

 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) 

 78. MŠ, Sokolovská (OK Lochotín) 

 80. MŠ, Chvojkovy lomy (OK Slovany) 
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 81. MŠ, Hodonínská 53 (ÚKDM, Vinice) 

 87. MŠ, Západní 7 (OK Lochotín) 

 91. MŠ, Jesenická (OK Lochotín) 

 MŠ Bílá Hora (ÚKDM) 

 MŠ Drobeček, Blatenská ul. (OK Slovany) 

 MŠ Kardinála Berana, Žlutická ul. 2 (OK Lochotín) 

 MŠ Klíček, B. Němcové 5 (OK Lochotín) 

 MŠ Ledce (OK Lochotín) 

 MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

 MŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka, Lobzy) 

 MŠ při FN Plzeň, Alej Svobody 80 (OK Lochotín) 

 Anglická školka, Pallova 8, (ÚKDM) 

 Benešova MŠ, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

 Dětská lesní školka Větvička, Sofronka (OK Lochotín) 

 Dětská skupina Koumáci při Techmania Science Center, U Planetária 1 (ÚKDM) 

 Školka Božkov, Božkovské nám. 2 (ÚKDM) 
 

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, Knížka pro prvňáčka, Čtenářské 
pasy, Už jsem čtenář) 

 11. ZŠ, Baarova 31 (ÚKDM, OK Bory) 

 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 (OK Doubravka) 

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

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

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

 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10, (OK Lochotín) 

 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany, HIK - přednáška)  

 34 ZŠ, Gerská 32 (OK Lochotín) 

 ZŠ Bolevecká, nám. Odboje 18, Plzeň (OK Lochotín) 

 ZŠ Božkov, Vřesinská 11 (Božkov) 

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

 ZŠ Elementária Jesenická 11 (Knihovna Bolevec – akce, OK Lochotín) 

 ZŠ Heyrovského (OK Bory – účast na lekcích a soutěžích) 

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

 ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

 ZŠ Podmostní, Tachovská 19 (Knihovna Bolevec – akce, hodiny čtení, OK Slovany, 
OK Lochotín) 

 ZŠ speciální, Skupova (OK Bory – účast v soutěžích, návštěva akcí knihovny) 

 ZŠ při DDÚ a SVP (Karlovská ul.) 

 ZŠ při FN Plzeň, Alej Svobody 80 (OK Lochotín) 

 ŠD při FN Brojova 14, (OK Slovany) 
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 ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka, Lobzy) 

 ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25 (ÚKDM) 

 ZŠ + MŠ Újezd (Újezd, OK Doubravka – spolupráce na projektu) 

 Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

 Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 (OK Slovany) 

 Masarykova ZŠ Jiráskovo nám. (HIK, OK Slovany) 

 Waldorfská škola Dobromysl, Husova 1126 (ÚKDM) 
 

ZŠ mimo Plzeň: ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín), ZŠ Dýšiná (OK Lochotín), ZŠ Horní Bříza 
(OK Lochotín), ZŠ Chotíkov (ÚKDM, OK Lochotín), ZŠ Kaznějov (OK Lochotín), 
ZŠ Kralovice (OK Lochotín), ZŠ + MŠ Ledce (OK Lochotín), ZŠ Město Touškov (OK 
Lochotín), 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) 
 
Střední školy:  

 Církevní gymnázium Plzeň (ÚKDM) 

 Gymnázium Luďka Pika (OK Doubravka) 

 Masarykovo gymnázium Plzeň (ÚKDM)  

 Obchodní akademie (ÚKDM)  

 Sportovní gymnázium Plzeň (ÚKDM) 

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

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

 SOU stavební 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) 

 Hvězdárna a planetárium v Rokycanech a Plzni p. o., Voldušská 721 Rokycany 
(Bolevec – Zpravodaj, Lobzy – pravidelné výstavy) 

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

 Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice (Knihovna Lobzy – spolupráce na 
projektu Jede, jede Mašinka) 

 Knihovna Kroměřížska (Knihovna Lobzy – spolupráce na projektu Jede, jede Mašinka)  

 Krajská knihovna Karlovy Vary (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 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 Kutná Hora (Lobzy – spolupráce na projektu Jede, jede Mašinka) 

 Městská knihovna Ústí nad Orlicí (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 Městská knihovna v Praze (Knihovna Lobzy – spolupráce na projektu Jede, jede Mašinka)  
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 Moravská zemská knihovna Brno (Oddělení KF -  přispívání do Národní virtuální fonotéky, 
ÚKD – zajišťování služeb MVS)  

 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) 

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

 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 Vědecká knihovna v Olomouci (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 Wikipedia.cz (OK Doubravka – propagace kurzu Senioři píší Wikipedii (plakát, web, 
FB), zapojení do kampaně #1Lib1Ref) 
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Implementace nového vizuálního stylu KMP v souladu s novým logem Města Plzně. 
     Důslednou implementaci nového vizuálu si KMP stanovila jako celoroční úkol. V jejím 
případě byla rychlejší realizace ztížena tím, že v knihovně neexistuje pracovní pozice grafika. 
Vnější profesionální služby jsou drahé, knihovníci si jednotlivé firemní materiály často 
(v nejlepší snaze a víře) vytvářejí sami, jsou k tomu různě výtvarně nadáni, vytíženi ve svých 
provozech a rozptýleni po celém městě, což komplikuje kontrolu výstupů.   
     Nové logo začala KMP postupně používat od listopadu 2016 na pozvánky a programové 
letáčky L-klubu a M-klubu. Přístup do BrandCloudu byl však knihovně umožněn až od 27. 1. 
(kolegyni P. Chládkové) a od 9. 3. (H. Šlesingerové; předtím nefunkční). Nový logomanuál 
byl prostřednictvím intranetu zpřístupněn ze služebních počítačů všem zaměstnancům 
knihovny (9. 3.).  
     Byla provedena výměna hlavičkového papíru (7. 2.), změna automatického e-mailového 
podpisu zaměstnanců (10. 2.), výměna jmenovek zaměstnanců (14. 2.), změna vizuálu 
Intranetu a Facebooku KMP, změna loga a firemní barvy na oficiálních webových stránkách 
KMP ve spolupráci se SIT MP (20. 2.), nově vyřešen tisk poštovních obálek z PC 
ve spolupráci se SIT MP (14. 3.). Podle nového logomanuálu byly vytvořeny nové matrice 
a vzory tiskopisů – informační leporelo pro čtenáře (8. 3.), vzor plakátku na program M-klubu 
a L-klubu (9. 3.), předžalobní upomínka apod. 
     Byla objednána a dodána grafická příprava bianko plakátů pro velký tištěný plakát 
s měsíčním programem KMP formátu A0 a malý kopírovaný plakátek A4 (Miloslav Krist – 
ArtKrist, 9. 2.), bianko plakáty byly vytištěny (22. 3.). KMP k prezentaci měsíčních programů 
používá nové plakáty od dubna 2017. 
     Byla přelepena dotyková obrazovka ve výloze ústřední budovy novou vnější fólií v nové 
barvě a snovým logem (u firmy West Media, s.r.o. přímo objednal a zaplatil Odbor prezentace 
a marketingu MMP, 22. 3.). KMP pořídila nový propagační roll up banner s novým logem.       
     Pečlivě byly zpracovány podklady k objednávce nových cedulí (dohromady cca 150 ks 
o různém obsahu, velikosti a tvaru vč. velkoplošných tabulí na fasádách OK Lochotín, 
OK Skvrňany a OK Slovany). U firmy Ateliér Falátek, s.r.o., jež byla realizátorkou také 
předchozích cedulí KMP, byla objednána výměna všech cedulí na budovách a uvnitř knihoven.  
     Proběhla výměna cedulí v Ústřední knihovně pro dospělé (16. 3.), v Knihovně Bolevec 
(21. 3.) a na všech 9 zastávkách Bibliobusu (31. 3.), Bibliobus dostal nový polep (31. 3.). 
     Další práce se zpozdily, neboť manželé Falátkovi v průběhu zakázky odešli do důchodu 
a firmu se všemi závazky prodali manželům Kořínkovým. Ti se v dubnu a květnu znovu 
seznamovali s podklady, na místech ověřovali rozměry apod. KMP na četné podněty svých 
uživatelů zase zvažovala úpravu otevírací doby velkých knihoven od září 2017 a čekala 
na výsledky čtenářské ankety.  
     V průběhu července byla provedena definitivní grafická příprava cedulí, KMP obdržela 
náhledy - vizualizace cedulí v reálném prostředí a podrobnou cenovou kalkulaci. Celkové 
náklady na nové cedule byly předběžně vyčísleny na cca 350 tis. Kč (nezahrnuta však 
OK Bory, která v té době procházela rekonstrukcí a její označení bylo nutné nově graficky 
uchopit).  
     Do konce měsíce srpna proběhla instalace nových cedulí v OK Doubravka, OK Skvrňany, 
OK Slovany, v Hudební a internetové knihovně, v knihovnách Lobzy a Vinice, v pobočkách 
Bílá Hora, Božkov, Černice, Červený Hrádek, Koterov, Lhota, Litice, Malesice, Radčice, 
Radobyčice a Újezd. V pobočce Křimice byla nová cedule umístěna pouze uvnitř knihovny 
na nástěnku, neboť budova (ÚMO 5) má jednotné grafické značení z rukou architekta 
(popisky bez loga). Do konce měsíce září proběhla instalace nových cedulí také 
ve zrekonstruované OK Bory. 
     Náklady na realizaci nového vizuálu činily v roce 2017 přes 201 tis. Kč. 
     Celkové počítané náklady jsou velmi vysoké a KMP v rozpočtu na rok 2017 neměla 
na úplnou výměnu cedulí dostatek finančních prostředků. Proto byly v OK Lochotín 
a OK Skvrňany nahrazeny jen cedule s otevírací dobou. Do roku 2018 musel být přesunut 
tisk nových vizitek, vnitřní orientační systém, polep oken v OK Bory (škola plánuje okna 
na jaře měnit), velkoplošné tabule na budově OK Skvrňany (nyní nápis přímo na fasádě) 
a na budově OK Lochotín (fasáda se bude opravovat).   
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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 zákona7 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 a uskupení při KMP (Ason-klub, KPKK, Pro libris) i mimo ni 
 

