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I. Úvodem 
 
     Z pohledu numerologie je prý osmička nejmocnější ze všech čísel – je číslem 
nekompromisním, vyjadřujícím osud, rovnováhu a spravedlnost. Osmnáctka prý s sebou nese 
duchovně-materiální neshodu. A sama numerologie pak přesvědčení, 
že náš život a celý vesmír je v celku uspořádaný systém. Alespoň v tomto 
bodě, uznávám, mají čísla dost společného s knihovnou…  
     Během „osmičkového roku“ bohužel některé součty opět poklesly. 
Knihovna města Plzně zaznamenala další úbytek uživatelů, návštěvníků 
i výpůjček. Do výkonů se přirozeně promítl plíživý celosvětový trend,  
docela jistě ovšem také onen místní „duchovně-materiální konflikt“. 
Ani v roce 2018 jsme se totiž nevyhnuli nutnému přechodnému uzavření 
řady velkých knihovních provozů. Z důvodu pravidelné revize 
knihovního fondu byla čtrnáct dnů nepřístupná Obvodní knihovna Skvrňany, více než 
dvouměsíční uzavírku si vyžádala komplikovaná rekonstrukce podlahy v Obvodní knihovně 
Slovany. V srpnu a prosinci pak navíc na Slovanech došlo ke dvěma haváriím vodovodního 
potrubí, vytopena byla i pobočka v Božkově. V knihovnách Bolevec, Lobzy a Doubravka 
v řádu dnů proběhla rekonstrukce k posílení počítačové sítě. Obvodní knihovnu Lochotín 
v topné sezóně trápily hlučné a silné vibrace způsobené technickým zařízením výměníkové 
stanice v přízemí. Obvodní knihovna Bory, která sídlí v budově střední školy, musela 
natrvalo opustit suterénní sklad knih a na Knihovně Vinice vichřice strhla polovinu 
velkoplošné tabule… To ale ještě nebylo všechno. 
     Trpělivost uživatelů KMP (a také knihovníků ve službách) prověřily dvě mimořádné akce.   
     Na konci května vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů (GDPR) a knihovna musela 
reagovat zavedením povinných opatření. Provedla revizi interních procesů, ke skříním 
s dokumenty doplnila zámky, upravila Knihovní řád, postupy přihlašování čtenářů, 
uchovávání průkazů na výpůjčních pultech, tisk oznámení o rezervacích a hlavně formuláře 
přihlášek. Tisícům čtenářů musely knihovnice záležitost nejprve vysvětlit, tisíce přihlášek 
znovu vytisknout a nechat podepsat, což mnohdy vyvolávalo negativní emoce a výrazně 
zpomalovalo obsluhu. 
     V druhém pololetí byla činnost knihovny doslova ochromena přechodem na technologicky 
vyšší knihovní informační systém Tritius. Do budoucna tím KMP získala moderní systém 
se všemi moduly, jenž podporuje dodržování knihovních standardů, mezinárodních norem 
a pravidel a umožňuje strukturalizaci služeb podle individuálních podmínek organizace. Při tak 
velikém počtu knihoven sítě a objemu knihovního fondu však s sebou přechod zpočátku nesl 
mnoho problémů. Chod knihovny včetně zpracování nových knih se velmi zpomalil, někdy 
až zastavil, čtenáři si jen neradi zvykali na nový webový katalog v dynamickém interaktivním 
prostředí, třebaže nabízí řadu přidaných funkcí. Za všechno neúmyslně způsobené 
nepohodlí se Plzeňanům upřímně omlouváme, děkujeme za trpělivost, věrnost a spolupráci!  
     Výstavou „Svět na prknech Polanovy síně“ v mázhausu plzeňské radnice a také 
stejnojmennou publikací jsme si připomněli čtvrt století našeho prvního sálku. U příležitosti 
100. výročí vzniku republiky uskutečnili projekt „Československé historické osmičky“ 
a k 100. výročí narození plzeňského rodáka Miroslava Horníčka v Polanově síni realizovali 
osmidílný cyklus „Hovory o H“ s celoroční anketou o nejoblíbenější Horníčkovu knihu. 
Vyhrály Dobře utajené housle… 
     Horníček by nám nejspíš řekl: „Napsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte.“ 
Možná by poznamenal: „Znám lidi, které vidím rád - jednou za čas. Kdybych je vídal denně, 
bylo by po radosti.“  Jenže nám knihovníkům, na rozdíl od Horníčka, působí každodenní 
setkávání s „našimi“ lidmi už 142 let opravdovou radost!   

 
 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA 
                                                                                                                   ředitelka 
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II. Údaje o organizaci  
 

II.1 Základní údaje 
 

Název:  Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 
Sídlo: B. Smetany 13, 301 00 Plzeň  
Telefon: 378 038 210  
Fax: 378 038 220  
E-mail: knihovnamp@plzen.eu 
Web: http://www.knihovna.plzen.eu 
IČ: 00368806  
Číslo v evidenci knihoven MK ČR: 1178/2002  
Sigla (lokační značka, číslo pro MVS): PNG001  
Zřizovatel: Plzeň, statutární město  
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Helena Šlesingerová, MBA   

 
 

II.2 Poslání a cíle 
 

     Knihovna města Plzně, příspěvková organizace (dále jen KMP), je kulturním, 

informačním a vzdělávacím centrem, dostupným všem vrstvám občanů – tím plní své 

poslání významného nástroje k uskutečnění práva občanů na rovný a svobodný přístup 

k informacím, na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a jejich svobodné 

utváření. Zvláštní důraz je kladen na programy a služby pro děti, mládež, zdravotně a jinak 

handicapované občany a národnostní menšiny. 

Jejím cílem je:  

 zpřístupňování a správa knihovních fondů 

 poskytování přístupu k internetu  

 poskytování služeb speciálních oddělení, čítáren, studoven, případně meziknihovních 

služeb 

 poskytování informačních služeb  

 zajišťování regionálních funkcí  

 poskytování kulturních, kulturně společenských a vzdělávacích služeb 

 vydávání periodických a neperiodických publikací k tématům předmětu knihovny  

 

 

II.3 Změny ve zřizovací listině 
 

     Zřizovací listinu KMP vydala Plzeň, statutární město, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) na základě usnesení 

Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003, usnesení ZMP č. 789 ze dne 8. 12. 2005, 

usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. 9. 2009, usnesení ZMP č. 323 ze dne 18. 6. 2015 a usnesení 

ZMP č. 93 z 3. 3. 2016. 

     V roce 2018 nedošlo ve zřizovací listině KMP k žádným novým úpravám. Aktualizovány 

byly přílohy ZL Svěření movitého majetku a Svěření nemovitého majetku KMP.  

 

     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 2018 pracovalo v KMP 91 zaměstnanců – fyzických osob (tj. 85 žen a 6 mužů), 

k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 77,95 pracovníků (vloni 78,10 pracovníků), z toho 

bylo 17 pracujících v důchodovém věku. Na knihovnických službách se během roku 

podílelo celkem 78 fyzických pracovníků (58,9 přepočtených).  

     V roce 2018 do KMP nastoupily 2 nové pracovnice, 2 pracovnice pracovní poměr ukončily – 

jedna odešla studovat vysokou školu, druhá z finančních důvodů odešla z oboru a k jinému 

zaměstnavateli, 1 pracovnice a 1 pracovník nastoupili na mateřskou dovolenou, 2 pracovnice 

pokračovaly v mateřské dovolené z předchozích let.    

     Největším pracovištěm KMP byla nadále Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 

8 knihovnic (7,75 úvazků).       

     Nemocnost v KMP byla v roce 2018 poměrně vysoká, činila 5 629 hodin. Přímo 

ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 605 kalendářních dnů 

(v r. 2017 to bylo 529 dnů, v r. 2016 538 dnů). Delší nemocnost se týkala zejména OK Bory 

(132 dny), Knihovny Bolevec (96 dnů), Studovny (80 dnů), ÚKD (77 dnů), ÚKDM 

a OK Lochotín (obě 47 dnů), OK Doubravka (40 dnů), Knihovny Vinice (32 dny), Oddělení KF 

(24 dny), OK Skvrňany (19 dnů) či Bibliobusu (11 dnů).     

     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP pouze 8 knihovníků do 30 let (8,79 %; 

vloni 4,70 %), 8 knihovníků ve věku 31-40 let (8,79 %; vloni 10,58 %), 24 ve věku 41-50 let 

(26,37 %; vloni 29,41 %), 34 ve věku 51-60 let (37,36 %; vloni 36,47 %), 11 ve věku 61-70 let 

(12,08 %; vloni 11,76 %) a 6 nad 70 let (6,59 %; vloni 4,70 %). Průměrný věk se tedy opět 

mírně zvýšil - na 51 let (v roce 2017 to bylo 49 let). Nejstaršímu zaměstnanci bylo 74, 

nejmladším 24 let. Věkové rozpětí mezi zaměstnanci uvnitř organizace stejně jako vloni činilo 

rovných 50 let!  

     KMP zaměstnávala 38,46 % pracovníků s VŠ vzděláním, tj. 35 fyzických lidí, 32,56 

přepočtených úvazků (17 Mgr., 1 MBA, 1 Ing., 13 Bc., 3 BBUS/Hons), z toho bylo 30 (28,93 úv.) 

VŠ knihovnického směru. V knihovně dále pracovalo vedle 2 absolventek VOŠ 

knihovnického směru (DiS) 39 lidí (29,93 úv.) se SŠ vzděláním knihovnického směru, 5 lidí 

se středním všeobecným nebo jiným odborným vzděláním s maturitou, ostatní pak 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 v září úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Informační studia 
a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od října pokračuje 
v kombinované formě navazujícího magisterského studia stejného zaměření.     
     Kolegyně D. Etllerová v červnu absolvovala e-learningový Knihovnický kurz pořádaný MZK 
Brno, kolegyně V. Kašparová, L. Hyláková a L. Urbanová podobně v červnu absolvovaly kurz 
Služby knihoven.  
 
     Všichni zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SITMP. 
Tuto možnost využilo 7 pracovnic: 

 MS Office 2010 Outlook (13. 2. M. Kožíšek Ouřadová, 1. 3. L. Duchková, 13. 11. 
M. Maškovská) 

 MS Office 2010 Excel pro začátečníky (18. 1. M. Bedřichová, 1. 3. S. Ulíková) 

 MS Office 2010 Excel pro pokročilé (16. 3. S. Ulíková) 

 MS Office Word pro začátečníky (19. 4. J. Růžičková) 

 MS Office Word pro pokročilé (26. 4. M. Korandová) 
 
     Také v roce 2018 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: 

 Do černého – konference (22. - 23. 1., Městská knihovna Praha, 1 pracovnice) 

 Současná americká a britská literatura v českých překladech II. – přednáška Mgr. 
Michaely Čaňkové (7. 2., SVK PK Plzeň, 2 pracovnice) 

 Ergonomie v pracovním prostředí – seminář (6. 3., Polanova síň, 17 pracovníků)  

 Senioři píší Wikipedii (4. 4. a 9. 5., 1 pracovnice) 

 Symbolika barev a pointilistické kompozice - Seminář a workshop (5. 4., SVK PK, 
7 pracovnic) 

 Jak si hledat spojence a nebýt na to sami. - Workshop participativního komunitního 
mapování pro knihovny s Mgr. Eliškou Bartošovou v rámci projektu Sociální inovace 
v knihovnách (12. 4., SVK PK, 6 pracovníků) 

 Knihovnické paragrafy - přednáška PhDr. Dagmar Svatkové (17. 4., SVK PK, 15 pracovnic) 
 OKNA - O knihovnických aktivitách – celostátní soutěžní přehlídka knihovnických 

besed pro děti (17. 4., Městská knihovna Louny, 7 pracovnic)  

 Současnost literatury pro děti a mládež 2018 - konference (17. - 19. 4., Krajská 
vědecká knihovna Liberec, 1 pracovnice) 

 Saské knihovny (Německo) - studijní cesta SDRUK 2018 (25. – 27. 4., 2 pracovnice) 

 Svět knihy Praha 2018 – 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – zájezd 
(10. 5., Praha, 10 pracovnic) 

 Digitální knihovna Kramerius pro začátečníky (15. 5., SVK PK, 2 pracovnice) 

 Mediální gramotnost – seminář ZIG (17. 5., SVK PK, 12 pracovnic) 

 Hudební seminář (22. – 23. 5., KJM Brno, 1 pracovník) 

 Literární Šumava 2018 – 22. setkání knihovníků ze západních a jižních Čech (24. – 25. 5., 
5 pracovnic) 

 Příprava a vyhodnocení ankety – nadstavbový seminář IG (5. 6., SVK PK, 2 pracovnice)  

 Elektronické informační zdroje pro zpracování rodokmenu I. a II. – seminář s Mgr. 
Jiřím Jelenem (12. 6 a 26. 6., SVK PK, 7 hodin, 8 pracovnic) 

 NASIV 2018 – (12. – 13. 6., Brno, 1 pracovnice) 

 KIS Tritius – školení k novému knihovnímu systému (20. 7., SIT MP, 44 pracovníků) 
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 Exkurze do odborných knihoven v Brně a Kroměříži (7. – 8. 9., 9 pracovnic) 

 KIS Tritius – odborná konzultace (17. 9., Městská knihovna Ostrov, 4 pracovnice) 

 Svět knihy Plzeň 2018 – mezinárodní knižní veletrh a literární festival (21. 9. – 22. 9., 
DEPO2015, 32 pracovnic) 

 Střih a úprava zvukových nahrávek a videa - seminář IG (25. 9., SVK PK, 3 pracovnice) 

 Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – odborná konference (26. 9., 1 pracovnice) 

 Knižní veletrh UHK Hradec Králové (2. 10., 2 pracovnice) 

 KIS Tritius – odborná konzultace (4. – 5. 10., Knihovna města Ostravy, 5 pracovnic) 

 Odborná exkurze do knihoven na Tachovsku – zájezd (9. 10., 7 pracovnic) 

 Plzeňský knižní trh – festival, přednášky (17. 10., KMP, 12 pracovnic) 

 V. workshop pro metodiky veřejných knihoven (17. – 18. 10., KVK v Liberci, 1 pracovnice) 

 H. Ch. Andersen česky: Pohádka ztracená v překladu – seminář (19. 10., NK ČR Praha, 
1 pracovnice)  

 Projekt Manuscriptorium - seminář (23. 10., SVK PK, 3 pracovnice) 

 Výroční zasedání ČNS IAML (23. – 24. 10., NK ČR Praha, 1 pracovník) 

 Google a jeho nástroje I. - seminář IG (25. 10.,  SVK PK, 8 pracovnic) 

 Centrální portál knihoven - Knihovny.cz – workshop s Martinou Huječkovou (31. 10., 
SVK PK, 2 pracovnice) 

 Google a jeho nástroje II. - seminář IG (1. 11.,  SVK PK, 8 pracovnic) 

 Etika kulturního pracovníka I. – seminář (6. 11., SVK PK, 9 pracovnic) 

 Zámek plný knih - knižní veletrh Pardubice (9. 11., 2 pracovnice) 

 Dokumentární portrét I. - nadstavbový kurz IG (13. 11., SVK PK, 1 pracovnice) 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež určené pracovníkům školních 
a dětských oddělení veřejných knihoven (14. 11., NPMKK Praha, 1 pracovnice) 

 Etika kulturního pracovníka II. – seminář (15. 11., SVK PK, 7 pracovnic) 

 Seminář lokálních supervizorů (15. 11., Národní technická knihovna Praha, 1 pracovnice) 

 Výroční seminář účastníků Souborného katalogu ČR (26. 11., NK ČR Praha, 1 pracovnice) 

 Bookstart 2019 – odborná konference (26. 11., Knihovna města Hradce Králové, 
1 pracovnice) 

 Dotyková zařízení ve výuce - nadstavbový seminář IG (27. 11., SVK PK, 5 pracovníků) 

 Současné čtenářské trendy u dětí, mládeže a dospělých (29. 11., 7 pracovnic) 

 Minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti pro učitele a další 
pedagogické pracovníky mateřských a základních škol - Národní ústav pro vzdělávání 
(3. 12., Plzeň, 1 pracovnice) 

 
     Tři pracovnice si v průběhu roku prohlubovaly vzdělání také účastí v kurzech angličtiny, 
1 pracovník v kurzu francouzštiny a 1 pracovnice v kurzu Russian Open.  
 
     Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 586 hodin, tj. průměrně téměř 27 hodin 
na jednoho pracovníka, což je o 7 hodiny na pracovníka více než v roce 2017 (vloni 1 530 
hodin). Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu. 
 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců byly zapojeny 4 pracovnice KMP, 
z toho 3 nově přijaté. Tzv. „kolečko“ po provozech knihovny absolvovaly v době od 23. 3. 
do 8. 6., seznámily se s provozem všech knihoven s celotýdenním provozem, se specifickými 
podmínkami jednotlivých pracovišť a s většinou svých kolegů a kolegyní.  
 
     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 21 praktikantů, v novém školním roce 2018/2019 
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nastoupilo na průběžnou praxi 17 studentů. ÚKD a ÚKDM se o své praktikanty dělily 
s Oddělením KF. 
     Od 21. 5. do 1. 6. 2018 v OK Bory absolvovaly 2 studentky SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 
souvislou odbornou praxi.  
 

V roce 2018 KMP opět (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků 
při realizaci některých kulturních akcí (např. Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, Čtení 
pro nejmenší, Halloween, Den pro dětskou knihu, artedílny, vernisáže aj.). Dobrovolníci 
předčítali z knih, dramatizovali literární díla, zpívali, vystupovali ve hře na hudební nástroje, 
pomáhali s organizačním zajištěním akcí apod. Jednalo se o rodinné příslušníky knihovnic 
a jejich přátele, studenty, seniory i osoby produktivního věku. Knihovně vypomáhalo min. 
19 lidí (vloni 31, předloni 16), kteří dohromady odvedli nejméně 71 hodin dobrovolnické 
práce (vloni 108, předloni 102,5). Z toho bylo v OK Doubravka 6 lidí/34 hodin, v ÚKDM 
5 lidí/16 hodin, v OK Bory 4 lidi/10 hodin, v OK Skvrňany 2 lidi/3 hodiny, v Knihovně Bolevec 
1 člověk/4 hodiny a v Knihovně Lobzy 1 člověk/4 hodiny. 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)  

 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 – do 23. 4., V. Čadová – do 8. 12., 
L. Kotroušová, J. Lauberová – od 2. 12., E. Murinová) 

 Pracovní skupina pro aktualizaci a údržbu webu KMP (L. Kotroušová, V. Čadová 
– do 8. 12., J. Lauberová – od 2. 12., 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, 
19 pracovníků individuálními členy; K. Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP) 

 SKIP 04 – Plzeňský kraj (H. Nováková - tajemnice RV, A. Sobotová – členka RV 
a kronikářka, L. Kotroušová – členka RV a správce webových stránek SKIP 04, 
M. Kožíšek Ouřadová – členka RV, H. Brožová – členka dozorčí komise RV)  

 Klub dětských knihoven SKIP České republiky (H. Šlesingerová – členka 
„mozkového trustu“ KDK, celostátní předsedkyně této odborné sekce) 
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 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) 

 Sdružení knihoven (KMP institucionálním členem od 25. 1. 2018) 

 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 při Ministerstvu kultury ČR pro cenu Knihovna roku v kategorii 
b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (H. Šlesingerová – členka poroty)   

 Komise pro jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2019 při OK 
MMP – (H. Šlesingerová – členka komise)   
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III. Zpráva o činnosti 
  
     V roce 2018 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 2018 o 3 754 tis. Kč vyšší než v roce 2017. K navýšení 
finančních prostředků došlo v souvislosti se zvýšením tarifních platů pro zaměstnance 
veřejného sektoru 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
 

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 

2018 28 479 4 805 299 287 952 777 9 059 2 022 45 514 21 494 124 024 

  
     Na statistické výkony měla vliv řada okolností. Ani v roce 2018 se KMP nevyhnuly větší 
uzavírky některých provozů. Z důvodu pravidelné revize knihovního fondu byla v prvním 
pololetí 2 týdny uzavřena Obvodní knihovna Skvrňany. Více než dvouměsíční uzavření 
provozu si vyžádala rekonstrukce podlahy a výměna podlahové krytiny v Obvodní knihovně 
Slovany. V knihovnách Bolevec a Lobzy, které sídlí v budovách základních škol, proběhla 
plánovaná rekonstrukce k posílení počítačové sítě, jež si v letních měsících vynutila asi 
týdenní uzavírky. Ze stejného důvodu byla 1 den uzavřena též Obvodní knihovna 
Doubravka. Omezena byla i činnost Bibliobusu – v úvodu roku musela být provedena oprava 
nefunkčního topného systému s odstávkou 1 týden, v závěru roku z důvodu pracovní 
neschopnosti knihovnice byl provoz Bibliobusu omezen po tři dny. V souvislosti s přechodem 
na KIS Tritius musela být na jeden den uzavřena celá síť knihoven KMP. V součtu byl provoz 
KMP pro veřejnost omezen 105 dnů (vloni 110 dnů).  
 
     Největší investiční akcí roku 2018 byla rekonstrukce podlah a výměna podlahové krytiny 
v Obvodní knihovně Slovany. Akce byla logisticky poměrně náročná, neboť rozsáhlý mobiliář 
nebylo kam přechodně uskladnit a práce musely probíhat ve třech etapách za postupného 
přesouvání regálů v prostoru. Po celé ploše volného výběru byla vyrovnána podlaha a následně 
vyměněna podlahová krytina -  dosavadní zátěžový koberec z roku 2000 byl nahrazen lépe 
udržovatelným  marmoleem. Prostory pro uživatele pak byly kompletně vymalovány.  

                                                 
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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Knihovní fondy 
     Finanční prostředky určené na pořízení knihovního fondu byly oproti roku 2017 mírně 
navýšeny – o 267 tis. Kč, dosáhly tedy částky 4 723 tis. Kč. Navýšení se však bohužel 
nepromítlo do zvýšeného počtu pořízených knihovních dokumentů. Přírůstek byl naopak 
o 2 500 KJ (o 14 %) menší. Jedním z důvodu poklesu byl větší nákup AV médií, na něž KMP 
vydala o 168 tis. Kč více než v předchozím roce. Pořízení knižního titulu v podobě AV média 
je finančně výrazně náročnější než zakoupení stejného titul v papírové podobě. Meziročně se 
dále ztrojnásobila finanční částka na nákup práv výpůjček elektronických knih pro registrované 
uživatele u společnosti eReading. S přechodem na nový KIS Tritius byla uživatelům 
prostřednictvím online katalogu zpřístupněna pestřejší nabídka elektronických knih, kterou 
oproti předchozím rokům také mnohonásobně využili.  
     Celkový stav knihovního fondu se téměř nezměnil – 479 668 KJ (meziroční nárůst o 0,7 %). 
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. Aktualizace byla zacílena zejména 
na oblast naučné literatury pro dospělé i dětské čtenáře. Počet svazků naučné literatury se 
celkově snížil o 1 643 KJ, zatímco počet svazků krásné literatury nepatrně zvýšil o 3 297 KJ. 
Ostatní kategorie dokumentů zaznamenaly mírný nárůst. K většímu nárůstu o 484 KJ (o 27 %) 
došlo v oblasti nákupu deskových her, didaktických pomůcek a edukačních hraček, které 
po loňském výrazném uživatelském úspěchu nově nabízené Lekotéky v Obvodní knihovně 
Doubravka do svých knihovních fondů zařadily i další knihovny. Zvýšila se nabídka a počet 
odebíraných titulů periodik – 1 386 exemplářů (zvýšení o 5 %).  
 
Registrovaní uživatelé 
     Počet registrovaných uživatelů meziročně poklesl o 2 750 (o 8,8 %), z toho pokles 
uživatelů do 15 let činil 512 uživatelů (o 9,6 %). V roce 2017 ovšem došlo ke změně definice 
registrovaného uživatele pro statistický výkaz veřejných knihoven a výrazný loňský nárůst 
(o 12 % u dospělých uživatelů, o 17 % u dětí do 15 let) byl pravděpodobně způsoben 
odlišnostmi v započítávání registrovaných uživatelů při nastavení KIS na nové podmínky. 
Dosažené hodnoty roku 2018 již odpovídají reálným hodnotám předchozích let (2013-2016). 
Počet nově registrovaných uživatelů se mírně zvýšil – poprvé bylo do knihovny zapsáno 
3 894 uživatelů, tj. meziroční nárůst o 642 zcela nových uživatelů (o 16 %).  
 
Návštěvníci  
     Počet návštěvníků přímých služeb oproti roku 2017 poklesl o 12 353 (o 4 %). Pokračoval 
i očekávaný sestup počtu návštěvníků využívajících služeb internetu – o 1 506 uživatelů (o 6,5 %).   
 
Výpůjčky  
     Nižší počet návštěvníků přímých služeb se pochopitelně odrazil i v počtu uskutečněných 
výpůjček. Došlo k výraznému meziročnímu propadu - o 94 112 výpůjček (o 9 %). Na poklesu 
měly největší podíl výpůjčky krásné literatury pro dospělé (propad o 35,5 %), výpůjčky 
naučné literatury pro dospělé (propad o 19,3 %), výpůjčky krásné literatury pro děti (propad 
o 18,3 %) a výpůjčky naučné literatury pro děti (propad o 16,8 %). Stále více se potvrzuje, 
že s proměnou současné společnosti se proměňují i čtenářské návyky. Do knihoven 
postupně přichází méně uživatelů, oproti minulosti si pak při jedné návštěvě půjčují mnohem 
méně knižních dokumentů. Část poklesu počtu výpůjček jde na vrub přechodu na nový KIS 
Tritius. Ten je oproti dříve užívanému knihovnímu systému Clavius natolik odlišný, že mnozí 
uživatelé si déle zvykali a jen velmi pomalu si osvojovali nové vyhledávací strategie. Proces 
převodu datových souborů mezi systémy zprvu představoval i poměrně výrazné omezení 
a zpomalení zpracování knihovního fondu či prodloužení cesty zpracování knižních novinek.  
Opravdu výrazný nárůst zaznamenala KMP v oblasti půjčování elektronických knih, 
prostřednictvím společnosti eReading. Zde počet výpůjček stoupl o 564 KJ (o 66 %). 
Z celkového počtu uskutečněných výpůjček však přesto e-výpůjčky stále představují zanedbatelné 
procento (0,09 %).  
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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 výrazně 
poklesl - o 86 (o 30 %). K poměrně velkému poklesu (o 98 požadavků, tj. o 14 %) došlo i v počtu 
požadavků registrovaných uživatelů směřovaných do jiných knihoven. Hlavní příčinnou 
poklesu byl přechod na KIS Tritius. Proces postupného nastavování nového knihovního 
systému na podmínky KMP s sebou nesl nečekané překážky (např. problémy s ukládáním 
stažených záznamů či omezený přístup z důvodu nedostatečného ratingu), které v důsledku 
výrazně zpomalily dosavadní nastavený systém vyřizování požadavků. Nové vyhledávací 
prostřední online katalogu bylo pro řadu malých knihoven jako potenciálních žadatelů natolik 
složité, že své objednávky možná raději směřovaly do jiných knihoven.  
 
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 2018 opět došlo k nárůstu celkového počtu poskytnutých 
informací (o 776, tj. o 8,6 %). Počet informací vyřízených elektronicky byl meziročně téměř 
shodný (propad o 5 informací). 
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
     Přestože celkový počet uskutečněných akcí pro veřejnost se v roce 2018 o 15 zvýšil, 
počet návštěvníků těchto akcí meziročně pokles o 1 483 (o 3 %). Potěšitelný byl nárůst počtu 
vzdělávacích akcí (o 37) i počtu jejich návštěvníků (708, tj. o 7 %). Zároveň ale došlo 
k poklesu v počtu kulturních akcí (o 23) a jejich návštěvníků (o 2 209, tj. o 6 %). KMP v této 
oblasti již dosáhla své hranice, za stávajících prostorových a personálních podmínek není 
v jejích silách tyto aktivity v budoucnu ještě více rozšiřovat.   
 
Internet 
     Počet uživatelů služeb veřejného internetu v roce 2018 opět poklesl - o 6,5 %, tentokrát byl 
však pokles oproti předchozímu období o něco mírnější (v roce 2017 byl pokles 12 %). Tento 
už pravidelný meziroční propad KMP připisuje především narůstající nabídce dostupného 
internetového připojení pro české domácnosti a rozvoji technologií mobilního internetu. Lze 
předpokládat, že v budoucnu bude přístup k veřejnému internetu v knihovnách využíván 
zejména občany ze sociálně slabších vrstev společnosti. 
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Počet výpůjček na: 

 2018 2017 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 33,70 33,50 + 0,20 

1 návštěvníka celkem 2,76 2,91 - 0,15 

1 návštěvníka služeb 3,18 3,40 - 0,22 

 
      
    Počet výpůjček na registrovaného uživatele nepatrně stoupl o 0,20, počet výpůjček na 
návštěvníka celkem sotva znatelně klesl o 0,15, počet výpůjček na 1 návštěvníka služeb 
rovněž klesl o 0,22.     
 
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2018 2017 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 114 125 - 11 

Zaznamenáno návštěvníků 1 390 1 434 - 44 

Realizováno výpůjček 3 841 4 188 - 347 

Podáno registrovaných informací 37 33 + 4 

Uskutečněno akcí 8 8 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 23 0 

Zaznamenáno uživatelů internetu 87 92 - 5 

 
 
     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2018 a 2017. 
 
 
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 2018 splnila více 
kvantitativních i kvalitativních ukazatelů než v roce 2017. Knihovna splnila nebo 
překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel, počet 
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návštěvníků k počtu obyvatel, počet vypracovaných rešerší, počet veřejně přístupných stanic 
připojených k internetu a počet studijních míst. Standard výrazně překračuje v počtu 
vzdělávacích a kulturních akcí (meziroční nárůst o 0,75 %). Přestože v počtu návštěvníků 
těchto akcí došlo meziročně k mírnému poklesu (o 3,2 %), standard je naplněn. Dlouhodobě 
naplněn je též standard provozních hodin pro veřejnost. Oproti roku 2017 byl naplněn 
i standard v počtu zodpovězených dotazů i počtu zodpovězených dotazů ve Studovně. 
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. Přestože finanční prostředky věnované na nákup knihovního fondu 
byly vyšší (částka v Kč na nákup KJ na 1 obyvatele za kalendářní rok se zvýšila o 5 %), 
standard nebyl naplněn. Počet přístupů k internetu na 1 veřejnou stanici meziročně dále 
poklesl (o 6,5 %), i když ne tak prudce jako v roce předešlém. 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 2017 mírně snížil (o 1 %), standardu nebylo dosaženo. Průměrná návštěvnost 
kulturních a vzdělávacích akcí zůstala na stejné úrovni jako v roce 2017 - 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):  

 2018 2017 Rozdíl 

žáci 17 15      + 2 

studenti a učni 16 16 0 

senioři 25 22       + 3 

ostatní 42 47 - 5 

muži 27 26 + 1 

ženy 73 74 - 1 

 
     Meziročně došlo ve skladbě registrovaných uživatelů k drobným změnám. Mírně se zvýšil 
počet registrovaných žáků, počet studentů zůstal beze změny. Mírně se zvýšil i počet 
registrovaných uživatelů v seniorském věku, k poklesu došlo v kategorii uživatelů produktivního 
věku.   
 
     Nejvyšší procento počtu dětí navštívilo tradičně Knihovnu Bolevec (61 %), Knihovnu 
Lobzy (41 %) a pobočku Litice (35 %), které těží ze svého umístění přímo v areálu 
základních škol. Z ostatních knihoven nejvíce dětských čtenářů přišlo do poboček Božkov 
(33 %), Koterov a Bílá Hora (obě 25 %), z  velkých knihoven do Knihovny Vinice (20 %) 
a OK  Skvrňany (18 %). Naopak nejméně dětí navštívilo Studovnu (1 %) a Ústřední knihovnu 
pro dospělé (do 3 %), pobočku Radobyčice (5 %) a pobočku Újezd (7 %).  
 
     Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali Ústřední knihovnu pro děti a mládež (28 %), 
Obvodní knihovnu Lochotín (20 %) a Ústřední knihovnu pro dospělé (19 %), z poboček 
nejvíce studentů navštívilo Koterov a Lhotu (obě 9 %). Naopak nejméně studentů navštívilo 
Bibliobus (4 %), z velkých knihoven Bolevec (5 %), Lobzy a Vinice (obě 6 %). Nejméně 
studentů navštívilo pobočky Radobyčice (do 1 %), Božkov (2 %) a Litice (3 %).  
     Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo pobočku Radobyčice (65 %), Bibliobus (59 %) 
a pobočku Újezd (51 %).  Nejméně senioři využívali služeb ÚKDM (8 %) a Knihovny Vinice 
(10 %).  
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     Nejvyšší procento návštěvníků v produktivním věku jako vždy tvořili návštěvníci Knihovny 
Vinice (64 %), Hudební a internetové knihovny (60 %), Studovny a ÚKD (obě 54 %). 
Z poboček navštěvovali uživatelé v produktivním věku nejvíce Křimice (65 %), Červený 
Hrádek (55 %) a Malesice (52 %).  
 
     Nejvyšší procento žen z velkých knihoven navštívilo Bibliobus (80 %),  ÚKD, Obvodní 
knihovnu Bory a Doubravka (všechny 75 %), z malých poboček navštěvovalo nejvíce žen 
Lhotu (86 %), Litice a Radobyčice (obě 83 %). Nejvíce uživatelů mužů vykázaly Hudební 
a internetová knihovna (51 %) a Studovna (50 %), z poboček nejvíce mužů navštěvovalo 
Koterov (31 %), Malesice (28 %) a Bílou Horu (26 %). 
 

Dle odhadu 80 % čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských.5 
  
     Průměrná denní návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 
1 380 lidí, což je o 39 návštěvníků za den méně než v roce 2017 (tehdy 1 420). Průměrná 
návštěvnost v ústřední budově v sobotu byla 94 lidí (v r. 2017 to bylo 88), celkem přišlo 
v sobotu 3 837 návštěvníků a realizovalo 10 507 výpůjček (v roce 2017 to bylo 3 545 
návštěvníků a 9 812 výpůjček). Počet uživatelů, kteří navštívili knihovnu v sobotu, se zvýšil 
o více než 6 %. 
 
     V roce 2018 byla knihovna otevřena 248 pracovních dnů a 41 sobot.  
 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (257 návštěvníků za den), OK Lochotín (191), ÚKDM (135), 
Knihovna Bolevec (133) a OK Doubravka (132 návštěvníků za den), nejméně pobočky 
Radobyčice, Červený Hrádek a Újezd (všechny 10 návštěvníků za den), které však mají 
otevřeno pouze 1 den v týdnu. 
 
Nejvytíženější dny v týdnu 
     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí (29 %), úterý (21 %) a dále 
čtvrtek (18 % z celkového počtu návštěvníků). V  Bibliobusu byla však na prvním místě 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                 
5
 Nový KIS Tritius tyto statistické údaje nenabízí.   
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III.2 Základní knihovnické služby 
 
Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno 
knihovny v ústřední budově (48), nejméně pobočky Bílá Hora, Červený Hrádek, Koterov, 
Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd (4 hodiny).  
 
Změny otevírací doby 
     V roce 2018 v nastavené otevírací době knihoven KMP nedošlo k žádným změnám.  
 
On-line katalog 
     Počet uskutečněných vzdálených přístupů ze strany uživatelů do obou druhů katalogů 
(katalog Carmen + katalog Clavius, katalog Tritius) z prostředí knihovny i mimo ni se 
meziročně o 6 081 snížil, dosáhl čísla 146 296 přístupů, tj. o 7 622 méně (o 5 %) než v roce 
2017. Příčinou poklesu mohl být ve druhém pololetí přechod KMP na KIS Tritius – v prostředí 
nového katalogu s širší nabídkou vyhledávacích funkcí se čtenáři zprvu hůře orientovali.  
 
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 byl každý nový uživatel při registraci automaticky seznámen  s nabídkou služeb 
oddělení, s celkovou strukturou služeb KMP a s podmínkami, za nichž jsou tyto služby 
poskytovány. Zároveň byl též informován o platném Knihovním řádu, jehož tištěnou formu 
dostal k dispozici, dále o přístupu do online čtenářského konta s možností prodlužování 
výpůjční doby i půjčování e-knih. V prostorách knihovny byla k dispozici kniha pro náměty 
a připomínky návštěvníků. Knihovna aktivně nabízela službu MVS a v případě opakujících se 
dotazů na titul, který KMP neměla ne fondu, dávala podnět do Oddělení KF. V souvislosti 
se zavedením do praxe Opatření o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo potřeba 
administrativě při přihlašování či přeregistraci každého uživatele věnovat výrazně větší časový 
prostor a zdůvodňovat, proč k  opatřením dochází. Toto období bylo pro obě strany složité. 
Další velmi náročné období pro knihovníky i čtenáře nastalo po spuštění nového KIS Tritius. 
Zavedení nového typu on-line katalogu bylo zpočátku bolestné – uživatelé ho hodnotili jako 
nepřehledný, nesrozumitelný a oproti předchozímu on-line katalogu KIS Clavius zbytečně 
rozsáhlý. Pracovnice knihovny musely neustále vysvětlovat zcela nové vyhledávací techniky.  
     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 
odborné konzultace ohledně doporučené četby pro žáky a studenty. Další konzultace byly 
poskytnuty učitelkám tříd zapojených do projektů Knížka pro prvňáčka a Čtenářské pasy.   
     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. Pro lepší orientaci uživatelů 
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v prostoru bibliobusu bylo provedeno označení a rozdělení knihovního fondu podle 
jednotlivých žánrů, u části fondu podle roku vydání pro lepší přehled o novinkách.  
     V Knihovně Bolevec byly pro rychlou orientaci uživatelů vyčleněny vybrané tematické 
skupiny, 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.  
     OK Bory novým uživatelům při registraci poskytovala informace o službách nabízených 
knihovnou a pravidlech jejich využívání. Ústně i prostřednictvím letáčku je upozorňovala 
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. 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 nejprve na webových 
stránkách pro děti Knihomol, od 1. 6. pak tuto upoutávku přesunuly 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. 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. Od zavedení do praxe Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) s nutností nového tisku všech čtenářských přihlášek se prohloubila potřeba vstřícné 
komunikace knihovnic se čtenáři, kteří tuto administrativní zátěž vnímali velmi negativně. 
Po předchozím úspěchu půjčování Vánočních překvapení tzv. naslepo proběhlo v únoru 
půjčování Valentýnských dvojic (kniha+CD, kniha+komiks, kniha+film, kniha+desková hra), 
nápad se setkal s příznivou uživatelskou odezvou. V novém předvánočním období 
pracovnice pro uživatele opět připravily oblíbená Vánoční překvapení (74 balíčků).   
     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 každý nově registrovaný uživatel dostal kompletní informace 
o nabízených službách KMP a byl seznámen s prostorem knihovny, tematickým a žánrových 
rozložením knihovního fondu. Nově zde byla uživatelům nabízena sešitová vydání 
detektivek, rodokapsy. Rozšířena byla nabídka periodik, zejména o tituly z oblasti cestování 
a kutilství. Dětští návštěvníci prezenčně využívali rozšířené nabídky deskových her, když si 
v knihovně krátili čekání na odpolední vyučování.   
     V OK Lochotín se nově registrovaným uživatelům pracovnice 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 

http://www.ctenarskavyzva.cz/
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osobním kontě na webu KMP. Děti i dospělí měli k dispozici seznamy novinek. Čtenáři 
mohli využívat rovněž nástěnky s aktualitami ze sociální a právní oblasti a nástěnku 
s důležitými informacemi pro seniory.  
     V OK Skvrňany byla pravidelně obměňována nástěnka s knižními novinkami. Knihovnice 
zde adresně pomáhaly uživatelům s výběrem literatury.  Nově registrované čtenáře provedli 
prostorem, seznámily je se základními pravidly, s Knihovním řádem a nabídkou služeb KMP. 
     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. Rovněž zde dostávali informace o kulturních akcích 
pořádaných KMP a dalšími městskými organizacemi (např. ZOO Plzeň, Galerií města Plzně, 
Plzeňskou filharmonií atd.). Novým zájemcům o registraci byla věnována individuální 
pozornost. Po zavedení do praxe GDPR byla všem důsledně objasňována nutnost 
přeregistrace a tisku nových čtenářských přihlášek.   
     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 -  Téma a Vítaný host 
na Šumavě a v Českém lese. Nejen pro své uživatele Studovna připravila cyklus šesti 
přednášek věnovaný československým „osmičkovým“ historickým událostem (1918, 1938, 
1948, 1968). Přednášky byly určeny studentům středních škol a široké veřejnosti, vždy byly 
doprovázeny výstavou příslušných knih z regionálního fondu. Knihovnice vypracovaly 
a v průběhu roku nabídly bibliografický soupis literatury na daná témata z knihovního fondu 
KMP.  
     Návštěvníkům poboček Bílá Hora, Lhota, Litice, Křimice a Radobyčice, Újezd aj. 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.  
 
Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 
     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 
V Oddělení KF bylo evidováno celkem 148 návrhů (v roce 2017 to bylo 181 návrhů). 
Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh 
na doplnění knihovního fondu na webové stránce KMP (36 návrhů), prostřednictvím katalogu 
Carmen (39 návrhů, tato varianta byla ukončena s přechodem na KIS Tritius), 
prostřednictvím e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (73 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 2018 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. 2017 používalo Plzeňskou kartu jako čtenářský průkaz 8 299 registrovaných 
uživatelů, což tehdy představovalo 39,63 % z fyzických uživatelů KMP. Po přechodu na nový 
KIS Tritius již nelze uživatele Plzeňské karty ze systému zvlášť vygenerovat. 
     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), 
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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). 
     O platby prostřednictvím platebních terminálů v 8 knihovnách KMP byl ze strany 
veřejnosti podobně jako v předchozích letech zájem slabý až nulový. V roce 2018 bylo takto 
od čtenářů vybráno 5 387 Kč, což představuje 0,26 % z celkově vybrané finanční částky 
(v roce 2017 to bylo 5 376,- Kč, tj. 0,25 %). Uživatelé by měli větší zájem o možnost platby 
v knihovně běžnou bankovní kartou.  
 
Výpůjčky 
     Rovněž v roce 2018 si uživatelé půjčovali především beletrii, její výpůjčky převažovaly 
nad výpůjčkami naučné literatury v poměru 4 : 1 u dospělých a téměř 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 [Gogol: Revizor 
(půjčeno 201x), B. Hrabal: Ostře sledované vlaky (178x), Molière: Lakomec (177x)] umístily 
knihy: P. Hartl: Okamžiky štěstí (264x), R. Třeštíková: Bábovky (245x), D. Brown: Počátek 
(237x), R. Třeštíková: Osm (237x), J. Nesbo: Macbeth (204x), J. Nesbo: Švábi (196x), 
P. Hawkins: Dívka ve vlaku (195x), P. Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel (194x), J. Nesbo: 
Sněhulák (194x) a Policie (188x).   
     Děti byly ve výběru četby stejně jako vloni zaměřeny hlavně na Deníky malého 
poseroutky, jejichž autorem je J. Kinney (12 dílů dohromady půjčeno 2 012x). Na dalších 
místech byly knihy: A. Saint-Exupéry: Malý princ (88x), J. K. Rowlingová: Harry Potter 
a relikvie smrti (85x), Harry Potter a prokleté dítě (82x), J. Foglar: Hoši od Bobří řeky (82x), 
M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy (80x), E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti 
(79x), D. Williams: Babička drsňačka (77x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců 
(74x) a Harry Potter a Ohnivý pohár (73x). 
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: M. Eisenhammer: 100 zajímavostí 
z plzeňských archivů (109x), Zahradníková: Postel, hospoda, kostel (102x), J. Hajšman: 
Plzeňsko-český slovník (95x), T. Bernhardt: Městský obvod 2 Slovany (95x) a V. Hela: 
Tajemství bohyní na Žítkové (91x).  
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: J. Cenkl: Umíš se chovat bezpečně? 
(71x), C. King: Vlaky světa (71x), CH. Pym.: Jak to, že vidím? (67x), Odkud přichází déšť? 
(66x) a P. Wohllenben: Slyšíš, jak mluví stromy? (56x).  
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: J. Nesbo: Krev na sněhu (70x), 
J. Adler-Olson: Marco (66x), H. Mankell: Pátá žena (65x), L. Kepler: Lovec králíků (64x) 
a B. Minier: Zkurvenej příběh (63x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Pohádky 
pro Emmu (13x), The Revenant (13x), Anděl páně 2 (13x), Prázdniny v Provence (13x), 
Instalatér z Tuchlovic (12x), Trolls (12x), Arrival (12x), Johančino tajemství (12x) a Cizinka 

(12x), nejžádanějším hudebním nosičem bylo album Deep Purple: Infinite (12x), Alice 
Cooper: Paranormal (12x), Jiří Malásek: Zlatá kolekce (12x), Cranberries: Something else  
(12x) a Queens of the Stone Age (12x).  
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny. 
V čele popularity se udržel týdeník Téma (5 900x), následovaly dlouhodobě oblíbené tituly: 
Vlasta (4 366x), Týdeník Květy (4 356x), Svět motorů (3 201), Reflex (3 035x), Instinkt 
(2 903x), Epocha (2 397x), Týden (2 153x), 100 + 1 zahraničních zajímavostí (1 848x) a Večery 
pod lampou (1 829x).  
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     Z dětských časopisů to byly nejčastěji Simpsonovi (2 603x), Čtyřlístek (1 684x), Tom a Jerry 
(477x), Super komiks (419x) a Kačer Donald (322x). 
     K nejoblíbenějším hudebninám patřily zpěvníky Logopedické písničky (27x), Písničky 
z pohádek a filmů (10x), Lidové písničky a hry s nimi (9x) a Jelen: Zpěvník: písně, akordy (5x).  
     V kategorii deskových her uživatelé nejvíce poptávali tituly: Cortex: Mozkovna (75x), 
Goblíci jedlíci (68x), Duch! (67x), Dinosauři (65x), Lichožrouti (64x), Dobble (64x), Tučňáci 
na ledu (62x), Roy´s Story Cubes (54x), Hasiči: Pat & Mat (54x), Dobble kids (50x) 
a Čtyřlístek sportuje (50x).  
     V kategorii tematických kufříků to byly kufříky Víla (24x), Dinosauři (14x), Zvířátka (12x), 
Vláčky (10x) a dále Detektiv, Hasič, Princezny, Lidské tělo a Doprava (vše 9x). 
     Z elektronických zdrojů byl zájem o tituly Anglicky snadno a rychle (3x), Kurz české 
znakové řeči 1-7 (2x), Vyzkoušej si sám! (2x), Naše souhvězdí, tajuplný vesmír (1x), Dějiny 
městské dopravy (1x) apod. 
     K nejvíce frekventovaným kartografickým dokumentům patřily mapy: Plzeňský kraj 
(29x), Severní Plzeňsko (25x), Školní atlas světa (23x), Krušné hory, Karlovarsko (19x), 
Šumava – Povydří (18x), Šumava – Železnorudsko (17x), Krkonoše (16x), Wien – Vienna 
(15x), Třeboňsko (15x), Slovinsko (15x) aj. 
            
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. 
Od září 2017 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. Po přechodu na KIS Tritius se uživatelům 
KMP zlepšily podmínky pro přístup k e-knihám. Na rozdíl od předchozího online katalogu 
Carmen jim nový online katalog Tritius zpřístupňoval výrazně širší nabídku novinek knižních 
titulů. To se promítlo do skokového nárůstu počtu uskutečněných výpůjček e-knih - o 66 %. 
V roce 2018 si 226 unikátních čtenářů stáhlo 860 e-výpůjček (v roce 2017 to bylo 
93 čtenářů, 296 výpůjček). Nejvíce stahovanými byly knihy: R. Třeštíková: Veselí (16x), 
H. Morrisová: Tatér z Osvětimi (10x), L. Kepler: Lazar (9x) nebo P. Dvořáková: Dědina (5x). 
KMP za tuto službu zaplatila 42 140 Kč. 
 
     Poptávka po výpůjčkách e-čteček byla i v roce 2018 nízká. Kromě Elektronické Albi 
tužky (5 ks), která však slouží ke „čtení“ interaktivních tištěných knížek pro děti, byly 
všechny čtyři běžné e-čtečky knih dohromady půjčeny stejně jako v předchozím roce 15x, 
největší zájem byl o typ Energy eReader e6 Rubber (7x) a dále o typ eReading.cz 4 Touch 
Light (4x), Amazon Kindle (2x) a Sony PRS-300 (2x). 
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Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Oproti roku 2017 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek v roce 2018 snížil o 750, 
tj. o 9 %. Největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč (5 615), nejvíce upomínek 
vygenerovaly ÚKD (1 630), OK Lochotín (901) a ÚKDM (890). Mírný pokles se projevil 
v počtu odesílaných upomínek poštou, počet upomínek odeslaných elektronicky byl téměř 
vyrovnaný. Poštou bylo v celé KMP odesláno 793 upomínek (v r. 2017 to bylo 887 
upomínek), e-mailem nebo SMS zprávou 7 660 upomínek. Knihovní systém odeslal 
automaticky 104 070 tzv. připomínek, tj. nárůst o 0,7 % (103 235 v r. 2017). Uživatelé 
jednoznačně upřednostňovali formu elektronické komunikace. Pokles odeslaných upomínek 
souvisí s celkovým poklesem návštěvníků služeb. 
     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. Počet 
odeslaných  PU se meziročně snížil o 22. tj. o 4 %. Podáno bylo celkem 480 předžalobních 
upomínek (vloni 502). K největšímu poklesu došlo v  ÚKD (- 31), v ÚKDM (- 21) a v Hudební 
knihovně (- 8), největší nárůst zaznamenaly OK Slovany (+12), OK Skvrňany (+12) 
a Knihovna Bolevec (+8).  
     V roce 2018 KMP pokračovala při vymáhání pohledávek za čtenáři ve spolupráci 
s Oddělením vymáhání pohledávek Odboru příjmů z pohledávek a prodeje (dále jen OPPP) 
MMP. 11 pohledávek bylo vymoženo soudně a uzavřeno (vloni 19), 73 nevymahatelných 
pohledávek bylo exekutorem zastaveno (vloni 73), ve 4 případech byl dlužníkovi knihovnou 
stanoven splátkový kalendář před vymáháním (vloni 2), v 8 případech pak splátkový kalendář 
MMP.  Nově bylo prostřednictvím MMP uskutečněno 62 podání (vloni 76), z toho 83 návrhů 
na soud (vloni 50). Celkem se jednalo o finanční pohledávku ve výši 213 017,- Kč (cena 
dokumentu, poplatky z prodlení a manipulační poplatky: náhrada za dokument + vymáhání 
soudní cestou). Meziročně došlo k nárůstu v počtu podaných soudních návrhů o 40 %, neboť 
řada dříve podaných návrhů již dospěla do fáze podání na exekuční řízení. Objem 
administrativní práce knihovnic ÚKD, které tuto agendu zajišťují, se v posledním roce 
výrazně zvýšil. Nárůst agendy s nutností dodržet často šibeniční termíny vyřizování datových 
zpráv byl velmi stresující. Zároveň stále dobíhají starší případy dlužníků ve spolupráci 
s Advokátní kanceláří Martinská (JUDr. Havel), zde k 31. 12. 2018 šlo o 24 soudních a 172 
exekučních řízení. Meziročně se tedy snížil počet vyřízených soudních a exekučních řízení 
o 40 % a zvýšil počet dohodnutých i vyřízených splátkových kalendářů sjednaných s uživateli 
ještě před odesláním podkladů na vymáhání soudní cestou na MMP, což lze považovat 
za pozitivní trend uživatelského chování.  
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2018 se počet zadaných 
a uskutečněných rezervací meziročně výrazně snížil o 2 871 (o 27 %). Celkem bylo vyřízeno 
7 599 požadavků (v r. 2017 to bylo 10 418), nejvíce v ÚKD (3 024), v OK Lochotín (1 394), 
v OK Bory (770), ÚKDM (696), v OK Doubravka (661) a v OK Slovany (332). Příčinou 
poměrně dramatického poklesu rezervací mohl být celkový pokles počtu návštěvníků služeb 
a také zpomalení procesu zpracování knižních novinek v souvislosti s přechodem na KIS 
Tritius. Nový systém přinesl změny v pracovních postupech a jeho nastavení bohužel 
zpočátku nebylo zcela optimální. 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 75 případech zasláno poštou, tj. o 103 méně než v roce 2017 (tehdy 178). 
Z celkového počtu oznámení to bylo 0,97 %. Ostatní byla vyřízena automatizovaně 
prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy (7 660x). Uživatelé jednoznačně preferují oznámení 
elektronickou cestou. Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřilo periodikum Živá historie 
(19x), knihy: E. Tabery: Opuštěná společnost (4x), S. Lapeña: Někdo cizí v domě (4x), 
J. Nesbø: Macbeth (4x) nebo A. Mornštajnová: Hana (4x). Zájem o řadu titulů byl vyřešen 
také možností stáhnout si text elektronicky prostřednictvím výpůjčky z e-Readingu.  
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III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, v součtu bylo 
zodpovězeno 9 605 dotazů (vloni 8 286). Počet zodpovězených dotazů v roce 2018 tedy 
stoupl o 1 319, tj. zhruba o 16 %.  
 

 2018 2017 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  9 605 8 286 + 1 319 

   z toho e-mailem 126 131 - 5 

 
     Hlavním střediskem pro poskytování informací bylo Oddělení informačních služeb 
a studovna (Studovna), v němž se počet evidovaných zodpovězených dotazů meziročně 
také zvýšil. Osobně, telefonicky či písemně zde bylo zodpovězeno celkem 1 038 dotazů, 
tj. o 16 (o 3 %) více než v předchozím období (tehdy 1 022 dotazů). Vyhledávané informace 
byly tradičně nejrůznějšího druhu, nejčastějším zdrojem informací byl Internet (34 %), 
následovaly dotazy zodpovězené z knihovnických databází (Clavius a Tritius 25 %), 
z vlastního fondu Studovny (23 %), ostatních databází (18 %) a informačních pomůcek. 
Mírně klesl počet dotazů elektronickou cestou (o 5), 126 dotazů bylo uživatelům zodpovězeno 
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 11 odborných rešerší – o 1 méně než 
v roce 2017. Zadavateli rešerší byli registrovaní čtenáři i veřejnost, záznamy sloužily 
zejména jako podklady pro vypracování bakalářských a diplomových prací, pro badatelské 
a studijní účely. V zadání se objevovala zejména témata jako speciální pedagogika, 
ošetřovatelství, literární věda, regionální místopis a státní správa.  
     Prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 
18 dotazů, zejména z oblasti jazykovědy, lingvistiky, knihovnictví, KMP, plzeňského regionu aj.  
     Osmi plzeňským organizacím (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 
1 881 záznamů (vloni 2 122 záznamů).  
 
Informační zdroje 
     Jednotlivé knihovny KMP vytvářely Informačních zdroje jako uživatelské pomůcky pro rychlou 
orientaci v nabídce jednotlivých segmentů služeb.  
     Význam klasických kartoték BIS v posledních letech poklesl, tištěné informační zdroje byly 
v knihovnách využívány už jen vzácně.  
     V obou odděleních Knihovny Bolevec jsou k dispozici přehledy různých webových stránek.  
     V OK Bory mohli čtenáři využívat aktualizované seznamy novinek knižního fondu, 
výběrovou bibliografii Minecraft, seznamy fantasy a sci-fi literatury pro dětského čtenáře 
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. 
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     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 
doplňován 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 událost. Pro rychlé vyhledávání pak také nabídkový katalog 
CD a MP3 umístěných ve volném výběru (řazeno podle názvů) a 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, zvlášť seznam AV médií s mluveným slovem. 
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 348 
a nově uloženo 260 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet záznamů v databázi je 
nyní 4 581), do databáze článků o plzeňské kultuře a významných událostech (Region) bylo 
vloženo 3 644 záznamů (v databázi je nyní 95 453). Záznamy článků byly přebírány 
Souborným katalogem SKAT. 
     Pokračovala spolupráce s Oddělením KF na tvorbě nových autoritních záznamů pro 
Národní knihovnu ČR a opravách slovníku autorit 
     Pracovnicím a uživatelům Studovny byla nadále k dispozici hojně využívaná plnotextová 
databáze novinových a časopiseckých článků Anopress. 
     Pracovnice Studovny doplňovaly archiv výstřižků o Knihovně města Plzně. Přehled 
mediálního obrazu KMP v tisku i elektronických médiích byl pravidelně prezentován 
na měsíčních poradách služeb, vybrané články byly skenovány do přehledu Naše knihovna 
v tisku na webových stránkách KMP. 
     Při přechodu na KIS Tritius se zcela odlišným prostředím pro ukládání bibliografických 
záznamů musela Studovna překonat značné potíže. Ty měly za následek zpomalení procesu 
ukládání záznamů. Nicméně během podzimních měsíců byly problémy s nastavením 
odstraněny a skluz se podařilo téměř vyrovnat.  
     Výrazný zásah do zavedených pracovních postupů při tvorbě nových regionálních autorit 
přineslo zavedení do praxe Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pracovnice 
Studovny všem nově zařazovaným žijícím regionálním osobnostem posílaly žádost o souhlas 
se zařazením do databáze, spolu s vysvětlujícím dopisem. Tato nutná komunikace nejen 
zvýšila administrativní zátěž, ale proces ukládání záznamů opět zpomalila.  
     Pro výroční zprávu Divadla pod Lampou byl sestaven obraz jejich činnosti v tisku za rok 
2017. Pro Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti byl vytvořen přehled knih s ilustracemi 
M. Lacigové a tyto knihy z fondu KMP následně zapůjčeny k výstavě na radnici. 
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Internet, výpočetní technika, kopírování  
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
Počet uživatelů internetu byl oproti roku 2017 opět nižší (o 1 506 uživatelů). 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 dětském odd. Knihovny Bolevec, v Hudební 
knihovně a v Knihovně Vinice. Počet připojení uživatelů pomocí sítě Wi-Fi nebylo možné 
statisticky přesně evidovat, KMP už od roku 2016 od této evidence upustila. Nejvíce přístupů 
uživatelů k internetu zaznamenaly Hudební a internetová knihovna (3 854x),  OK Lochotín 
(3 539x), ÚKD (3 242x) a ÚKDM (2 421x), z malých poboček Radčice (245x). Naopak 
minimální zájem o internet vykázala z knihoven s celotýdenním provozem Knihovna Lobzy 
(218x), z malých poboček např. knihovny Červený Hrádek (0x), Koterov, Radobyčice a Újezd 
(každá 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. 
 