 

                                                 
7
 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. 32-34).  
 

 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 pokynů8 měl následovat 
po pěti letech, tzn. v roce 2019.  

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 80.  
 

 Sociální sítě (Facebook…) – viz s. 80.  
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. 

                                                 
8
 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. 3. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015. 11 s. ISBN 978-80-

7050-652-3. Dostupné též z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf. 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
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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 2016/2017 a 2017/2018, 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(24 pro MŠ, 100 pro ZŠ, 16 pro SŠ, 22 pro ŠD).9 Distribuce katalogu proběhla 
v druhé polovině srpna, objednávky je možné zadávat jakoukoli formou a průběžně.  

 

 Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV. - KMP komunikovala s veřejností rovněž 
prostřednictvím masmédií. V roce 2017 byla zveřejněna řada článků – viz s. 79.  

 

 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 2017 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. 
 

                                                 
9
 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. 84.  
                     

 Výroční zprávy. – Podrobné informace o činnosti KMP byly veřejně k dispozici také 
prostřednictvím výročních zpráv v elektronické podobě na: 
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/dokumenty/vyrocni-zpravy.aspx.  

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/dokumenty/vyrocni-zpravy.aspx
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III.9 Pracovní prostředí a vybavení, technické a technologické změny 
 
Pracovní prostředí a vybavení 
     V ÚKD bylo během 1. pololetí nahrazeno některé již opotřebované vybavení novým – šlo 
o 2 poškozené stolky pod uživatelskými PC s online katalogy ve volném výběru, lednici 
v zázemí pracovnic a kliprámy velikosti A1 závěsného výstavního systému. Údržbářkou KMP 
bylo vyrobeno 20 závěsných poliček na knihy velkých formátů. Opakovaně byly urgovány 
problémy s nastavením klimatizačního zařízení. Teprve po několika zásazích servisní firmy 
se podařilo nastavit optimální teplotu 22°C. V průběhu 2. pololetí zde údržbářka provedla 
řadu drobných oprav, např. zacelení poškozeného koberce, opravu kliky a výměnu zámku 
u pánského WC. V září pak firma IMONT realizovala celkovou výměnu vyhořelého vypínače 
ve volném výběru.  
     V dětském oddělení ÚKDM byla nahrazena židle u výpůjčního pultu. 
     Bibliobus začal od ledna 2017 využívat parkovací místo ve vozovně PMDP na Karlově. 
Zkrátila se tak výrazně dostupnost parkovacího stání a spolupráce se zaměstnanci vozovny 
je velmi příjemná. Koncem března prošel Bibliobus grafickou úpravou – byl proveden polep 
s novým logem KMP. V dubnu Bibliobus absolvoval pravidelnou prohlídku ve STK. Vozidlo si 
vyžádalo řadu drobných provozních oprav - v lednu opravu teplovzdušného topení, v březnu 
upevnění gumy předních dveří a výměnu 2 ks zářivek, v květnu montáž ventilátoru na WC 
a opravu úniku vzduchu, v červnu opravu prasklého potrubí a odstranění úniku chladicí 
kapaliny, v září pak dobití autobaterie. V průběhu listopadu se objevily první známky poruchy 
topného systému. Po částečné opravě nakonec došlo od začátku prosince k měsíční 
odstávce provozu Bibliobusu z důvodu výměny celého topného systému. 
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec v první polovině července proběhla další etapa 
výměny oken (provedla 1. ZŠ). V průběhu letních prázdnin byla provedena rekonstrukce 
podlah v prostoru původního skladu, byla položena nová podlahová krytina a provedena 
výmalba (provedla 1. ZŠ). Návazně došlo k redukci a odpisu nevyužívaného knihovního 
fondu i redukci počtu skladových regálů. Uvolněný prostor byl využit k vybudování nového 
zázemí pro pracovnice knihovny. Prostor původní kanceláře prošel změnou: větší část byla 
zpřístupněna uživatelům – rozšířen volný výběr detektivních románů přesunutých ze skladu. 
Menší část místnosti byla upravena na samostatnou pracovnu vedoucí knihovny. Rozšířený 
volný výběr byl vybaven staršími knihovními regály s nově pořízenými policemi, pracovna 
byla oddělena posuvnými dveřmi. Změna byla čtenáři přivítána - odpadlo jim totiž čekání 
na donášku vybraných titulů knihovnicemi ze skladu přes chodbu. Pracovnice pro své 
zázemí získaly rovněž větší a příjemnější prostor. V prosinci potom knihovna získala novou 
skříň na zvukové nosiče a deskové hry, která umožňuje čtenářům samostatný výběr. 
     V OK Bory bylo první pololetí poznamenáno napjatým očekáváním dlouho plánované 
rekonstrukce s rozšířením prostor knihovny. Teprve koncem května bylo schváleno stavební 
povolení. 28. 6. proběhla schůzka všech zúčastněných stran a byl dohodnut časový rozvrh 
stavebních prací a dalších úprav s termíny uzavření knihovny. Vlastní stavební práce 
proběhly od 27. 7. do 30. 9.  Rekonstrukcí knihovna získala samostatný bezbariérový vchod 
z Klatovské třídy, vybudováno bylo bezbariérové sociální zařízení pro návštěvníky 
i pracovnice knihovny, nově byla zařízena i kancelář, pro návštěvníky byly pořízeny 
uzamykatelné odkládací skříňky a věšáky. V knihovně byl výrazně rozšířen volný výběr 
knižních dokumentů – přibylo 200 metrů knihovních polic. 
     V OK Doubravka byla pořízena nová kancelářská židle pro pracovnici do zázemí. 
V dětském oddělení byl novým nahrazen 1 stolek pod PC s online katalogem, 4 pracovní 
stolečky a 4 tzv. „bobíky“ – malé dětské sedačky.  
     V Hudební knihovně byla provedena nejprve výměna kohoutů na radiátorech a následně 
i výměna radiátorů. V druhé polovině října zde proběhla rekonstrukce plynových rozvodů. 
     Knihovna Lobzy ve spolupráci se správcem ZŠ řešila drobné opravy poškozeného 
uzávěru okna a kapajících stupaček. 
     Do kanceláře pracovnic OK Lochotín musela být zakoupena nová šatní skříň.  
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     V OK Slovany byla údržbářkou KMP provedena nutná oprava kobercové krytiny. 
V zázemí knihovnic byla dosluhující mikrovlnná trouba nahrazena novou. Pracovnice 
knihovny samy vypraly plyšové hračky a také látkové tašky, které se půjčují uživatelům. 
V souvislosti s výměnou plynových rozvodů knihovnice v součinnosti s údržbářkou 
a správcem KMP v měsíci říjnu zajistily přípravné práce (stěhování knihovních regálů 
a knihovního fondu) i následné úklidové práce (spolu s uklízečkou). Údržbářka provedla 
opravu WC a opakovaně výměnu zářivek. V listopadu byl proveden úklid prostor v zadním 
traktu odbornou úklidovou firmou. 
     Studovna řešila znovu objevenou plíseň na stěnách v sklepním depozitáři, zatím pouze 
lokální desinfekcí. Trápily ji též opakované výpadky elektrické energie v celém prostoru 
třetího patra, jejichž příčinou se později ukázal být vadný kabel notebooku jedné ze čtenářek. 
     V Oddělení KF proběhla výměna židle u pracovnice zpracování KF. 
     Od 15. 6. do 31. 7. 2017 proběhla také rekonstrukce Polanovy síně. Bylo provedeno 
vyrovnání podlahy (podkladové desky, stěrka) a položeno nové lino. Dřevěné pódium, čelní 
a protilehlá stěna byly nově potaženy kobercem (původně šedý, nyní modré barvy), stěny byly 
opraveny a v místech největšího rizika poškození doplněny ochrannými pásy, provedena byla 
úprava osvětlení (reflektory), nátěr závěsného systému k výstavám a výmalba. V průběhu srpna 
byl zrekonstruovaný sálek vybaven novými židlemi (60 ks, z toho 45 s područkami, 15 bez 
područek). Na výběru barvy čalounění se prostřednictvím malé ankety podíleli zaměstnanci 
KMP i návštěvníci Polanovy síně z řad veřejnosti (celkem 26 lidí), hlasovalo se o třech barvách 
(modrá, písková, bordó), nakonec byla opět zvolena červená. Původní ráz Polanovy síně zůstal 
zachován.  
 
Technické vybavení 
     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně 
(SITMP).  
     V ÚKD bylo vyměněn 1 PC s internetovým připojením pro uživatele ve volném výběru. 
Do zázemí pracovnic byla z kanceláře vedoucí přesunuta starší laserová tiskárna, která 
nahradila dosluhující poruchovou inkoustovou tiskárnu. Od začátku roku se knihovna 
potýkala s poruchami laminátoru, proto byl zakoupen nový typ pro laminování papírů 
do formátu A4. Nový přístroj se však bohužel ukázal být také poruchový a bylo nutné ho 
reklamovat. Teprve po opravě byl jeho provoz konečně v pořádku. Z důvodu nárůstu agendy, 
spojené s procesem vymáhání nedobytných pohledávek za čtenáři KMP a s elektronickým 
podáváním žalob na příslušné soudy, byl do kanceláře pracovnic ÚKD přidělen další počítač. 
Pro potřeby uživatelů byl pracovníky SIT MP nainstalován starší, použitý skener. Uživatelé 
tuto službu velmi uvítali, nicméně si opakovaně stěžovali na technickou zastaralost tohoto 
zařízení. V závěru roku přestal fungovat deaktivátor EM ochranných pásek v knihách. Jelikož 
by oprava tohoto technicky již zastaralého přístroje byla finančně neúnosná, KMP vyřešila 
situaci přesunem totožného přístroje z ÚKDM, kde byl využíván zcela výjimečně.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec bylo pracovníky SIT MP během ledna zpřístupněno 
Wi-Fi připojení pro uživatele. V oddělení pro dospělou veřejnost jsou pro pokrytí Wi-Fi 
signálem bohužel nepříznivé podmínky, proto ho nelze nastavit. Po předchozích opakovaných 
problémech s tiskem z uživatelského PC, došlo k jeho náhradě za jiný starší přístroj. 
Dlouhodobě se opakují problémy s provozem skartovačky a luxem na úklid. 
     V OK Bory proběhla výměna počítačů s veřejným internetem a online katalogy. 
Po rekonstrukci a rozšíření prostor knihovny byl navýšen počet PC o jeden veřejný internet 
a jeden on-line katalog. Na výpůjční pult byla přidána 1 tiskárna pro tisk výpůjčních 
protokolů.  
     V OK Doubravka byl v dubnu po několika urgencích konečně zprovozněn platební 
terminál pro platby prostřednictvím Plzeňské karty.  
     V Hudební knihovně bylo pracovníky SIT MP pro uživatelskou veřejnost vyměněno 
dosluhující multifunkční zařízení s funkcí scanneru za samostatný scanner. 
     Také v Knihovně Lobzy došlo k výměně všech uživatelských PC za novější přístroje. 
Ze sekretariátu byl do knihovny převeden zachovalý Flipchard. 
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     V Knihovně Vinice byly nahrazeny dva monitory k PC. 
     Do Studovny byla zakoupena nová sluchátka (2x), skener a myš u počítačů pro veřejnost. 
Rovněž zde byl vyměněn skener pro služební účely. 
     V pobočce Božkov bylo na začátku roku nutné vyřešit dlouhodobé nedostatečné vytápění 
prostoru knihovny. Ani výměna kotle ústředního topení však nepřinesla požadované zajištění 
tepelné pohody. Pracovníci SIT MP vyměnili uživatelské PC s internetovým připojením 
za novější typ.  
     V pobočce Černice proběhla výměna PC s veřejným internetem a výměna skeneru 
čárových kódů.  
     V pobočkách Koterov, Lhota a Litice byly rovněž vyměněny PC s veřejným internetem. 
     Pobočka Radčice byla od 26. 6. 2017 z technických důvodů uzavřena, neboť při bouřce 
uhodil blesk do budovy obecního úřadu a vyřadil z provozu veškerou elektrotechniku. Oprava 
trvala několik dní. V knihovně musel být vyměněn počítač za jiný. 
     Rovněž v pobočce Radobyčice byla provedena výměna PC s veřejným internetem. 
V knihovně docházelo k častým výpadkům celého AKS – tyto problémy byly v únoru 
odstraněny posílením Wi-Fi připojení.  
     V pobočce Újezd byl vyměněn pracovní počítač.  

 
 

Přehled technických zařízení: 

 2017 2016 2015 

Počítače (v celé KMP) 170 160 160 

    z toho pro veřejnost 78 75 75 

Tiskárny 47 46 49 

     z toho pro veřejnost 12 11 16 

Skener (na skenování dokumentů) 10 5 10 

     z toho pro veřejnost 8 4 7 

Skener (na načítání čárového kódu) 69 65 58 

Kopírky 2 3 3 

Multifunkční zařízení 21 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 2017 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 38 558 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 21 170 tis. Kč.  
K 31. 12. 2017 byla provedena následující rozpočtová opatření: 

- RO 89 - neinvestiční dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 197 058,- Kč 
- RO 92 - neinvestiční dotace MKČR na harmonizace lokálních autorit – 45 000,- Kč 
- RO 92 - neinvestiční dotace MKČR na podporu regionální literatury – 40 000,- Kč 
- RO 92 - neinvestiční dotace MKČR na Lekotéku – 15 000,- Kč 
- RO 119 - provozní výdaje MMP na navýšení mezd a související výdaje – 1 130 000,- Kč 

Celkové navýšení rozpočtu činilo 1 427 058,- Kč. 
 
Čerpání nákladů za sledované období 
Upravený roční rozpočet je 43 655 tis. Kč, skutečnost 43 284 tis. Kč, tj. čerpání na 99,2 %. 
Z toho: 
 
Spotřeba materiálu - účet 501 
Upravený roční rozpočet je 5 400 tis. Kč, skutečnost 5 125 tis. Kč, tj. čerpání na 94,9 %. 
Z toho:   spotřeba materiálu     571 tis. Kč 
   nákup knihovního fondu        4 457 tis. Kč 
   spotřeba pohonných hmot     97 tis. Kč 
 
Spotřeba energie – účet 502  
Upravený roční rozpočet je 1 580 tis. Kč, skutečnost 1 571 tis. Kč, tj. čerpání na 99,4 %.  
 
Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - účty 511, 512, 513, 518 
Upravený roční rozpočet je 4 200 tis. Kč, skutečnost 4 166 tis. Kč, tj. čerpání na 99,2 %.  
Z toho:      opravy                                    320 tis. Kč 
   cestovné                48 tis. Kč  

náklady na reprezentaci             16 tis. Kč  
ostatní služby *                   2 015 tis. Kč 

   nájemné                       1 379 tis. Kč 
   výkony spojů              339 tis. Kč 
   přepravné                       49 tis. Kč 
* úklid, praní, odpady, revize, právní služby, ostraha, účastnické poplatky, parkovné, školení, 
umělecké honoráře, bankovní poplatky aj. 

 
Mzdové náklady - účet 521  
Upravený roční rozpočet je 21 822 tis. Kč, skutečnost 21 822 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %.  
Z toho:   mzdy zaměstnanců              21 627 tis. Kč  
   pracovní dohody          114 tis. Kč 
   náhrady DPN             82 tis. Kč 
Roční limit na mzdy činil 21 170 tis. Kč.    
Překročení mzdového limitu o 652 400 Kč bylo pokryto fondem odměn. 
 