 

 2018 2017 Rozdíl 

Počet internetových stanic 55 55 0 
Počet využití internetu přes počítač KMP 21 494 23 000 -1 506 

 
 

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 2018 došlo k výraznému poklesu počtu požadavků na MVS z jiných knihoven - 
meziročně o 86, tj. o 30 %. K poměrně velkému poklesu (o 98, tj. o 14 %) došlo také v počtu 
požadavků směřovaných do jiných knihoven. Hlavní příčinnou poklesu byl přechod na nový 
KIS Tritius. Proces postupného nastavování systému na podmínky KMP s sebou nesl 
nečekané překážky (problematické ukládaní stažených záznamů, omezený přístup z důvodu 
nedostatečného ratingu), které vyřizování požadavků MVS velmi zpomalily. Vyhledávací 
prostřední nového online katalogu pak bylo pro řadu potenciálních žadatelů z malých 
knihoven zároveň natolik složité, že své objednávky raději směřovaly jinam.  
     Uživatelé KMP si z jiných knihoven přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování 
výpůjček naučné a studijní literatury z oblasti psychologie, alternativní medicíny, sociologie 
a geografie. Zatímco o naučnou literaturu bylo žádáno 420x, o beletrii jen 187x, vyžádány 
byly též hudebniny (6x). Studovna využívala služby MVS k získávání zdrojů při tvorbě 
výběrové bibliografie o M. Zikmundovi. Naopak z fondů KMP byla jiným knihovnám 
poskytnuta literatura z oboru dějin ČR, pedagogiky a literatura životopisná. Minimální byl 
počet žádostí na vyřízení požadavku formou zaslání kopie požadovaného dokumentu, i když 
se meziročně zvýšil o 3 požadavky.  
     Při zajišťování MVS se projevily i nepříjemné problémy s nedodržováním dohodnutých 
výpůjčních lhůt ze strany několika žadatelů z řad uživatelů KMP. V jednom případě knihovna 
dokonce musela přistoupit k poskytování knih MVS pouze prezenčně. V rámci MVS se také 
2 tituly vrátily zpět z jiných knihoven poškozeny. V prvním případě šlo o poškození tak 
rozsáhlé, že KMP musela trvat na plné náhradě dokumentu, v druhém případě čtenář uhradil 
převazbu.   
     V roce 2018 vydala KMP za poštovné MVS 11 305 Kč, tj. o 97 Kč méně, než v roce 2017. 
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 2018 2017 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 200 286 - 86 
Kladně vyřízené požadavky 200 286 - 86 
 -  z toho výpůjčkou originálu 200 286 - 86 
 -  z toho vyřízeno kopií 0 0 0 
 2018 2017 Rozdíl 

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám6 *614 712 - 98 
Kladně vyřízené požadavky 613 708 - 95 
 -  z toho výpůjčkou originálu 608 706 - 98 
 -  z toho vyřízeno kopií 5 2 + 3 

 
Práce s handicapovanými uživateli 
     V roce 2018 aktivně pracovalo s handicapovanými uživateli 11 knihoven KMP.  
     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2018 navštěvovaly 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.  
     Posádka Bibliobusu starším uživatelům poskytovala pomoc při zdolávání vysokých nástupních 
schodů do vozu a rovněž pomoc s výběrem vhodné literatury. 
     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 2018 se zde uskutečnilo 26 besed, lekcí informační výchovy 
a tvůrčích dílen. Uživateli se zbytky zraku, který se do knihovny nově přihlásil, knihovnice dle 
domluvy připravovaly zvukové nosiče s mluveným slovem. 
     OK Bory pravidelně navštěvovala ZŠ speciální Plzeň, Skupova ul., pro kterou knihovnice 
vytvářely zvláštní programy. Akce knihovny rovněž navštěvovaly třídy 1. stupně 
ZŠ Heyrovského se zaměřením na žáky se speciálními potřebami, děti se zúčastňovaly 
výtvarných soutěží vyhlášených knihovnou. Na základě domluvy s pedagogy knihovna poskytuje 
pro společné čtení v rámci výuky ve škole potřebný (větší) počet exemplářů vybraných titulů.   
     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 Kaligrafie; žáci MŠ a ZŠ pro zrakově postižené 
a s vadami řeči se zúčastnili lekce V knihovně jako doma. Na veřejných PC je volně 
k dispozici aplikace NVDA. Pracovnice knihovny pokračovaly v označování dětské literatury 
vhodné pro sluchově postižené na hřbetě piktogramem (ouško). Rozšířila se nabídka čteného 
slova ve formě audioknih na 1 439 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. Od října 2017 knihovna nabízí novou službu – 
Lekotéku. Nově též speciální periodika pro zdravotně postižené Mosty a Můžeš, která 
získala darem od jedné z návštěvnic.  
     V Hudební a internetové knihovně byla zvláštní pozornost věnována slabozrakým 
uživatelům, kteří často potřebovali plnou asistenci při uspokojování informačních potřeb, 
aktivní pomoc knihovníka při vyhledávání potřebných informací na internetu – úpravu písma 
v prohlížečích, tisk dokumentů v potřebné velikosti.  
     Knihovna Lobzy uskutečnila 4 besedy pro žáky ZŠ se sluchovým postižením a 2 besedy 
v prostorách školského zařízení pro žáky MŠ se zrakovým postižením a vadami řeči. V rámci 
školní výuky, se školní družinou i ve svém volném čase knihovnu navštěvuje dětská čtenářka 
na invalidním vozíku, pohyb po knihovně zvládá velmi dobře.  

                                                 
6
 Rozdíl mezi počtem odeslaných a vyřízených požadavků je způsoben tím, že KMP objednávala MVS až 

do konce prosince. Tyto požadavky budou vyřízeny teprve začátkem roku 2019.  
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     OK Lochotín pravidelně navštěvovalo několik vozíčkářů, kteří však kromě občasné pomoci 
při vyhledání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby. K pravidelným návštěvníkům 
patřila také skupina 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.  
     Služeb Knihovny Vinice využívalo několik obyvatel blízkého bezbariérového obytného 
domu. Knihovnice jim poskytovaly nadstandardní pomoc při výběru knižních titulů a manipulaci 
s vybranými 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.  
     Pracovnice Studovny poskytovaly pomoc (především při orientaci v prostoru a překonávání 
bariér) uživatelce se zrakovým postižením. 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 občany 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. Ve většině knihoven jim byl 
k dispozici i velký výběr audioknih. K 31. 12. 2018 šlo o 12 972 exemplářů. 
 
     KMP umožňuje bezbariérový přístup v 11 knihovnách (ústřední budova - ÚKDM, Studovna, 
OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Lobzy, Hudební knihovna, 
Vinice a pobočka Černice). Knihovna Bolevec je přístupná pouze částečně (plošina o nosnosti 
max. 230 kg uveze dětské vozíky a hůře pohyblivé čtenáře bez vozíku. Ostatní knihovny, 
zejména malé pobočky, bezbariérový přístup nemají (ÚKD, Bibliobus, Bílá Hora, Božkov, 
Červený Hrádek, Koterov, Křimice, Lhota, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd).  
     Od konce roku 2011 jsou knihovny s bezbariérovým WC (Hudební knihovna, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, OK Slovany) vybaveny Eurozámky pro tělesně postižené. Projekt Euroklíč je 
mezinárodním projektem, který v Plzni realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením 
České republiky, o. s., a který byl v ČR ve své kategorii oceněn titulem „Nejvýznamnější počin 
roku 2007“. KMP byla zavázána zajistit udržitelnost projektu do 31. 12. 2016, v projektu stále 
pokračuje.      
 
Práce s dětmi 0-6 let  
     V roce 2018 se KMP zapojila do pilotního ročníku celostátního projektu SKIP S knížkou 
do života (Bookstart) na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí doslova od narození 
a obdržela dárkové sety (150 ks) pro rodiny s novorozenými dětmi. V rámci projektu pak 
ve vybraných knihovnách připravovala pravidelná setkání.      
     V ÚKDM probíhalo tzv. Čtení pro nejmenší - pro děti s maminkami na rodičovské dovolené, 
pro MŠ Montessori a Centrum cvrček. Další akce zaměřené na předškoláky se uskutečnily pro 
žáky MŠ a pro Klubíčko o. s. (Ponton). Rodičům předškoláků byly v knihovně k dispozici tištěné 
seznamy doporučených knižních titulů, vhodných k předčítání nejmenším dětem.   
     V rámci „Bookstartu“ v Knihovně Bolevec proběhlo 7 akcí, z toho 5 čtení pro veřejnost. 
Účast na čteních byla různá, některé akce byly komornější (2-3  návštěvníci, nebo též 16 
návštěvníků). Knihovnice tu připravily výstavu leporel pro malé čtenáře a výstavu naučné 
literatury na téma výchova a vzdělávání nejmenších dětí.  
     V OK Bory se od března každý měsíc konalo Čtení pro nejmenší, jehož se účastnili rodiče 
s dětmi, často i v batolecím věku. Postupně se zde utvořilo jádro pravidelných návštěvníků, 
kteří byli s akcemi velmi spokojeni.  
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     V rámci spolupráce s mezigeneračním dobrovolnickým centrem Totem se 
v OK Doubravka uskutečnilo 9 setkání mateřského klubu, tj. matek na rodičovské dovolené 
s dětmi (62 účastníků). Pro ty nejmenší děti z MŠ dále proběhlo 10 lekcí informační výchovy 
na téma V knihovně jako doma (351 účastníků) a 8 čtení v rámci akce Vysokoškoláci čtou 
dětem (155 účastníků). Nabídka tematických kufříků pro malé návštěvníky byla rozšířena 
o 4 kusy. Déle než rok si už v knihovně mohou rodiče malých dětí vypůjčit speciální 
didaktické hračky a pomůcky z nabídky Lekotéky.  
     Knihovna Lobzy provedla 4 besedy pro malé žáky MŠ. 
     V OK Skvrňany se od září pravidelně vždy každé třetí pondělí v měsíci scházel čtenářský 
klub Kniháček, určený pro nejmenší děti od 0 do 3 let. Náplní tohoto klubu bylo povídání 
o knížkách, veselé čtení a loutkové divadlo. Činnost klubu byla maminkami na rodičovské 
dovolené přijata velmi vřele.   
     OK Slovany nabídla rodičům nejmenších dětí výstavky knižních titulů s tematikou výchovy 
a vzdělávání. Uskutečnily se zde také Dny čtení pro malé děti.  
     V Knihovně Vinice v rámci budování Lekotéky byla rodičům malých dětí k dispozici 
rozšířená nabídka deskových a didaktických her, leporel a seznamů vhodné literatury 
na téma výchova, vzdělávání a základy čtenářské gramotnosti. V knihovně pravidelně 
probíhala společná čtení pro žáky MŠ – byly pro ně připraveny lekce Zimní pohádka, Vítání 
jara s pohádkou, Co medvědi nevědí: O rodině, Zvířátka na statku, Indiánské léto, Piráti 
a moře a Berušky a ostatní broučci.  
 
Práce se seniory  
     Senioři nad 60 let věku v roce 2018 stejně jako vloni tvořili celou čtvrtinu uživatelů KMP. 
Pracovníci knihoven se k nim snažili přistupovat individuálně, pomáhali jim při práci s PC 
a internetem, s tiskovou úpravou dokumentů, s vyhledáváním i donáškou knih, doporučovali 
jim četbu apod.  
     V OK Doubravka jeden ze seniorů požádal o individuální proškolení v práci s programem 
Windows Excel. Účast na Doubraveckém dnu seniorů využily pracovnice k propagaci služeb 
knihovny mezi veřejností, zájemcům z řad seniorů rozdávaly relaxační omalovánky 
s knihovní tematikou. V rámci spolupráce s mezigeneračním dobrovolnickým centrem Totem 
se v knihovně uskutečnilo 15x „totemové povídání“ (179 účastníků), přednáška Proč se 
v Plzni říká (14 účastníků), 3x kreativní dílna (14 účastníků) a trénování paměti (19 účastníků).  
     Knihovna Lobzy jedné velmi špatně pohyblivé čtenářce-seniorce poskytovala asistenci 
při dopravě výtahem pro invalidy. Zdvojnásobila se též donášková služba.  
     V Knihovně Vinice bylo kromě jiného velmi oblíbenou službou seniorům vyhledávání 
neznámých výrazů do kvízů a křížovek. 
     Studovnu často využívali frekventanti Univerzity třetího věku při ZČU. Všichni pozitivně 
reagovali na pomoc knihovny, zejména na bohatou nabídku knižních dokumentů z oblasti 
historie, umění, genealogie a z regionálního fondu. 
 
Donášková služba 
     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2018 ji poskytovalo celkem 14 knihoven (Knihovna Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, 
Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, Knihovna Vinice, pobočky Bílá 
Hora, Červený Hrádek, Lhota, Litice, Radčice, Radobyčice). Meziročně ubyla ÚKD, pobočky 
Božkov, Černice a Křimice. 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 60 lidí 
(71 v r. 2017), uskutečněno 350 návštěv (413 v r. 2017). Nejvíce uživatelů obsluhovala 
OK Lochotín (20 lidí), nejvíce návštěv uskutečnila pobočka Lhota (72).  
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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 
nebo slovenské národnosti. V knihovně se plně orientují a nevyžadují speciální služby.  
     Knihovnu Lobzy navštěvovala dospělá čtenářka slovenské národnosti, které knihovnice 
pomáhaly s výběrem vhodných titulů pro malého syna v českém jazyce.  
     Na základě aktuálních požadavků čtenářů byla v Knihovně Vinice rozšířena cizojazyčná 
kolekce o knihy pro děti v anglickém jazyce. Do knihovny se častěji hlásily děti z bývalého 
východního bloku (Ukrajina, Moldávie, Litva, Rusko), nově i větší počet předškolních dětí 
vietnamské národnosti. 
     Do OK Lochotín se nově zaregistroval indický student Lékařské fakulty UK, kterému 
pracovnice napomáhaly s výběrem vhodných učebnic českého jazyka.  
     Studovna uživatelům různých cizích národností poskytovala občasnou pomoc při 
překonávání problémů s nástrahami českého jazyka, úpravě stylistiky psaného textu a formální 
úpravě písemností. Pomoc knihovnic při zpracování závěrečné práce v rekvalifikačním 
učebním oboru zde využila romská studentka středního věku. 
 
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 poskytuje 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. 
 
     OK Doubravka rozšířila nabídku tzv. Lekotéky - souboru 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. Lekotéka má velký úspěch nejen u rodičů dětí se 
specifickými potřebami. Na konci roku 2018 už soubor zahrnoval 190 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. Podobné soubory 
pomůcek začaly budovat i další knihovny KMP - OK Bory, OK Skvrňany a Knihovna Vinice.  
 
     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. 2018 měla KMP ve fondu celkem 1 815 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 stále mají Šachy Harryho Pottera.  
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     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, např. jako vánoční dárek). 
V roce 2018 byly využity 7x (4x v ÚKD, 2x v ÚKDM, 1x v OK Lochotín).    
 
     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. 

 
     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 2018 byl však o tuto službu stejně jako vloni 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). 
 
     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 třetím 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. V roce 2018 to bylo celkem 122 exemplářů takových kufříků.  
 
     KMP ve Studovně už třetím rokem (od 1. 4. 2016) jako jediná v Plzni 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. V roce 2018 počet žadatelů o validaci poklesl o 26 %, 
bylo validováno 113 zájemců. Na podzim se v Polanově síni KMP uskutečnil workshop 
týkající se validací účtů moje ID, kterého se zúčastnili zástupci poskytovatelů mojeID 
z Plzeňského a Karlovarského kraje. Ze strany provozovatelů validace sdružení CZ.NIC byla 
organizace workshopu hodnocena velmi kladně, vyjádřili pak zájem v budoucnu pořádat 
pravidelná setkání poskytovatelů validace právě v KMP.  
 
     Knihovny OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín využili hráči celosvětové hry Geocasching 
k umístění svých kešek. 

http://www.mojeid.cz/
http://www.knihovny.cz/
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     OK Doubravka pečovala v čekárnách Nemocnice u sv. Jiří o mini knihovničky 
(návštěvníkům volně k dispozici). O další mini knihovničky se stará Oddělení KF, které je zřídilo 
už v roce 2014 (Plovárna Hradiště, Bazén Slovany, Plzeň Zastávka). V roce 2018 ÚKD nově 
rozšířila síť o dvě knihobudky v areálu Zoologické zahrady Plzeň, OK Lochotín zřídila další 
knihovničku v Bazénu Lochotín. Mini knihovničky KMP byly už 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 a poděkování  
     ÚKD zaznamenala velmi pozitivní ohlasy na tematické rozdělení nosičů mluveného slova 
- oproti dosavadnímu řazení AV médií podle signatur byl fond nově rozdělen tematicky 
a opatřen barevnými štítky, které korespondují s barevným značením tištěné knižní 
produkce. Uživatelé rovněž dobře reagovali na rozvolnění nabídky cizojazyčné literatury 
a oceňovali zajišťování knižních dokumentů prostřednictvím MVS. Uvítali též výměnu 
scaneru, jehož obsluha je oproti předchozímu zastaralému typu výrazně jednodušší 
a uživatelsky příjemnější. V prostoru odpočinkové zóny mohou návštěvníci pro vyjádření 
svých potřeb a připomínek využít záznamovou knihu. V průběhu roku se v ní objevila řada 
pochval, poděkování a ohlasů na pořádané akce a výstavy.  
     Pracovníkům ÚKDM se dostalo velkého množství poděkování od spokojených dětských 
účastníků lekcí informační výchovy. Knihovna obdržela květiny a poděkování za provedení 
oblíbené lekce Netradiční knihy a pořadu Červená Karkulka od učitelky 11. ZŠ, dále 
poděkování obrázky zvířat od dětí z 1. česko-německé MŠ Junikorn, poděkování kyticí 
tulipánů od dětí z MŠ Roudná, poděkování učitelek z MŠ a ZŠ  Montessori  za Čtení pro 
nejmenší a Čtení pro větší, poděkování od čtenářek za vstřícný přístup k seniorům, za ochotu, 
za přehledné uspořádání fondu a vlepování názvů jednotlivých dílů vícesvazkových řad 
na předsádku knih, poděkování od rodičů za dobrou organizaci Dne pro dětskou knihu apod. 
     Knihovna Bolevec si připsala poděkování za vstřícnost a ochotu pro pracovnici 
H. Brožovou od matky, jejíž malá dcera se v knihovně ocitla bez doprovodu a sama vzniklou 
situaci nezvládala. Dále poděkování od dlouhodobě hospitalizované čtenářky za nabídnutou 
pomoc a vstřícnost pracovnic, poděkování od dětí a vychovatelek ze školních družin, 
obrázky, drobné dárky, přáníčka k Velikonocům a Vánocům. 
     Uživatelé OK Doubravka pozitivně hodnotili 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 zde měla tzv. „semínkovna“. 
     Návštěvníci Hudební knihovny si pochvalovali nadstandartní pomoc při práci na PC, 
při tisku výstupů a vyhledávání informací na webu.   
     Čtenáři Knihovny Lobzy oceňovali pomoc knihovnic s výběrem knižních titulů. 
     V OK Skvrňany chválili pedagogičtí pracovníci úroveň vzdělávacích akcí pro žáky.  
     Knihovna Vinice sklidila pozitivní ohlasy na práci s dětmi, čistotu knihovního fondu, ochotu 
pracovnic při vyhledávání knih a řešení problémů s novým knihovním systémem. 
     Studovně bylo opakovaně děkováno za pomoc při vyhledávání informací či dokumentů, 
zodpovídání dotazů i pomoc při zvládání osobní písemné agendy.  
     Pozitivně hodnocená byla i práce knihovnice pobočky Božkov.  
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     Pobočce Křimice často děkovali za dobře vybranou a doporučenou literaturu. 
     Návštěvníci pobočky Malesice kvitovali příjemné prostředí, rozšíření výběru dětské 
i dospělé literatury, nové časopisy či hrací stolek pro malé děti, kde se mohou zabavit, než si 
rodiče vyberou knihy.  
     Pobočka Radčice přijala pochvalu za příjemné prostředí, pestřejší nabídku knižních titulů 
pro dospělého i dětského čtenáře, rozšíření nabídky deskových her pro děti a větší výběr CD 
s mluveným slovem.  
 