Sociální a zdravotní pojištění - účet 524  
Upravený roční rozpočet 7 360 tis. Kč, skutečnost 7 358 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %. 
Z toho:   sociální pojištění  5 402 tis. Kč 
   zdravotní pojištění  1 956 tis. Kč 
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Ostatní sociální náklady - účty 525, 527, 528 
Upravený roční rozpočet 1 464 tis. Kč, skutečnost 1 458 tis. Kč, tj. čerpání na 99,6 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   61 tis. Kč 
   sociální náklady**   932 tis. Kč 
   ostatní náklady   465 tis. Kč 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
 
Daně a poplatky - účty 531, 532, 538, 591 
Upravený roční rozpočet 10 tis. Kč, skutečnost 9 tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %.  
 
Odpisy - účet 551 
Upravený roční rozpočet 1 564 tis. Kč, skutečnost 1 530 tis. Kč tj. čerpání na 97,9 %.  
 
Nákup DDHM - účet 558 
Upravený roční rozpočet 80 tis. Kč, skutečnost 75 tis. Kč tj. čerpání na 93,4 %.  
 
Ostatní náklady - účet 549 
Upravený roční rozpočet 175 tis. Kč, skutečnost 170 tis. Kč, tj. čerpání na 97,0 %.  
 
Plnění výnosů za sledované období 
Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 3 670 tis. Kč, skutečnost za sledované období 
je 3 670 tis. Kč, tj. plnění na 100,0 %.  
Z toho:   čtenářské poplatky   2 075 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          82 tis. Kč   
pořady literární výchovy     420 tis. Kč 
pronájmy       190 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy      126 tis. Kč  
ostatní výnosy                                   5 tis. Kč 
převody z fondů                          772 tis. Kč                                           
 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2017. 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je zisk 371 tis. Kč.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2017 – 93, průměrný přepočtený stav 78,10 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda za rok 2017 – 23 076,- Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2017 
Fond odměn         77 tis. Kč  
Rezervní fond    1 816 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb     228 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku  1 292 tis. Kč 
 

IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet 013 – software 
Počáteční stav 962 484,42 Kč., konečný stav 962 484,42 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Počáteční stav 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 2017 byla 474 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016. 
Čerpání ve výši 652 tis. Kč na překročený objem mezd roku 2017. 
 
FKSP účet 412 
Tvorba v souladu s předpisy (2 % z objemu mezd) – 434 tis. Kč. Čerpání 340 tis. Kč, z toho:       
- stravování        276 tis. Kč 
- rekreace             14 tis. Kč 
- dary                    20 tis. Kč 
- kultura                28 tis. Kč 
- ostatní                  2 tis. Kč 
 
Rezervní fond účet 413 
Tvorba v roce 2017 byla 119 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016.  
 
Rezervní fond účet 414 
Tvorba i čerpání v roce 2017 byla ve výši 20 tis. Kč – neúčelové sponzorské dary od společností 
RIZZO Associates Czech, a.s., a Lasselsberger, s.r.o. 
 
FRM účet 416 
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 530 tis. Kč. 
K 31. 12. 2017 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních akcí 600 tis. Kč, 
z toho: 
- rekonstrukce podlahy a vybavení Polanovy síně 244 tis. Kč 
- regály a vybavení OK Bory                                   356 tis. Kč 
 
Účet 416 – fond investiční 
     Počáteční stav 361 111,06 Kč, konečný stav 1 291 736,01 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 190 308 Kč, 
z toho: 
- dlouhodobé   133 948 Kč 
- krátkodobé      56 360 Kč 
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Pohledávky  
KMP k datu 31. 12. 2017 má jednu pohledávku z obchodního styku po lhůtě splatnosti 
ve výši 4 tis. Kč. Celkové pohledávky za čtenáři k datu 31. 12. 2017 činí 527 tis. Kč. 
 
 

IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
     Finanční vypořádání za rok 2017 bylo KMP navrženo ve výši 296 497,- Kč do fondu odměn 
a 74 124,26 Kč do rezervního fondu -  zřizovatelem bylo schváleno usnesením č. 
411  ze dne  26. 4. 2018. 
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2017 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 2017 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
 
     Ani v roce 2017 se KMP nevyhnula přechodnému uzavření řady velkých knihovních 
provozů. Z důvodu pravidelné revize knihovního fondu byla v prvním pololetí roku uzavřena 
Ústřední knihovna pro děti a mládež, Oddělení informačních služeb a studovna a Obvodní 
knihovna Lochotín. Z důvodu další etapy výměny oken v areálu ZŠ bylo na počátku letních 
prázdnin uzavřeno dětské oddělení Knihovny Bolevec. Více než dva měsíce mimo provoz si 
pak vynutil projekt rozšíření prostor Obvodní knihovny Bory. OK Slovany s Hudební 
a internetovou knihovnou byly v říjnu uzavřeny z důvodu výměny plynových rozvodů. 
Pro rozsáhlé závady topného systému po celý prosinec nejezdil Bibliobus. V souvislosti 
s revitalizací informačně komunikačních technologií byl v období letních prázdnin 
opakovaně, krátkodobě omezen provoz v knihovnách Vinice a Lobzy a v pobočce Božkov. 
Celkem bylo v síti knihoven KMP zavřeno 110 dnů. To se bohužel výrazně odrazilo 
v propadu počtu návštěvníků KMP i v počtu uskutečněných výpůjček. 
 
     Významnou událostí pro KMP se stalo rozšíření prostor Obvodní knihovny Bory 
v budově SPŠS a SOŠ prof. Švejcara (Klatovská 109). Celková plocha se rozšířila o 85,60 m2 

(ze stávajících 135 m2 na 220,60 m2). Po připojení a rekonstrukci sousedních dlouhodobě 
nevyužívaných prostor knihovna získala samostatný bezbariérový vchod z Klatovské třídy, 
vybudováno bylo bezbariérové sociální zařízení pro čtenáře i knihovnice, novým nábytkem 
byla vybavena kancelář, pro návštěvníky pořízeny uzamykatelné odkládací skříňky a věšáky 
a prostředí se celkově zlepšilo. Výrazně se též rozšířil volný výběr knih – přibylo 200 metrů 
knihovních polic.  
     K menšímu rozšíření volného výběru došlo také v Knihovně Bolevec. Zázemí pracovnic 
bylo přemístěno do skladového prostoru, původní kancelář byla využita k rozšíření volného 
výběru detektivních románů. 
 
     Od března 2017 KMP začala poskytovat novou službu Citace Pro – citační software, 
který při vyhledávání v online katalogu Carmen uživatelům nabízí přímou tvorbu citace díla 
dle normy ČSN ISO 690 a napomáhá tak ve správném citování použitých informačních 
zdrojů při samostatné tvůrčí práci. 
 
     Od září 2017 byla v knihovnách s celotýdenním provozem (kromě knihoven v ústřední 
budově, Bibliobusu a Knihovny Lobzy) upravena otevírací doba. Na základě dlouhodobých 
požadavků veřejnosti a výsledků uživatelské ankety vyměnila KMP páteční otevírací hodiny 
za středeční. Uživatelům uvedených knihoven změna přinesla rozšíření týdenní otevírací doby 
o 1 hodinu. V Knihovně Vinice se týdenní otevírací doba rozšířila dokonce o 4 hodiny (dosud 
byla knihovna ve středu zcela uzavřena). Změna též zlepšila možnosti spolupráce mezi 
knihovnami a školní družinou.  
 
     V Týdnu knihoven byla v OK Doubravka poprvé představena nová služba, tzv. Lekotéka - 
soubor didaktických pomůcek, hraček a deskových her pro děti se specifickými potřebami 
nebo zdravotním handicapem. Tento fond u dětí přispívá k rozvoji zrakového, prostorového 
a hmatového vnímání, k rozlišování barev a tvarů, k rozvoji motoriky a řečových dovedností. 
Na pořízení kolekce speciálních pomůcek získala KMP příspěvek z dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století ve výši 15 000,-Kč. Po pár měsících provozu 
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nové služby se ukazuje, že uživatelé jsou s ní velmi spokojeni. KMP proto plánuje 
v budoucnu rozšířit nabídku Lekotéky do dalších obvodních knihoven.  
 
     V roce 2017 se v KMP uskutečnilo 2 007 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 47 015 návštěvníků. Akce probíhaly v jednotlivých knihovnách, v Polanově síni, 
M-klubu a v L-klubu. Každoročně vzrůstající objem kulturně vzdělávacích akcí je plně 
v souladu se  světovými trendy přeměny tradiční knihovny z půjčovny na kulturní a komunitní 
centrum. KMP je však v těchto aktivitách personálně, prostorově i finančně limitovaná 
a pomalu se už dostává na hranici svých možností.   
 
     Mimořádná pozornost byla věnována připomenutí 130. výročí narození Bohumila Polana 
– významného divadelního a literárního kritika, esejisty, básníka a především knihovníka, který 
stál v letech 1927-1947 v čele tehdejší Městské veřejné knihovny v Plzni (dnešní KMP).  
 
     Z kulturních akcí, přesahující běžnou činnost KMP, lze jmenovat např. již tradiční Noc 
literatury. Čtecím místem KMP pro rok 2017 byl Bibliobus, který byl návštěvníkům 
zpřístupněn na pěší zóně - v sadech U Branky. Pro veřejnost vždy velmi atraktivní Bibliobus 
se i při Noci literatury stal jedním z nejnavštěvovanějších míst tohoto ročníku. V době 
od 18:00 do 23:00 hodin ho navštívilo 307 posluchačů.  
     K zahájení nové kulturní sezóny v Plzni se pracovníci KMP zúčastnili IV. ročníku Průvodu 
Vendelín. Kulturní jarmark na náměstí Republiky byl věnovaný prezentaci nabízených 
služeb knihovny, doplněný o nabídku čtenářských horoskopů pro návštěvníky stánku. 
     KMP také organizovala již 3. ročník Plzeňského knižního trhu – Festivalu regionálních 
nakladatelů. Zájem vystavovat svoji produkci projevil vyšší počet nakladatelů a vydavatelů, 
než v předchozím roce, program byl doplněn řadou přednášek s regionální tematikou.  
 
     KMP spolupracovala se 81 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 24 MŠ, 49 ZŠ a ŠD, 
10 SŠ, 3 uměleckými školami, 18 mimoplzeňskými organizacemi.  
     Pracovníci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek, seminářů. 
Vzdělávání bylo věnováno 1 530 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 20 hodin. 

 
     Provoz knihoven KMP výrazně poznamenala zvýšená nemocnost pracovníků. V roce 
2017 z důvodu nemoci nebo OČR byla nepřítomnost pracovníků na pracovišti více než o třetinu 
vyšší než v předchozím období. Celkem bylo ve službách prostonáno 529 dnů. 
 
     V roce 2017 proběhla řad změn v personální oblasti. Na uvolněné pozice do KMP nově 
nastoupilo 7 nových pracovnic, z toho dvě do poboček. Výrazně omladily pracovní kolektivy 
v ÚKD a obvodních knihovnách.  
 
     Velká pozornost byla v průběhu celého roku věnována důsledné implementaci nového 
vizuálu a loga KMP. Většina knihoven sítě KMP byla opatřena novými nápisy a informačními 
cedulemi. Proběhla výměna tiskopisů, plakátů a dalších propagačních materiálů. Náklady na 
realizaci nového vizuálu byly vysoké, proto byla výroba části velkoplošných cedulí přesunuta 
do roku 2018.  

 
 

 

 
     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. 2017 
 
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 – Studentská 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 2017 
 
 
1. Ředitel KMP  Šlesingerová Helena, Mgr., MBA 

    
2. Náměstek pro hlavní činnost  Nováková Hana, Bc. 

    
3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 

    
4. Ekonomický a správní úsek   
    
 Náměstek pro ostatní činnost  Widimský Miloš, Ing. 
 (ekonomický náměstek)   

    

 správce  Urbánek Antonín  

    

 automatizace  Chládková Pavla 

    

 údržba + řidič  Kadlecová Jana 

 mzdová účetní  Hauserová Marie 

 pokladní + hospodář  Tacinecová Eva 

 knihařská dílna  Berková Jana  

 úklid  Bokrošová Hana 

   Dušková Patricie  

   Meďňanská Věra 

   Mirošovská Jitka 

   Pašková Marie 

   Přibáňová Zdeňka 

   Zahradníková Anna 

    

    

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

 knihovních fondů  Bernášková Jitka, Bc. 

   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  Skálová Markéta, Mgr. 

 a studovna  Čadová Veronika, Bc. 

   Maškovská Markéta, Mgr. 

    
8. Ústřední knihovna pro dospělé  Kašparová Veronika, Mgr. (do 3. 7.) 

   Šťastná Pavlína, Mgr. (od 4. 7.) 

   Divišová Alžběta (od 1. 6.) 

   Duchková Petra, Bc. (do 6. 2.) 

   Hyláková Ladislava 
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   Nussbauerová Hana 

   Pechová Kateřina 

   Pittrová Kateřina, Mgr. (do 27. 5.) 

   Ulíková Stanislava 

   Urbanová Lenka, Bc.  

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

   Hejnalová Ilona  

   Větrovská Hana 

   Ouřada Martin  

   Výšková Libuše 

    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 

   Martina Korandová, Mgr. 

   Marianová Eva (do 31. 12.) 

   Růžičková Jana 

   Štádlerová Jaroslava 

    
11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina Mgr.  

   Bedřichová Marcela 

   Gareisová Tereza (od 2. 10.) 

   Plassová Hana (do 1. 10.) 

   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 (do 31. 12.) 

   Lorenzová Eva, Mgr.  

   Pospíchalová Alena, Mgr.  

    

 pobočka Červený Hrádek  Blažková Andrea 

 pobočka Újezd  Brožová Hana (do 31. 12.) 

    
13. Knihovna Lobzy  Mišterová Zuzana 
   Lužová Martina  

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

   Hoffmannová Ilona 

   Janová Jitka 

   Lukáčová Hana  

   Wočadlová Zdeňka 

    

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

 M-klub  Albrecht Jan, Bc. 

   Ettlerová Dagmar, Bc. (od 7. 11.) 

   Plíštilová Iva  

   Neubergerová Alena 

   Matějovská Dana (do 28. 2.)  

   Smolíková Adéla (od 1. 3. - 7. 11.) 

   Verdanová Jitka 

    

 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. (do 30. 6.) 
   Masnicová Alena (od 1. 7.) 
 pobočka Černice  Štípková Eva (do 28. 2.) 
   Kroftová Jana (od 1. 3.) 
 pobočka Koterov  Ničmanová Kateřina 
    
17. Knihovna Vinice  Ťoupalová Lenka, Bc. 
   Zahoříková Dana, DiS.  
    
18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Marvánek Karel (do 30. 11.) 
    
19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Válková Jitka  
   Šindelářová Lucie  
    
 Mateřská dovolená  Duchková Petra, Bc. (od 7. 2.) 
   Kroftová Jana (do 28. 2.) 
   Pittrová Kateřina, Mgr. (od 27. 5.) 
   Šťastná Pavlína, Mgr. (do 3. 7.) 
    
 Odchod z KMP  Marianová Eva (odchod do důchodu) 
   Marvánek Karel 
   Matějovská Dana 
   Zahoříková Irena, st.  
   Smolíková Adéla 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2017 a 2016 
 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec 
2017 