Písemné pochvaly a poděkování 
     Ředitelství KMP nebo přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  
     ÚKD byla před koncem roku doručena pochvala od fotografky Evy Hubatové za ochotné 
a vstřícné celoroční služby.  
     ÚKDM přijala e-mail s poděkováním od učitelky ZŠ Chotíkov za průběh Noci s Andersenem.  
     OK Doubravka postupně objevila 12 kladných reakcí a hodnocení práce knihovnic 
na Facebooku (reakce na Teenage noc, besedy s prvňáčky, pasování prvňáčků, Halloween). 
Dále pak 6 zápisů - v návštěvní knize (Halloween, Den pro dětskou knihu), v deníku Semínkovny 
nebo v loginbooku celosvětové hry geocaching, která má v knihovně umístěnu svou „kešku“. 
     V průběhu konání Plzeňského knižního trhu došly do Oddělení KF e-mailem 3 pochvaly 
na tuto akci. 
     OK Lochotín v lednu obdržela děkovný dopis za vstřícný přístup pracovnic a donášku 
knih, v prosinci potom od jiné čtenářky písemnou pochvalu.  
     Studovně uživatelé písemně poděkovali celkem 9x – za poskytnutí materiálů na téma 
historie Židů v Plzni, za vyhledání pramenů a informací k historii Nové Hospody, 
k regionálním osobnostem, k Jubilejní zemské výstavě v Praze 1891, k „ osmičkové“ výstavě 
MMP, za vyhledání informací z prvorepublikového tisku k výstavě Hvězdy stříbrného plátna 
a Plzeň, za doplnění aktualizované verze normy ISO 01 6910 a vyhledání básnické sbírky 
z díla Františka Branislava. 
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     ÚKD zachytila četné negativní reakce v souvislosti s uvádění do praxe opatření k vyšší 
ochraně osobních údajů v rámci GDPR. Čtenáři, kteří pro přihlášení do svého konta dosud 
využívali čtenářský průkaz, velmi nelibě nesli, že si ho oproti zaběhlému postupu po dobu 
pobytu ve volném výběru nadále nemohou nechávat volně ležet na výpůjčním pultě. Kritické 
připomínky zaznívaly též k nárůstu agendy s nutností tisku nových čtenářských přihlášek 
každého registrovaného uživatele, což prodlužovalo dobu obslužnosti. Několik maminek 
s kočárky si stěžovalo na sníženou průjezdnost bezpečnostními branami a omezenou 
možnost manipulace s kočárkem v prostoru před výpůjčním pultem. V průběhu roku 
knihovna rovněž řešila stížnosti na chování několika problematických uživatelů internetu 
(na jejich neomalenost, vzrůstající agresivitu a nepříjemný tělesný zápach). Situaci se 
knihovnice snažily řešit ve spolupráci s Městskou policií, jejíž hlídky začaly v pravidelných 
intervalech preventivně procházet prostory ÚKD. Toto preventivní opatření se ukázalo být 
účinným, slušní čtenáři přítomnost Městské policie uvítali.  
     V době přechodu provozu na nový KIS Tritius si v Knihovně Bolevec uživatelé často 
stěžovali na časové prodlevy při obsluze, výpadky systému a nepřehlednost (zbytečnou 
složitost) online katalogu. 
     Návštěvníci OK Bory dlouhodobě negativně hodnotili absenci parkovacích míst v blízkosti 
knihovny. Uživatel s invalidním vozíkem bez elektrického pohonu si stěžoval na obtížné 
zdolávání vysokého prahu u vstupních dveří. Po přechodu na nový KIS Tritius lidem vadilo 
také automatické odesílání upozornění o vypršení výpůjční doby v brzkých ranních hodinách 
či o víkendech.  
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     Dlouhodobým problémem OK Doubravka je minimální možnost větrání, zejména 

v teplých dnech (okna jdou pouze vyklopit, teplota se i několik dnů v kuse drží nad 30C), 
což je pro uživatele i pro zaměstnance velmi stresující. 
     Silné záporné emoce vyvolávala v OK Skvrňany opatření v rámci GDPR. Vadilo nařízení 
nenechávat si na pultě volně ložené čtenářské průkazy. Mnoho negativních reakcí způsobilo 
důsledné vyžadování občanských průkazů při přeregistraci letitých čtenářů. Doložit OP přímo 
odmítlo také několik zákonných zástupců uživatelů do 15 let. Během konání akcí pro 
nejmenší děti v prostoru knihovny některým starším návštěvníkům byly nepříjemné živé 
dětské reakce. V počátcích zavádění nového KIS Tritius čtenáři bojovali s přihlašováním 
do osobního konta, méně srozumitelným způsobem vyhledávání v online katalogu, 
zpomalením a častými výpadky sítě, které bohužel prodlužovaly dobu obsluhy.  
     Podobně reagovali i návštěvníci Knihovny Lobzy a Knihovny Vinice, neboť v KIS Tritius 
byly některé funkce (prodlužování výpůjční doby, zadávání rezervací, přihlašování 
do čtenářského konta) často nepřístupné nebo nesprávně nastavené.  
     Studovna zaznamenala stížnosti uživatelů v souvislosti s hlučnou rekonstrukcí sousední 
budovy. Vadila jim též každodenní mnohahodinová pouliční hudební produkce v ulici 
B. Smetany a připomínky měli rovněž k zastaralé výmalbě celého 2. patra knihovny. 
     V pobočce Lhota si matky malých dětí stěžovaly, že drolící se koberec se dětem lepí na 
oblečení.  
     Uživatelé pobočky Újezd opakovaně poukazovali na nepořádek v budově hasičské 
zbrojnice, kde knihovna sídlí. Pro seniory pak bylo velmi obtížné zdolávat přístupové schodiště 
ke knihovně.  
 
Písemné stížnosti  
     V roce 2018 obdrželo ředitelství KMP také 8 písemných stížností elektronickou poštou 
(v roce 2017 byly 4, v roce 2016 byly 2). Další stížnosti obdržely přímo knihovny.  
     KMP zejména řešila stížnosti jednoho velmi problémového návštěvníka. Do knihovny se 
přihlásil v červnu, o knihy zájem neměl, využíval jen přístup k veřejnému internetu. Střídavě 
navštěvoval 18 různých provozů KMP vč. malých poboček ve vzdálených částech města, 
někdy objel až 5 knihoven za den. Nikdy nepozdravil, zpravidla mlčky doslova hodil na pult 
čtenářskou legitimaci. Na jakoukoliv komunikaci ze strany knihovnic reagoval arogantně. 
Nerespektoval pravidla a při jakémkoliv upozornění křičel („debilní pravidla“, „neschopná 
knihovnice“). Utrhoval se také na jiné návštěvníky knihovny, vadily mu  zvuky běžného 
knihovního provozu. Během dvou měsíců poslal 7 stížností do KMP a 4 zřizovateli. Postupně 
si stěžoval na knihovnu Skvrňany, Vinice, Božkov, Bolevec (na chybnou informaci ohledně 
fungování veřejného internetu během rekonstrukce datové sítě v objektu školy), ÚKD, Újezd 
a Lhotu. Z toho 4 stížnosti podepsal vlastním jménem, 3 stížnosti poslal pod falešnou 
identitou. Stížnosti nikdy neadresoval ředitelce, ale vždy mužům v organizaci. Jen jedna 
z  těchto stížností byla oprávněná. – První den prázdninového režimu knihovnice pobočky 
Božkov zapomněla na vnější dveře do budovy vyvěsit ceduli s letní otevírací dobou (uvnitř 
knihovny, na internetu a v médiích úprava uvedena byla, po celý předchozí měsíc 
návštěvníci dostávali informaci ústně, vytištěnou letní provozní dobu si odnášeli 
na protokolech s výpůjčkami i na zvláštním lístku domů). Knihovnice neprodleně ve svém 
volnu do knihovny zajela, chybu napravila, čtenáři se knihovna omluvila. Ostatní stížnosti byly 
neoprávněné, neprůkazné, 4 byly vyhodnoceny jako zcela vymyšlené s cílem ublížit. Situace 
se vyhrotila 9. 8. v ÚKD. Ačkoliv bylo u počítače s veřejným internetem volno, pán bez 
vědomí knihovnic obsadil počítač určený k vyhledávání v katalogu. Po upozornění křičel, 
vedoucí knihovny surově odstrčil a udeřil ji do horní části paže. (Městská policie to při 
pozdější konzultaci hodnotila jako fyzické napadení.) Při další návštěvě byl pán za účasti 
Městské policie na půdě Hudební knihovny z KMP vyloučen, odevzdal čtenářský průkaz 
a knihovna mu vrátila roční poplatek. Při odchodu vyhrožoval stížnostmi zřizovateli, které 
skutečně pod smyšlenými jmény odeslal.  
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     Na ředitelství KMP došla 27. 6. e-mailem stížnost od čtenářky na nevyhovující kvalitu 
vzduchu v OK Doubravka, především na nemožnost přímého větrání a vysoké teploty 
v prostorách knihovny. Knihovna se paní omluvila a situaci v objektu, v němž je knihovna 
v nájmu, vysvětlila. 
     Jeden z návštěvníků Polanovy síně si stěžoval na problematické aspekty přednášky Věry 
Kubové Osudové osmičky 25. 1., zejména na chaotičnost a faktografické chyby. Knihovna se 
pánovi omluvila a pozvala ho na další programy v podání jiných lektorů.   
     Sama ÚKD hned na počátku roku řešila žádost o přehodnocení poplatku za odeslanou 
1. upomínku od uživatelky, která argumentovala tím, že jí nebyla elektronicky doručena 
tzv. připomínka, a proto knihy včas nevrátila. Po ověření v KIS Clavius, že připomínka před 
vypršením výpůjční lhůty čtenářce na uvedený kontakt skutečně odeslána byla, 
a s odvoláním na Knihovní řád (čl. 16, odstavec 2) potom vedoucí knihovny žádost zamítla.  
     V březnu knihovna od uživatele obdržela stížnost na údajně neoprávněný požadavek 
pracovnic na náhradu poškozeného dokumentu. Pán si vypůjčil zcela nový knižní titul – byl 
jeho prvním, a tedy jediným čtenářem. Knihu vracel v tak poškozeném stavu, že nebylo 
možné ji dále nabízet jiným uživatelům. Jednání bylo poměrně složité, nakonec byl spor 
vyřešen smírem, muž poškozený titul nahradil. 
 
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 2018 bylo takto oznámeno 141 čtení (110 v roce 2017). Z toho bylo 64 čtení 
v ÚKDM, 34 v Knihovně Bolevec, 22 v OK Bory, 20 v ÚKD a 1 v OK Doubravka.  
 
Vyplňování dotazníků 
     V průběhu roku 2018 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 

 Průzkum spokojenosti uživatelů – elektronický dotazník celostátního šetření v rámci 
Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020, pracovní skupina k Prioritě 6 (26. 4. 
vyplnila H. Nováková)  

 Testování dopadu změn v katalogu prací – elektronický dotazník pro NK ČR Praha 
(21. 5. vyplnila H. Nováková) 

 Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (4. 6. údaje KMP za rok 
2017 vyplnila H. Nováková) 

 Dotazníku veřejné konzultace k FKSP – elektronický dotazník v rámci příprav 
koncepce a směřování FKSP ve spolupráci MF, ČMKOS, ASO, UZS (28. 8. vyplnila 
H. Nováková) 

 Magnezia Litera – elektronická anketa (vyplnila Studovna) 

 Elektronická anketa kulturního časopisu A2 (vyplnila Studovna) 

 Informační vzdělávání předškolních dětí v knihovnách – dotazník jako podklad 
pro bakalářskou práci studentky KISK MU Brno s návazností na projekt Bookstart, 
první výzkum tohoto druhu v ČR (15. 3. vyplnily L. Výšková, P. Pekárková) 

 Kurzy informační gramotnosti – elektronický dotazník k tematickému zaměření 
odborného vzdělávání jako příprava projektu do programu VISK 2 (17. 10. vyplnila 
P. Pekárková) 

 Vzdělávání knihovníků v ČR: analýza a srovnávání současného stavu - dotazník 
jako podklad k diplomové práci studentky 5. ročníku oboru Andragogika FF MU Brno 
(5. 12. vyplnila H. Nováková) 

 
Ankety 
     Knihovna Bolevec v březnu realizovala čtenářskou anketu pro dospělé uživatele s otázkou 
„Co pro vás znamenají knihy?“ Z odpovědí vyplynulo, že 47 % čtenářů si půjčuje knihy pro 
relaxaci, 33 % čtenářů hledá v knihách informace.  
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     KMP je už od roku 2014 zapojena do projektu ESF Společným postupem sociálních 
partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému, jehož realizátorem je Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a do kterého je zapojen i SKIP České republiky.  
V rámci tohoto projektu se v březnu 2018 v Polanově síni uskutečnil odborný seminář 
se zaměřením na dodržování správné ergonomie v pracovním prostředí. Odbornice 
na ergonomii následně přímo na jednotlivých pracovištích ústřední budovy otestovala 
pracovní podmínky a navrhla vhodné změny k odstranění nebo zmírnění nedostatků. Rady 
byly většinou akceptovány, řada lidí pak přistoupila ke změnám v uspořádání svých pracoven.    
 
Registrace účasti KMP v celostátních projektech a aktivitách 
     KMP se v roce 2018 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 2018 (ÚKDM, 
OK Doubravka), Noc s Andersenem (ÚKDM, OK Doubravka), Den pro dětskou knihu 
(ÚKDM, OK Doubravka), Týden čtení dětem (Knihovna Lobzy), Březen – měsíc čtenářů 
(21. 2. celou KMP zaregistrovala H. Nováková), Městská knihovna roku 2018 (13. 7. celou 
KMP zaregistrovala H. Nováková) nebo Týden knihoven (21. 9. celou KMP zaregistrovala 
H. Nováková).  
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III.4 Kulturní a vzdělávací služby 
 
    V roce 2018 bylo v KMP uskutečněno dohromady 2 022 kulturních a vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 45 514 návštěvníků (v roce 2017 to bylo 2 007, 47 015 návštěvníků). 
Počet akcí tedy stoupl o 15, počet jejich účastníků se však snížil o 1 501 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 letech 2016 a 2017).  
 
Vzdělávací akce 
     Z celkového počtu akcí bylo 494 akcí vzdělávacích, které zahrnovaly kromě 339 lekcí 
informační výchovy (LIV) v menší míře také zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.     
     Počet uskutečněných LIV byl o 3 vyšší než v roce 2017, počet účastníků LIV se zvýšil o 264 
lidí, tj. o 4 %.  
     Nejvíce lekcí proběhlo v OK Doubravka (63), OK Lochotín (58), v ÚKDM (46), v Knihovně 
Bolevec (40) a Knihovně Vinice (28). Z malých poboček se zapojily také Božkov (21), 
Radčice (5) a Černice (1). Na provádění lekcí se podílelo 27 pracovníků KMP. V některých 
případech uskutečňují pracovnice poboček tyto aktivity i ve svém volném čase.  
     Cílovými skupinami byly MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny, ZVŠ, MŠ a ZŠ pro sluchově 
postižené a Ponton, o. s. – Klubíčko. 

 
 2018 2017 Rozdíl 

Počet lekcí 339 336 +3 

Počet účastníků 6 864 6 600 +264 

 
     V září 2018 OK Doubravka zahájila už 7. 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 v souladu s Koncepcí podpory mládeže MŠMT ČR na období 
2014-2020 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. Při lekcích bylo využito různých didaktických metod (prvky dramatické výchovy, 
skupinová práce, workshopy apod.). Jednotlivé lekce byly koncipovány jako prožitkové dílny 
na dané téma, živé hodiny s interaktivními prvky, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, 
klíčových kompetencí a tzv. „měkkých“ dovedností. V rámci projektu proběhlo 29 lekcí na 12 
témat, zúčastnilo se 19 tříd / 593 žáků. Projekt byl pozitivně hodnocen ze strany školy 
(kladná hodnocení od učitelek v Dotaznících pro zpětnou vazbu k jednotlivým lekcím).  
 
     V pobočce Božkov knihovnice A. Masnicová ve školním roce 2018/2019 pokračovala 
ve spolupráci se ZŠ Božkov a v rámci operačního programu VVV MŠMT ČR se opět 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, o který však byl nulový 
zájem.  
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     ÚKDM podpořila kampaň ke Dnu bezpečnějšího internetu (6. 2.) umístěním loga 
kampaně a přehledu připravovaných aktivit na webové stránky KMP a zapojila se 
do vyhlášené doprovodné soutěže (vyhrála tablet Prestigio MultiPad Wize 3331 3G). 
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 knihovna uskutečnila 8x besedu o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně 
pro žáky 1. stupně ZŠ.  Pro čtenáře oddělení mládeže byl připraven facebookový kvíz. 
      OK Doubravka se rovněž zapojila do Dne bezpečnějšího internetu a uspořádala dvě 
přednášky Učte se být on-line pro žáky 6. tříd 14. ZŠ a gymnázia L. Pika. Pracovnice 
knihovny připravily a provedly na požádání 1x školení MS Office Excel a 1x školení MS 
Office Word pro seniora.  
     Pracovník OK Skvrňany připravil a provedl pro 5 uživatelů individuální zaškolení základů 
práce na PC a užití kancelářských programů.    
     Hudební a internetová knihovna realizovala 2 přednášky na téma Kyberšikana pro žáky ZŠ.  
 
Ostatní vzdělávací akce 
     ÚKDM celkem 12x uskutečnila velmi oblíbenou přednášku Netradiční knihy, z toho 9x pro 
žáky ZŠ a 3x pro studenty SŠ. Žákům II. stupně ZŠ byla věnována přednáška Braillovo 
písmo. Dále proběhly akce Cesta za knihou – čtenářské pasy (5x), Povídání na téma – 
komponované pořady pro předškoláky MŠ, žáky 1. stupně ZŠ a děti z Klubíčka (11x).  
     Pro studenty oboru učitelství Ateliéru dramatické výchovy Katedry pedagogiky ZČU 
připravila OK Doubravka (A. Pospíchalová) lekci Seznámení s knihovnou a dětskou 
literaturou jako metodickou přípravu na čtení studentů dětem (29 účastníků).  
     V Hudební knihovně proběhl Zvukařský rychlokurz V. (10 účastníků). 
     V L-klubu OK Lochotín se pro žáky MŠ a ZŠ uskutečnila pestrá řada vzdělávacích pořadů 
na objednávku. Programy navštívila školská zařízení nejen z MO Plzeň 1, ale i z centra 
města Plzně a okolních obcí, například ZŠ Chotíkov, ZŠ Město Touškov, ZŠ a MŠ Všeruby, 
ZŠ Dolní Bělá, MŠ Trnová, ZUŠ Horní Bříza, ZUŠ Kralovice 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 2018 uskutečnilo 1 528 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí, 
kterých se zúčastnilo 35 909 návštěvníků (v r. 2017 to bylo 1 550 akcí a 38 118 návštěvníků).  
 