Omezený provoz 
1 832 

907 21 899 60 528 12 244 447 9 857 1 095 

Bolevec  
2016 

Omezený provoz 
1 536 

703 20 425 55 271 10 076 447 9 268 893 

index 1,19 1,29 1,07 1,1 1,22 1 1,06 1,23 

Bory 
2017 

Omezený provoz 
2 125 

346 19 610 83 389 8 349 81 1 543 847 

Bory 
2016 

Omezený provoz 
1 969 

302 23 877 90 439 9 861 109 1 860 990 

 index 1,08 1,15 0,82 0,92 0,85 0,74 0,82 0,86 

Doubravka 
2017 

2 821 502 30 359 112 104 17 401 150 2 813 1 829 

Doubravka 
2016 

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

 index 1,14 1,22 0,97 0,97 0,96 1,21 1,16 1,08 

Lobzy 
2017 

612 237 6 372 18 426 3 090 132 3 178 224 

Lobzy 
2016 

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

 index 1,05 1,31 1,15 1,02 1,29 0,96 1,09 1,33 

Lochotín 
2017 

4 203 689 48 196 197 410 33 878 93 2 157 3 634 

Lochotín  
2016 

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

 index 1,14 1,17 0,95 0,90 0,90 0,95 0,97 0,93 

Skvrňany 
2017 

2 098 428 21 973 82 455 14 246 117 2 095 1 358 

Skvrňany 
2016 

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

 index 1,14 1,23 0,94 0,93 0,92 0,87 0,86 0,67 

Slovany 
2017 

Omezený provoz 
2 753 

389 25 312 99 747 14 680 64 1 078 329 

Slovany 
2016 

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

 index 1,12 1,12 0,92 0,91 0,90 1,18 1,28 0,46 

Vinice 
2017 

887 196 8 938 37 771 6 809 69 1 366 259 

Vinice 
2016 

Omezený provoz  
769 

159 8 612 37 205 7 029 66 1 357 250 

 index 1,15 1,23 1,04 1,02 0,97 1,04 1 1,04 

ÚKD 
2017 

6 820 225 68 136 187 434 34 580 6 107 3 509 

UKD 
2016 

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

 index 1,18 1,21 1,02 1,01 1,03 2 1,84 1,01 

ÚKDM 
2017 

5 031 1 053 32 681 65 272 4 873 127 2 622 2 737 

ÚKDM 
2016 

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

 index 1,13 1,21 0,95 0,94 0,97 0,91 0,74 0,77 

Hudební 
2017 

655 80 8 395 22 748 2 220 5 73 4 301 

Hudební 
2016 

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

 index 0,96 1 0,84 1,11 1,48 0,71 070 0,73 

Bibliobus 
2017 

Omezený provoz 
410 

40 3 889 20 184 3 748 3 366  

Bibliobus 
2016 

Omezený provoz  
356 

41 4 303 21 567 3 845 3 58 - 

 index 1,15 0,98 0,90 0,94 0,97 1 6,31 - 

Studovna 
2017 

  4 173 2 870 2 350 8 213 2 263 

Studovna 
2016 

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

 index   1,13 1,85 1,83 0,50 0,49 1,18 
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Pobočka 
Registrovaní  

uživatelé 
Z toho děti Návštěvníci služby Výpůjčky celkem Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bílá Hora 
2017 

45 8 669 2 980 1 486 12 36 68 

Bílá Hora 
2016 

46 5 786 3 421 1 454 16 47 72 

 index 0,98 1,6 0,85 0,87 1,02 0,75 0,77 0,94 

Božkov 
2017 

214 65 2 521 8 933 2 378 37 693 80 

Božkov 
2016 

189 52 2 984 9 787 2 550 16 429 135 

 index 1,13 1,25 0,84 0,91 0,93 2,31 1,61 0,59 

Černice 
2017 

114 14 1 466 7 035 1 897 3 8 2 

Černice 
2016 

98 11 1 717 8 747 2 224 8  44  4 

 index 1,16 1,27 0,85 0,85 0,85 0,38 0,18 0,50 

Č. Hrádek 
2017 

43 8 421 3 343 1 047 15 54 0 

Č Hrádek 
2016 

37 9 495 3 217 929 21 72 3 

 index 1,16 0,89 0,85 1,04 1,13 0,71 0,75 0 

Koterov 
2017 

73 19 527 2 696 609 0 0 9 

Koterov 
2016 

69 16 592 3 171 923 3 34 21 

 index 1,06 1,19 0,89 0,85 0,66 0 0 0,43 

Křimice 
2017 

105 22 1315 7 688 1 521 11 54 12 

Křimice 
2016 

85 16 1 351 7 715 1 613 17 77 16 

index 1,24 1,38 0,97 1 0,94 0,69 0,70 0,75 

Lhota 
2017 

78 12 1 289 3 718 1385 3 90 71 

Lhota 
2016 

67 13 1 196 3 174 1 024 6 133 60 

 index 1,16 0,92 1,08 117 1,35 0,75 0,93 1,18 

Litice 
2017 

92 35 870 4 388 1 062 5 104 14 

Litice 
2016 

88 34 1 080 4 856 953 5 119 48 

 index 1,05 1,03 0,81 0,90 1,11 1 0,87 0,29 

Malesice 
2017 

36 8 469 2 035 739 12 19 79 

Malesice 
2016 

30 7 410 2 002 747 13 23 63 

 index 1,20 1,14 1,14 1,02 0,99 0,92 0,83 1,25 

Radčice 
2017 

80 21 1 089 6 195 2 179 18 103 248 

Radčice 
2016 

71 16 1 123 5 612 1 580 16 49 278 

 index 1,13 1,31 0,97 1,10 1,38 1,12 2,10 0,89 

Radobyčice 

2017 
45 3 451 2 794 1 227 0 0 10 

Radobyčice 
2016 

34 3 488 2 869 1 281 0 0 16 

 index 1,32 1 0,92 0,97 0,96 0,00 0,00 0,63 

Újezd 
2017 

57 10 620 4 746 1 948 39 324 22 

Újezd 
2016 

54 10 687 4 924 1 948 41 434 3 

index 1,06 1 0,90 0,96 1 0,95 0,74 7,33 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2017 
 
 
Ukazatele výkonnosti 

 
Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2017 
Skutečnost 

2016 

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

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 18 % 16,0 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 221 % 229 % 

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

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 33,5 40 

 

Informační služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2017 

Skutečnost 
2016 

Počet zodpovězených dotazů celkem 8 500 8 283 3 719 
     - z toho studovna 1 000 940 712 
Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15 12 24 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 418 485 

 

Ostatní služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2017 

Skutečnost 
2016 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 2 007 1 996 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 47 015 45 338 
Počet vydaných publikací 32 19 28 

 

Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2017 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2017 

Skutečnost 
2016 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 950 3 542 
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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 2017 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 2017 

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 2017 
Skutečnost 2016 

30 - 45 Kč   
25,70 Kč 

28 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 2017 
Skutečnost 2016 

27  
55 
54 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2017 
Skutečnost 2016 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
285 (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 2017 
Skutečnost 2016 

31 
23 
23 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2017 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Čtení pro nejmenší - MŠ Montessori 

           

                 

                   Beseda o Africe                           Knížka pro prvňáčka - slavnostní předávání knih 
      příměstský tábor - Centrum cvrček                      a Pasování na čtenáře - ZŠ Chotíkov  
 

            
 

 
 

Noc literatury 
čtecí místo v KMP byl bibliobus 

četl Anatol Svahilec, vlastním jménem Václav Šindelář 
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Průvod Vendelín 2017 
 
 

    
 
 
 

 
Po ukončení průvodu Vendelín následoval  

na Náměstí republiky Kulturní jarmark  
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Festival regionálních nakladatelů 
 

        Zahájení festivalu v Polanově síni        Prezentace knižní vazby 
   (pí ředitelka KMP Helena Šlesingerová) 
     

    
 
 
 

Prodejní knižní trh v rámci Festivalu regionálních nakladatelů 
Polanova síň, foyer před Polanovou síní 

 

    
 
 
 

Obvodní knihovna Doubravka 
 
                    Noc s Andersenem               Noc bez Andersena  
                           (pro děti)          (pro dospělé) 
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Obvodní knihovna Doubravka 
 
                        Literární hrátky   Den pro dětskou knihu 
 

           
 
 

Obvodní knihovna Bory 

                                                                   Vyhodnocení soutěže 

Pasování prvňáčků      Nejlepší borská čtenářská třída 
 

      
 
 
 

Oddělení informačních služeb a studovna 

Přednáška Bolevecká katastrofa v muniční továrně 
V Polanově síni 
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Oddělení informačních služeb a studovna 

 ve spolupráci s Pivovarským muzeem pořádalo 
 7. 6. besedu s názvem "Staré plzeňské hostince" s Knihovnou města Plzně.  

Akce se uskutečnila v prostorách Pivovarského muzea.  
Výstavu zahájila Anna Peřinová 

U příležitosti výstavy Plzeňské hospody byl představen regionální fond KMP  
v podání pracovnic studovny Markéty Skálové a Markéty Maškovské  

s vyprávěním pamětnice Taťjany Kořenkové.  
Hudební doprovod p. Josef David, člen Plzeňských heligonkářů  

 
 

    
 
 

 
 
 

Cyklus školení Senioři píší Wikipedii 
v Domě digitálních dovedností 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2017 
 
 
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 2017/2018.  
Plzeň 2017; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výt. 
 