Cestopisné pořady 
     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 33, z toho 17 v prostoru 
M-klubu a 16 v L-klubu. Největší zájem byl o přednášku M. Pávka Amazonie v M-klubu, 
na kterou přišlo 79 posluchačů, dále pak o přednášku Jiřího Štekla a Zdeňka Benedikta 
Rozhledny českého severu v L-klubu (74 úč.). Nejmenší návštěvnost zaznamenaly 
přednášky A Plastic Ocean a Kazachstán (obě 10 účastníků). Průměrná návštěvnost 
na cestopisných pořadech činila 28 lidí (36 v roce 2017). 
      
     V M-klubu: 

 M. Pávek - Amazonie (8. 1.) 

 Kateřina Kubištová – Island, země ohně a ledu (22. 1.) 

 Alena Lochmanová – Alsasko (5. 2.) 

 A. Kolář - Expedice No Limits Himalaya (12. 2.) 

 Tomáš Kubeš - Papa Papua – za lidojedy (19. 2.) 

 Libor Drahoňovský - Autostopem východní Makedonií (26. 2.) 

 Jana Dvorská, Miloš Kašpar - Nový Zéland (5. 3.) 
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 V. Váchal – KLDR (14. 3.)  

 P. Nazarová – Banát (26. 3.) 

 M. Lukeš - Antarktida – země královny Maud (9. 4.) 

 A. a V. Kolářovi – Kazachstán (24. 9.) 

 Šebestián Šulc – Grónsko (1. 10.) 

 M. Pávek - Amazonie (15. 10.) 

 A. Kolář – Pobaltí (29. 10.) 

 Tomáš Kubeš - Kongo – extrémní expedice (11. 1.) 

 L. Synek - Tři roky v Saudské Arábii. Jaká je skutečnost? (26. 11.) 

 Petr Nazarov - Molokai – havajský ostrov kouzelníků (3. 12.) 
 

     V L-klubu: 

 Kateřina Kubištová - Gruzie stopem přes Kavkaz (25. 1.) 

 Libor Drahoňovský - Z Krumlova na Lipno pěšky (1. 2.) 

 Kateřina Kubištová - Taiwan (8. 2.) 

 Kateřina Krejčová – Sto jedna triků, jak přežít cestu kolem světa (15. 2.) 

 M. Radostová - Vietnam s vůní koriandru (1. 3.) 

 P. Nazarová – Kuba (22. 3.) 

 A Plastic Ocean (5. 4.) 

 Šumava v knihách Jana Kavaleho (11. 4.) 

 Petr Vlček, K. Nekuta - Prázdniny 2017 ve Vietnamu (19. 4.) 

 Petr Vlček -  Po stopách Nikoly Šuhaje (10. 5.) 

 Jan Kavale - Jaká byla Šumava 2017? (10. 10.) 

 Libor Drahoňovský - Toulky Třeboňskem (18. 10.) 

 Libor Drahoňovský - Pěšky České Budějovice a okolí (8. 11.) 

 Tomáš Kubeš - Vúdú Afrika (20. 11.) 

 Jiří Štekl, Zdeněk Benedikt - Rozhledny českého severu (28. 11.) 

 Petr Nazarov - Jižní Afrika (4. 12.) 
 

Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       
     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2018 
proběhlo celkem 33 takových pořadů, v nichž se představilo 37 známých osobností. 
Obvyklým místem konání byla Polanova síň (32 pořadů), 1 beseda se uskutečnila také 
v M-klubu. Ze strany diváků byl největší zájem o přednášku Aleny Lochmannová Tělo 
za katrem. Jak se žije za mřížemi českých věznic v M-klubu (79 úč.) nebo o pořad z cyklu 
Publicisté.cz-Aktuálně s Karlem Hvížďalou (46) či s Karlem Rožánkem (45 lidí). Průměrná 
návštěvnost na těchto pořadech byla stejně jako u cestopisných přednášek 28 lidí.      
 

          V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

 Daniel Jahn, Pavel Cvrček - Tajemství plzeňské historie (8. 1.) 

 Jiří Kubík - Tajemství hvězd (3. 4.) 

 Fencl Ivo - Záhady obyčejného života (9. 10.) 
 

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

 Jan Jirák (16. 1.) 

 Karel Rožánek (20. 2.) 

 Karel Hvížďala (20. 3.) 

 Pavel Dobrovský (17. 4.) 

 Radim Uzel (15. 5.) 

 Přemysl Čech (16. 10.) 

 Jiří Kamen (20. 11.) 

 Pavel Vespalec – Společnost bratří Čapků (11. 12)   
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Křty a prezentace publikací: 

 Vlastislav Toman: Ohlížení, Eva Válková: Srdceryvnosti, Karolina Tetzeli: Evangelium 
podle Mesiáše duchaplnosti, Jan Jelínek: Vivisekce - publikace edice Ulita 2017 
(Polanova síň, 24. 1.) 

 Dagmar Hudecová, Karel Řeháček: Plzeňské ženy významné, zasloužilé i zajímavé, 
1840-1939 (Polanova síň, 19. 4.) 

 Karla Erbová: Tíseň (Polanova síň, 2. 5.) 

 David Růžička: Kalendář plzeňský 2019 - Bedekr po staré Plzni (Polanova síň, 6. 11.) 

 Václav Malina: Pastely (Polanova síň, 4. 12.) 

 Tomáš Lebenhart: Příběhy nejen z ordinace (Polanova síň, 10. 12.) 
 

Ostatní přednášky a besedy: 

 Jana Růžičková - Omyly a přeludy Emila Háchy (15. 11.) 

 Karel Drhovský, Viktor Viktora - Hrady a zámky: Červené Poříčí (28. 11.) 

 Martin Sichinger -  Šumavské příběhy v knihách Martina Sichingera (3. 10.) 

 Josef a Ilona Gruberovi a Klobouk dolů - A zase klobouk dolů před vámi (7. 3.)  
aj.  

 
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 10 koncertů a recitálů, z toho bylo 
6 Koncertů mezi knihami. 3 hudební vystoupení proběhla také v L-klubu OK Lochotín. 
Největší zájem posluchačů byl o koncert Petra Rímského a Jana Spáleného se skupinou 
Misitu (28 úč.). Průměrná návštěvnost na koncertech činila necelých 14 účastníků.        
 

 Jakub Noha - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 23. 1.) 

 Eddie Vedder TributeaJanotaj - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 13. 2.) 

 Hynek Žirovnický - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 20. 3.) 

 MARiAN Band - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 24. 4.) 

 Jan Křížek - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 14. 5.) 

 Inženýr Vladimír - Koncert mezi knihami (OK Skvrňany, 9. 10.) 

 Petr Rímský a Misitu + Jan Spálený (M-klub, 17. 10.) 

 Šimon Pečenka a Josef Hejcman - Písničky Waldemara Matušky (L-klub, 14. 11.) 

 Šimon Pečenka - Hej, páni konšelé (L-klub, 12. 12.) 

 Stanislav Šteif - Vánoční okno do vesmíru – klávesový koncert (L-klub, 19. 12.) 
 
Čtení 
     V roce 2018 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. V ÚKDM a jinde pravidelně probíhala zejména tzv. Čtení pro 
nejmenší a Čtení pro větší (podrobněji viz níže). 
 
Výstavy 
     V knihovnách byly připraveny stovky drobných výstavek a nástěnek, např. v OK Slovany 
to bylo celkem 40 výstav k výročím osobností, významným dnům a událostem, v ÚKDM 49, 
v OK Skvrňany 17, v Knihovně Bolevec 37, v Knihovně Lobzy 34, v Knihovně Vinice 13, 
v ÚKD 12, ve Studovně 9 apod.  
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     Třebaže knihovně chybí vlastní výstavní síň, dokázala využít všechny vhodné prostory, 
např. chodbu se schody v OK Skvrňany, v ústřední budově pak zejména vstupní haly v prvním 
a ve druhém patře, vystavování bylo přizpůsobeno také historické schodiště.  
 
V roce 2018 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. 

 Josef Lada (14. 12 – 7. 2.) 

 Karel Klostermann inspirující - výstava fotografií E. Hubatové, J. Kavaleho, M. Krista, 
A. a K. Kocourkových, M. a V. Kožíškových a M. Velebného. (od 9. 2.)  

 Jaro a velikonoce - grafiky z pozůstalosti Květy Kopecké  

 Ariadné na Naxu. K. Erbová a E. Hubatová – reprodukce bibliofilie (do 16. 7.) 

 Petr Hora Hořejš: Toulky českou minulostí (18. 7. - 24. 9.) 

 Miroslav Horníček. (26. 10. – 10. 12.)  

 Josef Skupa – fotograf. (12. 12. – 8. 2.) 
 

V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

 Šumava Františka Malocha – fotografická výstava ke stejnojmenné knize manželů 
Kožíškových (leden-březen)     

 Nový Zéland – Jižní ostrov – fotografická výstava A. Prokop Sobotové (duben-červen) 

 Moje Brdy – fotografická výstava V. Soubusty (červenec – září) 

 Fashion design ve Škroupovce – fotografická výstava prací studentů ISŠŽ (říjen- prosinec)  
 

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. 

 Děti republice I. (7. 12. 2018 – 4. 5.) 

 Děti republice II. (10. 5. – 4. 12.) 

 Barvy, tvary, nálady aneb Inspirace světovými malíři (6. 12. -) 
 

V OK Doubravka: 

 Kde končí svět - výstava prací dětí zúčastněných ve výtvarné soutěži projektu 

 

V Knihovně Lobzy: 

 Jiří Slíva  - výstava z foyer Polanovy síně (9. 3. – 31. 12.)  

 Josef Lada - výstava z foyer Polanovy síně (18. 4. – 3. 10.) 

 Osmičky v české historii - výstava z foyer Polanovy síně (4. 10. – 31. 10.) 

 Člověk na měsíci - výstava Hvězdárny a planetária (9. 3. – 31. 12.) 

 Kde končí svět – Já jsem tvůj člověk - výstava výtvarných prací žáků 28. ZŠ  

 

V OK Lochotín a L-klubu:  

 Výstava rukodělných výrobků klientů stacionáře Človíček (první výstava na jaře 

s velikonoční tématikou, druhá výstava s vánoční tematikou)   

 Retrospektivní fotografická výstava k 35. výročí otevření OK Lochotín v bývalém 
středisku Atom - dokumentární snímky zachycující vývoj knihovny  
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V OK Skvrňany (na schodech k M-klubu): 

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

 Žena jako inspirace - fotografická výstava M. Velebného (1. 2. – 31. 8.) 

 Plzeňské děti republice k narozeninám - výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Jagellonská ze stejnojmenné soutěže 

 Celoroční výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jagellonská, pobočky K. Steinera - 
průběžně doplňováno (přímo v prostoru OK Skvrňany)  

 Maňásci – výstava rukodělných prací žáků 3. C 15. ZŠ (11. 6. – 31. 8, v prostoru knihovny)   

 Druhá šance – velká výstava dosud nevypůjčených knih, které byly „odhaleny“ při 
revizi knihovního fondu (13. 2. – 30. 6.) 

 
 
 
 
 

Celoknihovní akce 
 

Čtenáři čtenářům, knižní bazary 
     V 1. patře ústřední budovy KMP proběhl Velký knižní bazar v režii Oddělení KF 
a  ve spolupráci s ÚKDM, kde se načítaly platby za prodané knihy. Bazar měl zatím největší 
návštěvnost a velmi kladné čtenářské ohlasy, za prodej knih bylo utrženo 23 215,- Kč.  
     OK Doubravka organizovala průběžný prodej vyřazených knih a časopisů nebo nepotřebných 
knižních darů v předsálí knihovny. Větší knižní bazar s výprodejem odepsaných knih proběhl 
v rámci Března - měsíce čtenářů. 
     V Hudební knihovně se v průběhu března a října opět uskutečnily tradiční výměnné 
bazary hudebních i obrazových médií pod názvem Hudbu a filmy všem.  
     Na školní chodbě před Knihovnou Lobzy probíhal celoročně prodej vyřazených knih 
z knihovního fondu.   
     OK Lochotín zařadila bazar knih v prostoru L-klubu na týden od 28. 5. do 1. 6. Za knihy utržila 
celkem 7 336,- Kč.   
     OK Slovany uspořádala velký knižní a časopisecký bazar v měsících lednu a únoru 
v souvislosti s přípravou na rekonstrukci podlahové krytiny a s ní spojené stěhování knihovního 
fondu. Další knižní bazar se zde opakoval v měsících říjnu až prosinci. Čtenáři měli velký 
zájem, knihovna za prodej utržila 8 038,- Kč.  
     Rovněž v Knihovně Bolevec – odd. pro dospělé počátkem prosince proběhl malý bazar knih.   
     Tradiční akce Velký knižní bazar Čtenáři čtenářům v OK Skvrňany probíhala po celý 
říjen. Výsledky letošního ročníku však byly rozporuplné. Občané, kteří přinesli do knihovny 
své knihy, byli spokojeni, neboť se jich poměrně snadno zbavili. Na straně obvodní knihovny 
taková spokojenost nepanovala. Velká část odložených knih byla opravdu hodně poškozená 
a špinavá, proto po ukončení bazaru v knihovně také zůstala. 43 banánových beden již zcela 
nepoužitelných knih odvezli žáci ZŠ do sběru. Do fondu knihovny se podařilo získat jen málo 
pěkných exemplářů. Kromě jiného téměř plná bedna originálních titulů v angličtině.  
 
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 IV. 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 ÚKDM podmínky splnili pouze 2 čtenáři, v Doubravce soutěž bohužel nedokončil žádný 
zájemce.  
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Průvod Vendelín (7. 9.) 
     KMP opět přijala výzvu k účasti v Průvodu Vendelín, který organizuje Divadlo J. K. Tyla 
k zahájení nové kulturní sezóny. Pátého ročníku průvodu se za KMP zúčastnilo 24 lidí, 
z toho 20 zaměstnanců a 4 rodinní příslušníci (23 + 1 dítě v roce 2017). KMP v průvodu 
použila placky s logem, transparenty (Knihovna Plzeň, Sečtělá Plzeň) a nově velké bílé 
deštníky s logem. Sadovým okruhem průvod dorazil na náměstí Republiky, kde následovala 
vystoupení hudebních a tanečních souborů. Kulturní jarmark se tentokrát nekonal, program 
večer vyvrcholil uvedením opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta k 100. výročí založení 
republiky. Na velkolepém představení se podílelo více než 350 umělců.   
 
Festival regionálních nakladatelů (17. 10.) 
     4. ročník Festivalu regionálních nakladatelů s podtitulem Plzeňský knižní trh proběhl 
17. října za finanční podpory ÚMO 3. Z dotačního programu Místo pro život získala KMP 
10 tis. Kč, které využila na propagaci festivalu. Pořízen byl velkoplošný transparent 
na venkovní mříž, zakoupen reklamní stojan Áčko, vytištěny plakáty A1-A4 a letáčky A6 
s programem. Stánky vystavovatelů byly umístěny v Polanově síni, doprovodný program 
tentokrát probíhal pouze v čítárně ÚKD. Akce se zúčastnilo 22 vystavovatelů (Art Krist, 
Cykloknihy, DESOP, Granát, Grafia, Knihovna kardinála Berana, Knihovna města Plzně, 
Táňa Kořenková, Kozmar, Maják Plzně, Muzeum jižního Plzeňska, Petr Mikota, Kamil 
Pešťák, Pro Libris, Starý most, Ivo Stehlík, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 
Vladislav Toman, ZR & R, Západočeská galerie v Plzni, Západočeská univerzita, Západočeské 
muzeum). Doprovodný program v ÚKD (Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje, 
Biblioterapie – co to je a jak na to, Kamil Pešták – písničky a čtení z románové trilogie 
Šumava domovem, Papírové dobrodružství, Publicista a nakladatel, 25 let činnosti 
Záchranné stanice zvířat), v němž postupně vystoupilo 7 účinkujících, navštívilo dohromady 
105 posluchačů. Přednášky byly doplněny tematickou výstavkou knih. Akce byla návštěvníky 
hodnocena velmi kladně, lidé se aktivně zapojovali do diskuzí. Také vystavovatelé si 
pochvalovali příjemnou, téměř rodinnou atmosféru, oproti minulým ročníkům lepší propagaci 
i lepší prodej svých knih. Od vystavovatelů obdržela KMP (Oddělení KF) tři poděkování e-
mailem.  

 
 
 

 
Účast KMP na celostátních akcích 
 

     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. 

 
Anketa Dětský knihomol 2017 (dříve SUK – Čteme všichni) 

     V roce 2018 proběhl 25. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2017, uzávěrka 

hlasování byla 20. 3., celostátní vyhodnocení ankety proběhlo 4. 4. v Památníku národního 

písemnictví v Praze. Za celou KMP opět  soustředila a odeslala odevzdané hlasy ÚKDM. 
Celkem bylo odesláno 21 papírových anketních lístků od dětí (vloni 33) a 5 od knihovníků 

(vloni 8). Zúčastnily se Knihovna Bolevec (4), ÚKDM – dětské oddělení (8+4), OK Bory (2), 

OK Lochotín (1), OK Skvrňany (1), OK Slovany (5+1). Některé pracovnice 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. 

Opakovaly se pouze tituly: J. Kinney: Deník malého poseroutky 12.  Výprava za teplem (3x) 

a P. Sís: Robinson (2x). Doplňující otázka „Kdo mi nejčastěji čte?“ nepřinesla jiné odpovědi 

než tatínek, nebo maminka, popřípadě já sám. 
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Čtenář roku 2018 – Nejmladší čtenář města Plzně 
     KMP se v rámci Března - měsíce čtenářů už pošesté zapojila do celostátního projektu 
SKIP ČR Čtenář roku. V 8. ročníku soutěže se hledal nejmladší čtenář v řadách 
předškolních dětí, tedy de facto vlastně ještě nečtenář. Hlavní soutěžní kritéria - pravidelné 
půjčování knih odpovídajících věku prostřednictvím rodičů (nejméně 1x měsíčně), počet 
výpůjček v uplynulém roce a spolu s rodiči nebo prarodiči účast na přiměřených akcích 
knihovny - KMP rozšířila o vyplnění dotazníku se třemi otázkami pro rodiče (Jak často 
chodíte se svým dítětem/dětmi do knihovny, od jakého věku dítěte? Jaké knihy má vaše dítě 
rádo a proč? Jakým způsobem se věnujete společné četbě?) a nepovinný úkol pro dítě 
(Namaluj obrázek, např. hrdinu z oblíbené knížky, sebe s knížkou, jak si společně doma 
čtete apod.). Do soutěže se zapojilo 12 knihoven KMP, které v době od 25. ledna do 27. února 
2018 oslovily svoje čtenářské rodiny, navštěvující knihovnu s předškolními dětmi. 
Do městského kola nakonec přihlásily 60 dětí ze 41 rodiny. Z toho bylo 28 děvčátek 
a 32 chlapců. Mezi nimi bylo 27 jednotlivců, 12 sourozeneckých dvojic a dvě vícečetné rodiny 
(s 4 a 5 dětmi). Nejvíce přihlášek přijala Obvodní knihovna Slovany. Věk přihlášených 
nejmladších čtenářů se pohyboval od 3 měsíců do 14 let. Jedna maminka napsala: „Aničce 
jsem četla pohádky, když ještě byla v bříšku.“ Devět dětí k přihlášce připojilo i obrázek, jedna 
rodina dokonce fotografie svého malého čtenáře s knížkou. S výjimkou pěti rodin (z České 
Břízy, Zábělé, Trokavce, Všekar a Kozolup) všichni účastníci žijí v Plzni. Nejvíce rodin 
navštěvuje knihovnu s dětmi min. 1x za měsíc, některé však i vícekrát za měsíc, dokonce 
několikrát do týdne.  
     K radosti pořadatelů 12 rodin uvedlo, že navštěvují knihovnu s dětmi doslova 
od narození, 8 rodin navštěvuje knihovnu od 2 let dítěte, po 4 rodinách od 1 roku a 1,5 roku, 
po 3 rodinách od 6 a od 9 měsíců apod. Jeden z chlapců dostal čtenářskou legitimaci 
ke 4. narozeninám. Co se týče čtenářských návyků, nejčastěji čtou rodiče dětem 
pochopitelně večer (někdy i po obědě) doma před spaním. Většina rodičů ke čtení přistupuje 
velmi uvědoměle. Během všedního dne i o víkendu si pravidelně s dětmi knížky čtou 
a prohlížejí (nejmenší děti to prý často dělají „ústně“), plní podle nich úkoly, společně popisují 
obrázky, domýšlejí si k obrázkům příběhy, povídají si „proč asi“, spojují obrázky s citoslovcem 
či gestem, vyhledávají konkrétní věci na stránce, objevují, učí se velká počáteční písmena, 
říkanky nebo barvy. Čtou si nejenom v posteli, ale i v křesle, v dětském „bunkru“, v autě, 
venku a také přímo v knihovně (8 rodin). Čtou dětem, když jsou nemocné. Čtou, když mají 
čas. Když maminka čas nemá, „čte“ Terezka knížky panenkám. Malí čtenáři milují barevná 
leporela, říkanky, písničky, pohádky a jednoduché příběhy, detailně propracované obrázkové 
knížky (u nichž si mohou dlouho povídat, popisovat a objevovat stále něco nového), 
interaktivní knížky (s odklápěcími okénky, pohyblivými díly, se zvuky), z autorů Josefa Ladu, 
Václava Čtvrtka, Jiřího Žáčka, z hrdinů Ferdu Mravence, Kocoura Modroočka, Krtečka aj. 
Nejen čtyřleté kluky hodně baví dopravní prostředky (vlaky, auta), pracovní stroje (traktory, 
bagry), povolání (hasič, popelář) a první encyklopedie. Všichni pak mají rádi knihy 
o zvířatech (protože mohou pomáhat se čtením – bučet a kokrhat) a též knihy o dinosaurech. 
     Nejlepší Nejmladší čtenářkou města Plzně se stala Jitka Pouchová (2 roky), která 
navštěvuje s maminkou Janou a sestrou Julií (5 let) 3 provozy Knihovny města Plzně 
(Knihovnu Vinice, Obvodní knihovnu Lochotín a Ústřední knihovnu pro děti a mládež). 
Do knihovny prý takto „chodí" od narození (i několikrát týdně). V roce 2017 společně 
uskutečnily v knihovně celkem 36 návštěv a na maminčinu čtenářskou legitimaci si vypůjčily 
celkem 93 knih pro děti. Jitka má nejraději knihy o zvířátkách, o vílách (věří na ně), pohádky 
- trošku napínavé (ráda se trošku bojí), o dětech (ztotožní se s nimi), s otevíracími okénky, 
hmatové, s krásnými obrázky... Čtou si je všichni společně v křesle, v posteli, hlavně večer, 
o víkendu potom i ráno. Jitušce už prý čte i starší sestra Julinka a ještě starší Johanka. 
Po tmě si potom s maminkou vyprávějí oblíbené knihy, které už umějí nazpaměť. Takhle si je 
„čtou“ i v autě.  
     Protože by se všechny přihlášené děti v doprovodu svých rodičů a sourozenců 
dohromady do žádného ze sálků knihovny bohužel nevešly, slavnostní vyhlášení výsledků 
bylo rozděleno na dvě části. 26 dětí bylo v sobotu 17. března 2018 v 10:00 hodin pozváno 
do Polanovy síně v ústřední budově KMP, 18 dětí bylo v pondělí 19. března 2018 v 16:00 hodin 
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pozváno do L-klubu Obvodní knihovny Lochotín. V obou termínech byla součástí programu 
„Červená Karkulka“ - hraná klasická pohádka s nečekaně dobrým koncem pro vlka 
a mnohými ponaučeními, např. proč je nutné poslouchat maminku nebo nemluvit s cizími 
lidmi. Účinkovali Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová. Nejstarší děti a také 
nejmladší (do 2 let), pro něž by program nebyl vhodný, byly odměněny individuálně ve svých 
knihovnách. Hlavní cena a titul Nejmladší čtenář města Plzně 2018 byly předány v Polanově 
síni. Všechny přihlášené větší děti převzaly diplomy (autorem Vhrsti) s podpisem ředitelky 
KMP, nejmenší děti „diplomy“ v menším formátu s důrazem na obrázek. K ocenění patřily 
též věcné odměny od KMP (lízátka, notýsky, omalovánky), od Města Plzně (hrnky 
s velbloudem, švihadla, pastelky pro umístěné), od Plzeňského kraje (pexeso, vystřihovánky, 
publikace pro rodiče Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji) aj.      
     Pro slabý zájem jiných knihoven Plzeňského kraje se regionální kolo soutěže opět 
nekonalo. Nejlepší plzeňská malá čtenářka však jako uznaná krajská vítězka obdržela knihy, 
které zprostředkoval SKIP ČR, a postoupila přímo do celostátního klání.     
 
S knížkou do života (Bookstart)  
     KMP se zapojila do pilotního ročníku nového projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart) 
na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí doslova od narození. Pravidelná Čtení pro 
nejmenší – setkání maminek s miminky a předškolními dětmi se čtením, hraním a povídáním 
na různá témata probíhala v několika knihovnách. 
     V ÚKDM se v průběhu roku uskutečnilo 7 takových čtení pro nejmenší děti a jejich 
maminky na rodičovské dovolené (99 účastníků). Celkem 12 čtení dále proběhlo 
pro nejmladší děti z MŠ Montessori a pro dětské a mateřské Centrum cvrček (167 účastníků). 
Děti byly za účast vždy odměněny doplňovačkami, bludišti a drobnými soutěžemi. 
     Knihovna Bolevec připravila 5 Čtení pro nejmenší (35 účastníků) a též 2 lekce informační 
výchovy Povídání o knížkách pro tříleté děti z MŠ. Rodičům byla určena výstava naučné 
literatury na téma výchovy a vzdělávání nejmenších dětí, malým dětem výstava leporel. 
     OK Bory v březnu zahájila nový cyklus Čtení pro nejmenší. Čtení probíhalo vždy první 
pátek v měsíci a velmi rychle získalo pravidelné a spokojené návštěvníky. Celkem se 
uskutečnilo 8 setkání pro 81 účastníků. 
     V rámci Bookstartu v prostoru OK Doubravka probíhala ve spolupráci s Mateřským klubem 
mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem pravidelná setkání maminek s malými 
dětmi spojená s četbou. Celkem se uskutečnila 9x pro 62 účastníků. Předškolákům z MŠ 
byla určena lekce informační výchovy V knihovně jako doma (8x), rovněž jim přišli 
do knihovny předčítat studenti Pedagogické fakulty ZČU v rámci akce Vysokoškoláci čtou 
dětem (8x). Během roku se také rozšířila nabídka tematických kufříků a didaktických 
pomůcek souboru Lekotéka.   
     Knihovna Lobzy pro děti MŠ připravila 4 besedy - Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili 
semínko, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Skříp, škráb, píp a žbluňk a Lev a ptáček. 
Poslední se uskutečnily přímo v MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, kromě scénického 
čtení knihovnice dětem přinesla na ukázku i další knížky s žabí tematikou.  
     OK Skvrňany v září založila klub Kniháček pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let, jehož náplní 
jsou pohádky pro nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového 
divadla Marionetino. Ještě do konce roku proběhla 4 setkání pro 71 účastníků.  
     Též OK Slovany Čtení pro nejmenší realizovala během roku 7x (138 účastníků). Pro děti 
zde byla připravena výstavka leporel a hraček představujících hlavní hrdiny knížek. 
     Knihovna Vinice pro rodiče s malými dětmi připravila na Mezinárodní den rodiny 
prezentaci deskových her a rozšířila nabídku leporel. Dále zrealizovala čtení a prohlídku 
knihovny pro MŠ, aby se s prostředím knihovny seznámily i děti, jejichž rodiče knihovnu 
nenavštěvují. Pro tyto děti byly provedeny lekce: Zimní pohádka, Vítání jara s pohádkou, 
Co medvědi nevědí: O rodině, Zvířátka na statku, Indiánské léto, Piráti a moře, Berušky 
a ostatní broučci. Dětské literatuře byla v rámci projektu Bookstart věnována i výloha. 
Celkem se zapojilo 98 dětí. 
     V závěru roku byly rodinám nejmenších v prostorách knihoven předány dárkové sety. 
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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 už v roce 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 nebo literárních soutěží z KMP zapojily ÚKDM, Knihovna Bolevec, 

OK Doubravka, Knihovna Lobzy a Knihovna Vimice.  

     V ÚKDM se do soutěže přihlásilo celkem 63 dětí 2. – 5. tříd 28. ZŠ (60 do výtvarné části 

a 3 do literární části). Práce posuzovaly knihovnice, hodnocení však nebylo snadné, neboť 

všechna díla byla originální a nápaditá (fantastická zvířata - např. Dvě vesmírné planety, 

Bleskovec, Tříoký komár ad.). Výherci obdrželi diplomy a drobné ceny. V kategorii dětského 

čtenářství se potom četly pohádky a příběhy o zvířatech pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a školní 

družiny. V rámci projektu proběhla v dětském oddělení výstavka knih „Zvířátka v knížkách 

pro děti“. 

     Knihovna Bolevec v literární části soutěže přijala 23 přihlášek, ve výtvarné pak 21. 

Slavnostního celostátního vyvrcholení v Zrcadlové kapli Klementina v Praze se 1. června 

zúčastnilo 6 vybraných žáků ze třídy 4. A 1. ZŠ s paní učitelkou Z. Kreislovou. Žákyně Julie 

Formánková tam byla za Plzeň pasována na rytířku řádu Krásného slova. Pro děti to byl velký 

zážitek. 

     Do výtvarné soutěže OK Doubravka se zapojilo 60 dětí. Slavnostní vyhodnocení v knihovně 

proběhlo 12. 4. (36 účastníků). V prostorách byla následně instalovaná výstavka oceněných 

prací.  

     Knihovna Lobzy ve výtvarné soutěži hodnotila keramické výrobky od 11 autorů. Všechny 

děti tam byly oceněny, výrobky byly vystaveny v prostorách knihovny.  

     Ve spolupráci s Knihovnou Vinice se do soutěže přihlásila ZUŠ Sokolovská – Ateliér Jany 

Ježkové. Celkem knihovna obdržela 12 děl – 9 výtvarných a 3 keramická. Uspořádala potom 

vernisáž s vyhodnocením a práce v průběhu měsíce března vystavovala ve výloze. 

     Z celého regionu se do projektu přihlásilo 8 knihoven, kromě KMP také Městská knihovna 

Rokycany, Městská knihovna Horažďovice a Městská knihovna Přeštice. Ve všech zapojených 

knihovnách proběhly výtvarné soutěže, v některých knihovnách i literární soutěže. Plzeňské 

knihovny neměly zájem o městské kolo. Krajské kolo se nakonec nepodařilo zorganizovat, 

neboť většina knihoven na výzvu zareagovala pozdě, anebo vůbec. Program společného 

setkání by však stejně bylo obtížné sestavit, neboť mezi zapojenými dětmi, byly velké věkové 

rozdíly (od 5 do 15 let). Jelikož o celostátní slavnostní vyvrcholení v Praze byl z jiných regionů 

letos také slabší zájem a v Zrcadlové kapli zbývala volná místa, všem knihovnám Plzeňského 

kraje byla výjimečně nabídnuta návštěva Prahy. Kromě Bolevce nabídku využily Rokycany 

(10 dětí + 3 dospělí). Zdejší delegace tak byla nejpočetnější z celé republiky (celkem 20 lidí).    

 
Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2016 (9. 2.) 

     Celosvětovou akci s podtitulem „Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem: Lepší internet 

začíná u každého z vás!“ v roce 2018 podpořily ÚKDM a OK Doubravka.  

     V Doubravce kromě LIV pro žáky šestých tříd 14. ZŠ a Gymnázia L. Pika, 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 (13 účastníků) a tematickou výstavku 

knižních titulů o bezpečném internetu. Za účast knihovna získala tablet Vision Book, jenž 

bude využíván při akcích a počítá se i s jeho prezenčním půjčováním.  

http://citat.cz/-2290/
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     ÚKDM se rovněž zapojila, pro dětské čtenáře na měsíc únor připravila soutěž Bezpečnost 
na internetu, tematickou výstavku knih a tzv. desatero bezpečného užívání internetu, 
čtenářům v oddělení mládeže nabídla facebookový kvíz. Pro děti z 1. stupně ZŠ provedla 
besedu o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně (celkem 5x). V soutěži knihovna rovněž 
vyhrála tablet - Prestigio MultiPad Wize 3331 3G. 
 
Březen – měsíc čtenářů 2018 (BMČ) 
     V rámci IX. ročníku kampaně Březen – měsíc čtenářů se v KMP uskutečnila řada akcí pro 
děti i dospělé, pro školy, školky a širokou čtenářskou veřejnost. Letošní ročník byl v rámci 
prezentace nového projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart), tematicky zaměřený 
na ty nejmenší děti.  
     V této věkové kategorii knihovny hledaly i svého Čtenáře roku se zajímavým „čtenářským 
příběhem“ (viz výše). 
     Řada knihoven KMP uspořádala v rámci BMČ veřejné čtení pro nejmenší (ne)čtenáře 
a jejich rodiče. V Knihovně Bolevec Čtení pro nejmenší zúčastnilo 8 malých dětí, nejmladší 
„účastnice“ byla stará 2,5 měsíce a po většinu akce spokojeně spala. Ostatní děti si čtení 
společně užily a zúčastněné maminky si ho pochvalovaly. OK Bory uspořádala dvě 
dopolední veřejná čtení pro nejmenší děti s maminkami. Společné setkání s četbou mělo i zde 
velmi dobrou odezvu. Nejmladším žákům z mateřských škol pak četly studentky PF ZČU. 
V OK Slovany proběhlo čtení pro nejmenší s podnázvem Přijďte na pohádku. V ÚKDM 
na čtení přišlo 12 účastníků, společně vyslechli 2 pohádky z knížky M. Černíka Za zvířátky 
do pohádky a pohádku O myšákovi, který jedl kočky z knížky V. Janusové a M. Ďuríčkové 
O zlatém vajíčku a jiné pohádky.  
     I Týden čtení, jenž ve dnech 5. – 9. 3. proběhl v ÚKDM, byl zaměřen na předškoláky 
z mateřských škol. Lekce informační výchovy proběhly 3x (58 úč.). V rámci Týdne čtení 
se uskutečnil tradiční Knihofon aneb Co nás baví číst – veřejné čtení s dětmi a pro děti 
do mikrofonu. Tentokráte se četly ukázky z knih F. Cartera Škola malého stromu a P. Kantora 
Žoužel a jiné povídky.  
     Knihovna Bolevec zopakovala tradiční akci Prvňáčci čtou knihovnicím – se svými 
čtenářskými úspěchy se pochlubilo 78 žáků pěti 1. tříd. ZŠ, dále proběhlo 5 čtení pro děti 
ze školní družiny.  
      Knihovny v březnu také provedly množství besed a lekcí informační výchovy pro školy, 
proběhly knižní bazary, programy v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka aj.  
     V prostoru čítárny periodik se v ÚKD na úvod BMČ uskutečnilo první setkání Literárního 
klubu Plzeň pod patronací Vratislava Ebra, jehož účastníci debatovali o významu knihy 
a četby pro člověka v současné společnosti.  
     Ve spolupráci s 22. ZŠ se v prostorách OK Doubravka uskutečnila první Teenage noc 
s literaturou, při níž s velkým úspěchem u mladého publika herec Lumír Olšovský četl 
ukázky z knihy R. J. Palaciové (Ne)obyčejný kluk (141 úč.).  
 
Jeden svět 2017 (v KMP 12. – 21. 3.)  
     KMP už počtvrté 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. 
V Polanově síni se uskutečnilo 6 filmových představení pro veřejnost (175 úč.) a 3 projekce 
pro žáky ZŠ se zbytky sluchu a jednu třídu církevního gymnázia. V  L-klubu proběhlo 
5 filmových představení pro studenty a žáky SŠ a ZŠ, která zhlédlo 279 diváků.  
 
Noc s Andersenem (23. 3.) – 18. ročník  
     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 15 dětí z 2. tříd ZŠ. Program v knihovně byl 
zahájen v 18:00 hodin rozhovorem s panem Andersenem. Součástí rozhovoru byla i věštba 
vědmy Edny (knihařky J. Berkové), která malému Hansi stejně jako kdysi vyvěštila osud 
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ze skleněné koule. Tématem letošní noci byla pohádková knížka Josefa Čapka Povídání 
o pejskovi a kočičce. Hlavní program večera proto začal besedou s vedoucím Útulku pro 
zvířata v nouzi, panem Petrem Kokoškou z Městské policie Plzeň, který s sebou přivedl 
2 psy. Beseda měla u dětí velký úspěch. Po přestávce na občerstvení zhlédly děti krátké 
divadélko, kde pohádkový pejsek s kočičkou zjistili, že jim zmizel „písmenkový“ dort. Požádali 
proto o pomoc přítomné děti, a ty jim slíbily, že dort najdou. Rozdělily se do 4 skupin a pustily 
se do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích v 1. a 2. patře knihovny. Každé ze čtyř 
stanovišť představovalo jednu pohádku o pejskovi a kočičce. Na stanovišti Jak si myli 
podlahu musely děti nejprve podlahu zamést (poházené barevné konfety), potom vytřít 
(obléknout si prstové rukavice a na hadru po zadku jet slalom mezi kuželkami) a ještě 
pomocí bublifuku vytvořit 10 bublin – jako že jde pejskovi od huby pěna. Na stanovišti 
O pyšné noční košilce vyšívaly velké papírové noční košilky (formát A2), na stanovišti Jak si 
pejsek poranil tlapičku si navzájem (jako pejsek a kočička) obvazovaly poraněné tlapky – 
ovšem v palcových rukavicích, neboť pejsek s kočičkou přece nemají prsty jako děti. 
Na posledním stanovišti s názvem Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen si děti připomněly 
státní symboly ČR, skládaly papírovou státní vlajku a zahrály si scénku balení miminka 
(plyšového pejska nebo kočičky) do peřinky a následného nakupování záclon, koberce, 
syrečku a mléka u kupce. Ke každému nákupu dostaly pro své miminko praporek zdarma. 
Po splnění úkolů dostaly děti na každém stanovišti indicii, po složení všech čtyř indicií získaly 
klíč, jímž každá skupina odemkla jedno okno v papírovém domku pejska a kočičky. Tam děti 
našly vzkaz, kde najít ztracený dort. Aby se k němu dostaly, musely projít kolem zlého psa, 
který dort hlídal. Teprve potom se ocitly u písmenkového dortu, z něhož si směly „ukrojit“, 
tj. odlepit některou z drobných hraček. Čekala na ně ještě odměna v podobě čokoládových 
kočičích jazýčků a zápisníčku s obrázkem pejska a kočičky. V samém závěru večera si 
všichni společně přečetli Andersenovu pohádku Statečný cínový vojáček.  
     OK Lochotín situovala akci již tradičně do prostoru L-klubu, zúčastnily se jí děti z MŠ a ZŠ 
při FN, Manětínská ulice. Pozvánku na Noc s Andersenem obdržely za vzornou spolupráci 
s knihovnou. Děti se svými učitelkami zde pravidelně navštěvují lekce informační výchovy 
a různé besedy, půjčují si společně knihy. Knihovna pro ně připravila dvě divadelní 
představení - zábavný interaktivní pořad Šimona Pečenky Na červenou stát a hudební pořad 
Milana Karpíška Písničky pro pejsky a kočičky. O přestávce mezi pořady dostaly děti 
občerstvení a drobné dárky 
     Též v OK Doubravka večer probíhal na motivy pohádek o pejskovi a kočičce od Josefa 
Čapka. Večerní program zahájil tradičně starosta ÚMO Plzeň 4, pan Bc. Michal Chalupný, 
který dětem přečetl pohádku O panence, která tence plakala. Poté si všichni vyrobili „ouška“ 
a začala celovečerní hra. Bylo třeba nasbírat dostatečné množství peněz, aby kočičky 
a pejskové měli dost prostředků na nákup rozličných ingrediencí pro ten pravý dort. Nebylo 
to nic jednoduchého – děti musely pomoci zvířátkům s mytím podlahy, psaním dopisu, 
hraním divadla i zašitím pejskových roztržených kalhot. V koloniálu „U Madly“ se pak snažili 
nakoupit vše, co do dortu patří. Ale ouha, mezi přísady se připletlo i něco navíc, proto první 
pokus o upečení skončil výbuchem! Teprve napodruhé všechno dobře dopadlo a sladká 
odměna byla na světě. Po večerní svačině ještě zbylo trochu času ozdobit si kočičkové 
a pejskové přívěsky a byl pomalu čas chystat se do spacáků. Noci se zúčastnilo 17 dětí 
a 4 knihovnice. 
     Pracovnice Studovny V. Čadová se podílela na přípravě a organizaci akce v ÚKDM.  
 