 
Tetzeli, Karolina: Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti. Ilustrace Zuzana Jílek, 
doslov Vladimír Novotný Plzeň LOGOTYP Mikoláš Axmann: pro Knihovnu města Plzně, p. o. 
vydalo Pro libris, z. s., za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, 2017 43 stran : ilustrace ; 
21 cm 300 výtisků (edice Ulita, sv. 49) 
ISBN 978-80-86446-93-6 
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2017 
 
(HAJ) 
Knihovny nově nabízejí komiks z dějin republiky i detektivky / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 10 (12. 01. 2017), s. 11 
 
(HAJ) 
Nové knihy: O Ladovi i Provance / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 16 (19. 01. 2017), s. 9 
 
(BAN) 
Na čtenáře čekají nové cizojazyčné knihy / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. 
-- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 22 (2.012017), s. 19 
 
BLAŽEK, Ivan 
Plzeň hledá chytré a levné nápady na festivalu s názvem Tuto město / Ivan 
Blažek. -- In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, č. 22 (26. 01.2017), s. 13 
   
(MRAK) 
Cestovatelka pozve do Vietnamu / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 21 (25. 01. 2017), s. 2 
 
(HAJ) 
Novinky z plzeňských knihoven / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 23 (27. 01. 2017), s. 9 
 
BUKOVSKÝ, Stanislav, 1944- 
Stanislav Bukovský o malíři i hrdinovi Vladimíru V. Modrém / Stanislav 
Bukovský. Zaps. Hana Josefová. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. -- 
(08. 02. 2017), s. 2 
 
(HAJ) 
Nové přírůstky v knihovnách / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 34 (09. 02. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Nové knihy: o partyzánovi, matkách i Sofronce / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 30 (04. 02. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Míša Leicht mezi knihami / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 26, č. 30 (04. 02. 2017), s. 9 
 
SEMELKOVÁ, Jana, 1963- 
Retro večer v Plzni: Představujeme: Knihovna města Plzně (1/2) / Jana 
Semelková. -- In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 49, č. 6 (07. 02. 2017), s. 19 
 
 
SEMELKOVÁ, Jana, 1963- 
V Plzni se čte do mikrofonu: Představujeme: Knihovna města Plzně (2/2) / 
Jana Semelková. -- In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 49, č. 7 (14. 02. 2017), s. 19 
 
(HAJ) 
Londonův Tulák po hvězdách i Zátopkova Vytrvalost / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 42 (18. 02. 2017), s. 9 
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(MRAK) 
Knižní prostor oživí koncert / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 37 (13. 02 .2017), s. 3 
 
(MRAK) 
Příběh expedice do Himaláje / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 43 (20. 02. 2017), s. 3 
 
(HAJ) 
Kafkův monumentální životopis i příběhy zvědavé Agátky / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 48 (25. 02. 2017), s. 9 
  
(HAJ) 
Přednáška o Galapágách / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 26, č. 49 (27. 02. 2017), s. 4 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Zvířátka kolem nás / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 25, č. 1 
(28. 02. 2017), s. 2 
 
(HAJ) 
Novinky v plzeňských knihovnách: Lady Remoska či Záblesk v temnotě / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 53 (03. 03. 2017), s. 9 
 
(MRAK) 
Další koncert mezi knihami / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 55 (06. 03. 2017), s. 2 
 
JUSTIN 
Justin Lavash: Koncert mezi knihami. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 56 (07. 03. 2017), s. 9 
  
PĚNKAVA, Evžen, 1946- 
Pohádky nebo bukohádky? / Evžen Pěnkava. -- In: PLŽ. -- ISSN 1213-9890. -- 
Roč. 16, č. 3 (08. 03. 2017), s. 26 
 
CENA 
Cena Ason-klubu 2016. -- In: PLŽ; Listy Ason-klubu. -- Roč. 26, č. 3 
(08. 03. 2017), s. 4 
 
Novinky z knihoven / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 59 (10. 03. 2017), s. 9 
 
(TOM) 
Plzeňanka projela Norsko stopem: Přednáška o 21denní cestě se koná ve 
čtvrtek v L-klubu. / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 60 (11. 03. 2017), s. 2 
 
(MRAK) 
Cestovatelka povypráví o Izraeli / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 61 (13. 03. 2017), s. 2 
 
(MRAK) 
Norsko stopem od severu k jihu / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 64 (16. 03. 2017), s. 2 
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(TOM) 
Plzeňská cestovatelka o Norsku / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 64 (16. 03. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Z knihoven: thriller, jóga či oděv / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 65 (17. 03. 2017), s. 9 
 
(BAN) 
Čtenářkou roku je Jiřina Jeníčková / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 67 (20. 03. 2017), s. 15 
  
NĚMCOVÁ, Barbora 
Festival Jeden svět představí čtyřicet filmů / Barbora Němcová. -- In: 
Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 74 (28. 03. 2017), s. 13 
  
(HAJ) 
O kometách, vraždě i ženách / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 71 (24. 03. 2017), s. 9 
 
MRÁZOVÁ, Klára 
Nejpůjčovanější knihy minulého roku: Molièrův Lakomec, Dívka ve vlaku i 
Deník malého poseroutky / Klára Mrázová. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 66 (18. 03. 2017), s. 4 
  
(DAV) 
Nejpilnější čtenářská babička / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 67 (20. 03. 2017), s. 2 
 
(HAJ) 
M-klub: Přednáška o perle Karibiku / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 67 (20. 03. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Novinky o pivovarech i fantastických zvířatech / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 77 (31. 03. 2017), s. 9 
 
(LAD) 
Jeden svět bude tentokrát o umění spolupráce / (lad). -- In: 5+2 dny. -- 
Roč. 6, č. 13 (31. 03. 2017), s. 45 
 
(HAJ) 
Jeden svět veze do Plzně čtyřicet filmů / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 75 (29. 03. 2017), s. 5 
 
(RED) 
Moudrý losos v městské knihovně / (red). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 75 (29. 03. 2017), s. 9 
  
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 
Rozhovor s Mgr. Helenou Šlesingerovou / Helena Šlesingerová. Zaps. Jana 
Nejezchlebová. -- In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, č. 1 (27. 03. 2017), s. 23-25 
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SEMELKOVÁ, Jana, 1963- 
Velké sólo pro všechny čtenáře / Jana Semelková. -- In: Naše rodina. -- 
ISSN 0323-2743. -- Roč. 49 (20. 03. 2017), č. 12, s. 20-21 
 
(PK) 
Děti přenocují v knihovnách / (pk). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 74 (28. 03. 2017), s. 2 
 
(MRAK) 
Kytarista zahraje mezi knihami / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 90 (18. 04. 2017), s. 3 
 
(HAJ) 
Novinka: autobiografie slavného etnografa a cestovatele Stingla / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 88 (13. 04. 2017), s. 9 
 
(MRAK) 
Horolezec vylíčí cestu do And / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 85 (10. 04. 2017), s. 2 
  
(HAJ) 
Nové knihy o hledání štěstí, životě v sovětském systému či o historii 
českého filmu / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 
26, č. 83 (07. 04. 2017), s. 9 
  
FESTIVAL 
Festival Jeden svět míří do Moving Station. -- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura. –  
(24. 04. 2017), s. 4 
 
ČTENÁŘ 
Čtenář roku 2017 - nejlepší babička čtenářka města Plzně. -- In: PLŽ ; 
Listy Ason-klubu. -- Roč. 26, č. 4 (26. 04. 2017), s. 3 
 
JEDEN 
Jeden svět Plzeň. -- In: Žurnál. -- Roč. 11, č. 4 (26. 04. 2017), s. 26 
  
(HAJ) 
Pro ženy i alergiky / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 93 (21. 04. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Novinky: O ženách i zahradničení / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 99 (28. 04. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Knihovny nabízejí detektivní romány i pohledy do historie nebo technické 
rady / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 104 (05. 05. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Přednáška o bolevecké katastrofě / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 112 (16. 05. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Osobnosti dnes předčítají aneb plzeňská Noc literatury / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 107 (10. 05. 2017), s. 9 
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(ČTK) 
Plzeň si připomene sto let od výbuchu v Bolevci / (čtk). -- In: Mladá 
fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 120 (25. 5. 2017), s. 16 
  
(HAJ) 
Román od Topola i Murakamiho zamyšlení / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 115 (19. 05. 017), s. 9 
 
VAINDL, Ladislav 
Ani po sto letech není jasné, proč vybuchla munička / Ladislav Vaindl. -- 
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 121 (26. 05. 2017), s. 16 
  
KONCERTY 
Koncerty mezi knihami. -- In: Trojka. -- Roč. 26, č. 1 (28. 02. 2017), s. 8 
  
(HAJ) 
Novinka od Nesbóa i rozsáhlá publikace o českém designu / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 121 (26. 05. 2017), s. 9 
  
(MRAK) 
Vyprávění o Barmě / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 117 (22. 05. 2017), s. 2 
  
(MRAK) 
Spisovatel povypráví o Ekvádoru / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 123 (29. 05. 2017), s. 3 
 
(HAJ) 
V knihovnách najdete inspiraci k výletům i příběh lásky a vraždy / (haj). 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 127 (02. 06. 2017), s. 9 
 
PRVŇÁČKY 
Prvňáčky pasovali na čtenáře. -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 130 (06. 06. 2017), s. 2 
 
(HAJ) 
Nonsens? Nesmysl! To je nová kniha plzeňského rodáka Jiřího Slívy / (haj). 
-- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 133 (09. 06. 2017), s. 9 
 
(RED) 
Výtvarník Jiří Slíva slaví a vystavuje / (red). -- In: Radniční listy. -- 
Roč. 22 (22. 06. 2017), s. 7 
 
Hrůza hnala lidi do lesa: výbuch bolevecké muničky si před sto lety 
vyžádal stovky mrtvých i raněných / Ladislav Vaindl. -- In: 5+2 dny. -- 
Roč. 6, č. 21 (26. 05. 2017), s. [1] a 3 
 
(HAJ) 
Novinky o ženách i mužích / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 140 (17. 06. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Rady na cesty i tábory / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 26, č. 145 (23. 06. 2017), s. 9 
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(HAJ) 
Z knihoven: deník starého muže i pokus o vraždu malé ženy / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 151 (30. 06. 2017), s. 13 
 
(HAJ) 
Knihovny nově nabízejí detektivku i historickou fikci / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 155 (07. 07. 2017), s. 13 
   
(HAJ) 
K vypůjčení je román i komiksy / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 173 (28. 07. 2017), s. 13 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena, 1963- 
Moje místa: Na pět otázek odpovídá ředitelka městské knihovny / Helena 
Šlesingerová. Zaps. (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 173 (28. 07. 2017), s. 3 
 
(HAJ) 
Příběhy ze současnosti, historie i dětské fantazie / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 179 (04. 08. 2017), s. 13 
 
POSOLDOVÁ, Ingrid 
Pasování rytířů Řádu čtenářského / Ingrid Posoldová. -- In: IZ. -- Roč. 25, 
č. 4 (23. 08. 2017), s. 7 
 
(HAJ) 
Do plzeňských knihoven přibyl humorný příběh i fantasy román / (haj). -- 
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 197 (25. 08. 2017), s. 12 
 
(HAJ) 
Pohled do historie i světa žen / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 185 (11. 08. 2017), s. 13 
 
(HAJ) 
Novinky z knihoven / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 204 (02. 09. 2017), s. 11 
 
(TOM) 
Cestopis, opery i historická detektivka / (tom). -- In: Plzeňský deník. -- 
ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 209 (08. 09. 2017), s. 10 
 
(DAV) 
Co nevíte o hostincích / (dav). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 26, č. 218 (19. 09. 2017), s. 3 
 
PODZIMNÍ 
Podzimní koncerty mezi knihami. -- In: Plzeňský rozhled. -- Roč. 17, č. 9 (04. 09. 2017), s. 49 
 
(TEP) 
Vrací se Týden knihoven / (tep). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. 
-- Roč. 26, č. 227 (30. 09. 2017), s. 3 
 
(MRAK) 
Rímský zahraje mezi knihami / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 230 (04. 10. 2017), s. 3 
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(HAJ) 
O šumavských převaděčích i tichém chlapci / (haj). -- In: Plzeňský deník. 
-- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 227 (30. 09. 2017), s. 10 
 
(MRAK) 
Vycestujte na chvilku do Laponska / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 234 (09. 10. 2017), s. 2 
 
(BAN) 
Začíná Týden knihoven. Je plný novinek / (ban). -- In: Mladá fronta Dnes. 
 -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 228 (02. 10. 2017), s. 13 
 
(HAJ) 
O faraonech i ženách v církvi / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 239 (14. 10. 2017), s. 10 
 
(HAJ) 
Mezi knihami / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, 
č. 241 (17. 10. 2017), s. [1] 
 
(HAJ) 
Knižní tipy / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, 
č. 245 (21. 10. 2017), s. 9 
 
(EZ) 
Skvrňanský M-klub: Sám s oceánem / (ez). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 251 (30. 10. 2017), s. 2 
 
(PŠ) 
Knihovna slaví Halloween s dětmi / (pš). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 252 (31. 10. 2017), s. [1] 
 
PŘEDŠKOLÁCI 
Předškoláci a knihovny v ČR: Aktivity pro děti a jejich rodiče. -- In: 
Bulletin SKIP; zvláštní číslo. -- ISSN 1210-0927. -- Roč. 26, č. 1 
(02. 10. 2017), s. 11-34 
  
PŘEDŠKOLÁCI 
Předškoláci a knihovny v ČR: Aktivity ve spolupráci s mateřskými školami. 
-- In: Bulletin SKIP; zvláštní číslo. -- ISSN 1210-0927. -- Roč. 26, č. 1 
(02. 10. 2017), s. 34-41 
 
REDAKCE 
25 let Doubravecké knihovny / redakce. -- In: Doubravecké listy. -- Roč. 
2017, č. 106 (31. 10. 2017), s. 7 
  
(JIS) 
Rímský v knihovně / (jis). -- In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- 
Roč. 28, č. 230 (04. 10. 2017), s. 13 
 
VITINGER, Jan 
Knižní trh představuje drobné nakladatele / Jan Vitinger. -- In: Mladá 
fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 260 (09. 11. 2017), s. 16 
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ŠPALKOVÁ, Gabriela, 1971- 
Literární festival nabízí knihy, pořady i koncerty / Gabriela Špalková. -- 
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 255 (03. 11. 2017), s. 16 
 
(HAJ) 
Novinky z knihoven: detektivka i vážné zamyšlení / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 256 (04. 11. 2017), s. 10 
 
(MRAK) 
Cestování do Indie / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- 
Roč. 26, č. 257 (06. 11. 2017), s. [1] 
 
(HAJ) 
Nové knihy / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, 
č. 262 (11. 11. 2017), s. 9 
 
(HAJ) 
Literární festival připomene literáta Zdeňka Barborku / (haj). -- In: 
Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 260 (09. 11. 2017), s. 10 
  
(JV) 
Výstava Z listáře a sborníku připomene 130. výročí narození Bohumila Polana 
/ (jv). -- In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 265 
(15. 11. 2017), s. 18 
  
(PŠ) 
Adventní koncert na podporu dětí / (pš). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 271 (23. 11. 2017), s. [1] 
 
(HAJ) 
Novinky: Výpravy do přírody i dramatické příběhy / (haj). -- In: Plzeňský 
deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 26, č. 273 (25. 11. 2017), s. 9 (PŠ) 
  
Panama a život, který skýtá / (pš). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 275 (28. 11. 2017), s. [1] 
 
JOSEFOVÁ, Hana 
Plzeňští literáti mají festival / Hana Josefová. -- In: Plzeňský kulturní 
přehled Kultura. -- (20. 11. 2017), s. 7 
  
(RED) 
Bohumila Polana připomene řada akcí / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 
22 (16. 11. 2017), s. 6 
  
(RED) 
Doubravecká knihovna se změní v pohádkovou říši / (red). -- In: Radniční 
listy. -- Roč. 22 (16. 11. 2017), s. 7 
 
(JIS) 
Oslavte zítra Den pro dětskou knihu / (jis). -- In: Mladá fronta Dnes. -- 
ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 278 (01. 12. 2017), s. 15 
 
(POL) 
Čtení ze sbírky fejetonů Naboso se uskuteční dnes v knihovně / (pol). -- 
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, č. 283 (07. 12. 2017), s. 20 
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VÁNOČNÍ 
Vánoční podvečer Vítaného hosta aneb Z Plzně až na konec světa!. -- In: 
Vítaný host. -- Roč. 12, č. 4 (08. 12. 2017), s. [42] 
 
(RED) 
Knihovna chystá Vánoční podvečer: Návštěvníci zavítají do Afriky, na 
Velikonoční ostrov a na Šumavu / (red). -- In: Radniční listy. -- Roč. 22 
(14. 12. 2017), s. 8 
  
(HAJ) 
Romantika i pojednání o bohu / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 290 (15. 12. 2017), s. 9 
  
(MRAK) 
Knihovna zve na zítřejší koncert / (mrak). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 286 (11. 12. 2017), s. 2 
 
ŤOUPALOVÁ, Lenka 
Oáza - čtecí koutek / Lenka Ťoupalová. -- In: Plzeňská jednička. -- Roč. 
24, č. 6 (21. 12. 2017), s. 10 
 
(JAV) 
Tomáš Lebenhart křtí novou knihu / (jav). -- In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 
1210-1168. -- Roč. 28, č. 294 (20. 12. 2017), s. 12 
 
(EZ) 
Křest: Příběhy nejen z ordinace / (ez). -- In: Plzeňský deník. – ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 295 (21. 12. 2017), s. [1] 
 
(HAJ) 
Romány pro ženy či dobrodruhy / (haj). -- In: Plzeňský deník. -- ISSN 
1210-5139. -- Roč. 26, č. 300 (29. 12. 2017), s. 9 

 

 