OKNA – O KNihovnických Aktivitách 
     VII. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 
besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 17. - 18. 4. 2018 
v Městské knihovně Louny. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky MŠ, na téma 
„Rodina, rodinné vztahy“.  Přehlídky se zúčastnila ředitelka KMP H. Šlesingerová jako členka 
odborné poroty, D. Ettlerová, Z. Mišterová, M. Skálová, K. Smílková, A. Pospíchalová 
a L. Ťoupalová jako diváci.  
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Noc literatury (9. 5.) 

     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. Tentokrát se čtecím místem 
stala opět „omšelá“ půda v ústřední budově KMP. Jako drobnou přidanou hodnotu 
návštěvníci získali možnost zhlédnout z krásných výhledů půdy na panorama střech 
vnitřního města. V době od 18:00 do 23:00 hodin navštívilo půdu 131 posluchačů. Úryvky 
z knihy Olgy Griasnowové Rus je ten, kdo miluje břízky svým podmanivým hlasem četla 
herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Akci připravily pracovnice Oddělení KF. Podpořena 
byla též prezentací na obrazovce v ÚKD s přehledem čtecích míst a interpretů. Vedoucí 
Studovny napsala tiskovou zprávu.  
 

Kamarádka knihovna 

     V roce 2018 se KMP jako jeden celek přihlásila do VIII. ročníku soutěže o nejlepší dětské 

oddělení - Kamarádka knihovna – a objednala 500 ks vysvědčení, z nichž se zpět od dětí 

vrátilo vyplněných jen 232. Zapojily se ÚKDM (13 vysvědčení), OK Lochotín (52), Vinice (45), 

OK Slovany (40), OK Skvrňany (23), OK Bory (21), Bolevec (19), OK Doubravka (15) 

a Knihovna Lobzy (4). V prosinci pak ÚKDM vysvědčení zkompletovala, vyhodnotila 

a odeslala do Národní knihovny ČR. Výsledky soutěže budou známy až v červnu 2019. 

 
Městská knihovna roku 
     KMP se zúčastnila 9. 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. Tentokrát KMP postoupila do finále mezi 8 nejlepších 
knihoven, jako první v příslušné velikostní kategorii (Plzeň, Karviná, Havířov). Čtyřčlenná 
hodnotící komise osobně navštívila Plzeň 29. 8., knihovnu důkladně posoudila na základě 39 
kritérií. V součtu KMP získala 107 bodů, oceněna nebyla. Výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny 9. 10. 2018 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.  
 
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, 26. ZŠ a ZŠ Chotíkov. 
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“ 94 dětí. Projekt byl vyhodnocen v květnu 2018. 
Každý žák představil svůj čtenářský pas a s jednou vybranou knihou blíže seznámil spolužáky. 
     Děti, zapojené v OK Skvrňany, celý školní rok s pasy pracovaly ve škole a v knihovně 
dostávaly razítka. V červnu byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři z 8 tříd, akce se zúčastnilo 185 
dětí. Na podzim školního rok 2018/2019 pak bylo rozdáno 197 nových čtenářských pasů 
žákům 2. tříd. Předávání se zúčastnilo celkem 9 tříd.  
     V OK Bory proběhlo předávání čtenářských pasů všem žákům, kteří byli v předchozím 
roce pasováni na čtenáře (113 žáků). Nově bylo pasováno na čtenáře 155 žáků ze 7 prvních 
tříd.   
 
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 
     X. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Ve školním 
roce 2017/2018 jí byla knížka autorky Evelíny Koubové a ilustrátorky Radomíry 
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Kielbergerové s názvem Bráchova bota. (Autorky jsou shodou okolností z Plzně. PhDr. Eva 
Koubová před lety působila v Obvodní knihovně Lochotín KMP, nyní je knihovnicí Městské 
knihovny Chrást. Ilustrátorka Mgr. Radomíra Kielbergerová je učitelkou Čj a Vv na Gymnáziu 
Luďka Pika v Plzni.) Vydání publikace bylo podpořeno prostřednictvím projektu Čtení 
pomáhá. Zapojily se ÚKDM, OK Doubravka, OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, Knihovna Vinice 
a OK Slovany. 
     V ÚKDM projekt vedla knihovnice L. Výšková, Knížku pro prvňáčka si vysloužilo celkem 
29 dětí z 1. tř. ZŠ Chotíkov a 1. tř. ZŠ Montessori Plzeň. Slavnostní předání knížky proběhlo 
pro obě třídy 22. 5. 2018 v Polanově síni v rámci besedy s autorkou. Prostřednictvím ÚKDM 
se do projektu přihlásily také 3 první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.), celkem 75 dětí. Tyto třídy 
si na projektu pracovaly samy, knihovnice (H. Větrovská a P. Pekárková) se zúčastnily jen 
slavnostního předávání knížek ve škole 5. června. Do 11. ročníku projektu se potom v novém 
školním roce 2018/2019 přihlásilo 6 prvních tříd: ZŠ Chotíkov, ZŠ Montessori, Benešova ZŠ 
(2 třídy), 26. ZŠ a ZŠ Litice.  
     V OK Doubravka byly přihlášeny tři 1. třídy 14. ZŠ a jedna 1. třída ZŠ Újezd, které jsou 
dlouhodobě zapojeny do projektu spolupráce knihovny a školy (90 dětí). Proběhly interaktivní 
lekce informační výchovy s loutkou Doubravkou V knihovně jako doma, při nichž se 81 
zúčastněných dětí seznámilo s knihovnou a knížkami vhodnými pro začínající čtenáře. Dále 
společná setkání se čtením a povídáním o knížce Netopýří chmýří s autorkou V. Komorousovou 
a ilustrátorkou M. Iblovou, doplněná kreativní dílnou (85 úč.) a v červnu slavnostní pasování 
prvňáčků králem Knihoslavem na rytíře Řádu čtenářského s předáním knížky (156 
zúčastněných dětí + 72 dětí z 22. ZŠ). Při této příležitosti všichni obdrželi knížku Bráchova 
bota.  
     Knihovna Lobzy vykázala celoroční práci se třemi prvními třídami 28. ZŠ, celkem se 
uskutečnilo 30 besed, povídání a čtení.  
     OK Skvrňany namísto projektu Knížka pro prvňáčka pořádá každoročně Pasování 
prvňáků na čtenáře. V roce 2018 se ho zúčastnilo 9 tříd (198 dětských čtenářů). 
     V OK Slovany se zapojily dvě 1. třídy 12. ZŠ Masarykova a jedna 1. třída Církevní ZŠ. 
Pasování na čtenáře s předáním Knížky pro prvňáčka předcházela řada společných návštěv 
v knihovně a účast na několika lekcích informační výchovy. Celkem bylo pasováno 65 dětí.   
     V Knihovně Vinice se do projektu zapojily tři 1. třídy ze 7. MŠ a ZŠ – celkem 73 dětí. 
Pro prvňáčky byla v únoru 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. Další lekce byla besedou se spisovatelkou 
Evou Koubovou o její Knížce pro prvňáčky Bráchova bota. 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.   
 
Skautská pošta 
     Od října do listopadu 2018 se ÚKDM a OK Bory staly kontaktním místem soutěžního 
projektu České televize Skautská pošta, který vznikl na základě stejnojmenného seriálu 
vysílaného v ČT od září 2018 o vzniku první republiky. Do ÚKDM bylo doručeno skautskými 
doručovateli (tj. skauty, ale i diváky Déčka obecně) 62 dopisů a vydáno bylo stejné množství 
tzv. skautských kronik, které knihovně dodala ČT. V OK Bory to bylo 32 dopisů.  
 
Les a příroda kolem nás  
     Knihovna Vinice spolupracovala s Lesní školkou Větvička, jejíž žáčci (26 dětí) se zapojili 
do výtvarné a literární soutěže, již vyhlásily Lesy České republiky a Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých Budějovicích. Soutěž probíhala od 1. 3. do 30. 8., úkolem bylo vyrobit 
knihu o lese. Vytvořené výtvarné dílo bylo po dobu jednoho měsíce vystaveno v knihovně 
a poté odesláno k hodnocení do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.  
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Týden knihoven (1. – 7. 10.)  
     Všechny knihovny KMP také v roce 2018 přispěly do programu k Týdnu knihoven 
a připravily řadu aktivit nejen k podpoře čtenářství, ale i k pobavení. XXII. ročník kampaně 
byl zaměřen na regionální historii a 100. výročí vzniku Československé republiky.  
     V ÚKD byl během Týdnu knihoven zahájen cyklus Srdcové osmičky stejnojmenným 
vědomostním kvízem. Otázky se týkaly regionální historie se zaměřením zejména na kulturní 
dění v Plzni v osmičkových letech. Hlavní cenou pro vítěze byla kniha Zaniklé venkovské 
školy Plzeňského kraje. Pod názvem Srdcové osmičky v našich vzpomínkách 1938/1948 
se uskutečnilo neformální setkání se čtenáři. Na regionální historii byla zaměřena tematická 
výstava knižních titulů s názvem Oslavme společné století (1918-2018: 100 let republiky). 
V závěru týdne se v čítárně ÚKD uskutečnilo další setkání literárního klubu Copa čtete, 
Plzeňáci? Byla též zahájena fotografická výstava  Fashion design ve Škroupovce . 
     ÚKDM pro menší čtenáře připravila výstavku knih Pohádky a pověsti Plzeňského kraje, 
doplněnou soutěží Poznej plzeňský znak. Pro starší čtenáře pak byla nachystána výstava 
s názvem Poznej svůj region z našich knížek. Proběhlo Čtení pro nejmenší, kterého se 
tradičně zhostila dobrovolnice paní Helena Vernerová. Nejmenším posluchačům četla 
pohádky Ztracený knoflík (z knihy A. Lobela „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“), Jak Fík vyrostl 
(od R. Čechury) a ruskou národní pohádkou Rukavička. Uskutečnil se také v pořadí 
už 57. Knihofon. Zúčastnilo 12 návštěvníků v rozmezí 17-24 let. Přečtené ukázky obsáhly 
žánr fantasy, hororu, sci-fi a psychologického románu. Dvě pravidelné účastnice Knihofonu 
překvapily četbou z vlastní literární tvorby. Na závěr příjemného setkání si účastníci společně 
zahráli stolní hru Rory's Story Cubes (Příběhy z kostek). Za přítomnosti rodičů a dalších 
hostů proběhlo v Polanově síni pasování na čtenáře. Mezi rytíře řádu čtenářského přijal 
16 přítomných dětí udatný rytíř Jan. Děti složily čtenářský slib, zavázaly se, že budou knížky 
opatrovat jako nejvzácnější poklad a budou se k nim chovat s opatrností. Na památku 
dostaly pasovací listinu, placku s nápisem Už jsem čtenář, pohádkovou knížku Tajemství 
sněhových vloček a drobné dárky. Slavnostní odpoledne vyvrcholilo představením manželů 
Kubištových a Romany Neumannové Můj rodný kraj. Větším dětem byla určena beseda 
se spisovatelem, překladatelem a především šumavským patriotem Martinem Sichingerem, 
který náměty svých četných knihy čerpá zejména ze znalosti lokální historie a reálií. 
M. Sichinger se v zajímavé prezentaci zaměřil na bavorské pastviny (schachten), poté 
následovala diskuse (hlavně k tématu dalších autorových knih). 
     Pracovnice Knihovny Bolevec připravily pro žáky pěti 2. tříd ZŠ soutěžní hru Pohádky 
a pověsti Plzeňského kraje, které se zúčastnilo 106 dětí. Pro dětskou veřejnost byla určena 
řada drobných soutěží a kvízů s cílem odhalit znalosti míst a historie zdejšího regionu. 
Do znalostních soutěží se zapojilo 139 účastníků. Dále byla dětem k dispozici výstava 
publikací Plzeň a pověsti Plzeňského kraje, dospělým čtenářům pak výstava připomínající 
100. výročí založení republiky v Plzeňském kraji. Nejhezčí akcí letošního Týdne knihoven 
v Bolevci však bylo Pasování prvňáčků na čtenáře, jehož se zúčastnilo 134 žáků ze šesti 
1. tříd 1 ZŠ a soukromé školy Elementaria. Prvňáčky do velké rodiny čtenářů přijal důstojný 
a vlídný rytíř v plné zbroji (vážila přes 25 kg).  

     OK Bory v Týdnu knihoven připravila přátelské setkání pro maminky na mateřské 

dovolené se společným čtením pro nejmenší děti (11 účastníků). 
     OK Doubravka svým dětským čtenářům nabídla výstavku knižních publikací, doplněnou 
kvízem a omalovánkou na téma Plzeňské pověsti. Pro dospělé tu byla přichystána výstava 
naučné literatury na téma Zajímavosti z Plzně a okolí.  
     Rovněž Knihovna Lobzy připravila pro dospělé čtenáře výstavu knih s regionální tematikou.  
     V OK Lochotín byla mladším dětem k dispozici znalostní soutěž, starším dětem soutěž 
o něco náročnější. Dále pak také hádanky, kvízy, obrázky k vybarvování. Za správné řešení 
děti získaly u pultu drobnou odměnu. V prostoru knihovny byla instalována výstava kreseb 
žáků 1. - 5. ročníku ZŠ FN  na téma Co se mi líbí cestou do knihovny. Proběhla řada lekcí 
informační výchovy Netradiční knihy (celkem 8x pro 80 žáků ze 3 škol).   
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     V průběhu Týdne knihoven byla v OK Skvrňany největší akcí organizace knižního bazaru 
Čtenáři čtenářům, který měl opět velkou návštěvnost. Celkem 91 žákům 2. tříd ZŠ byly 
předány Čtenářské pasy.  
     V OK Slovany se konalo čtení pohádek pro nejmenší školáky MŠ a pro prvňáčky ze ZŠ, 
jehož se zúčastnilo celkem 57 dětí. Pro rodiče s malými dětmi zde byla připravena 
inspirativní výstava leporel. Každé leporelo bylo spárované s plyšovou hračkou představující 
hlavního hrdinu. Výstavka byla velmi rychle rozebrána, největší popularitě se těšil plyšový 
rozesmátý Koblížek. Nejmenším dětem byly též věnovány omalovánky, zhotovené 
v Knihoušově dílně.  
     Pracovnice Knihovny Vinice připravily pro žáky nižšího stupně ZŠ LIV s připomínkou 
100. výročí vzniku republiky. Pro mladší žáky z 1. a 2. tříd uskutečnily knihovnice celkem 8x 
interaktivní povídání Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, zúčastnilo se 159 dětí.  Pro žáky 
z 3. - 5. tříd pak připravily rovněž  8x  povídání Dějiny očima psa, zúčastnilo se 175 dětí.   
     Pod názvem Svět na prknech Polanovy síně se v hlavní budově KMP uskutečnil 
vzpomínkový večer s křtem publikace mapující čtvrtstoletí činnosti této malé knihovní 
klubovní scény. Na významné osobnosti a stěžejní pořady zavzpomínali pamětníci z řad 
interpretů i diváků. Mladším žákům byl určen komponovaný pořad s názvem Nářečí 
v pohádkách, písničkách a říkadlech.  
     Studovna do Týdne knihoven načasovala poslední přednášku cyklu Československé 
historické osmičky - rok 1968. Účinkoval historik ze ZČU Plzeň, doc. PhDr. Lukáš Novotný 
Ph.D., vzpomínkami ho doplnila pamětnice paní Taťána Kořenková. Přednáška byla 
provázena výstavkou dobových časopisů, bulletinů z osobního archivu paní Kořenkové 
a knižních publikací z fondu KMP. Přišlo 24 návštěvníků. 
 
Dny poezie (12. – 26. 11.) 

     Knihovny KMP drobnými aktivitami rovněž přispěly do programu XX. ročníku festivalu Dny 
poezie, tentokrát s podtitulem „Nebát se…“. Téma bylo inspirováno výrokem prezidenta 
Masaryka, zároveň však pořadatelé chtěli, aby samotný název dále inspiroval a byl dostatečně 
tvárný tak, aby každý mohl přijít s vlastním pojetím. Proto ponechali Masarykův výrok v názvu 
festivalu nedokončený… Bylo tedy na každém, čeho všeho se v roce 2018 rozhodl nebát. 
(Například: „nebát se a psát verše”, „nebát se a malovat na chodníky”, „nebát se a vystoupit 
s vlastní tvorbou”, „nebát se a říct pravdu”, „nebát se výšek” pro čtení ve věžích apod.)  
     V ÚKDM se v rámci Dnů poezie uskutečnila beseda s básnířkou Sylvou Fischerovou. 
Zúčastnili se jí studenti 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Básnířka 
přednesla vtipný scénář a některé z nových básní i své dcery Ester, která se původně měla 
také akce zúčastnit. Dále představila vlastní tvorbu i okolnosti jejího vzniku. V rozhovoru se 
studenty vyzdvihla poezii v kontrastu s všudypřítomnou útočící reklamou současného 
konzumního životního stylu. V závěru besedy zazněly verše Sylvy Fischerové v podání 
zpěvačky Moniky Načevy z CD s názvem Hudební slabiky. Setkání se Sylvou Fischerovou, 
jednou z nejvýznamnějších současných básnířek, která se v letošním 20. ročníku festivalu 
Den poezie stala první „básnířkou města Prahy“ (v rámci projektu Básník města/Básnířka 
města), bylo pro studenty velmi inspirující.  
     Knihovna Bolevec v rámci Dnů poezie uskutečnila pro děti ze školní družiny besedu 
Pohádky a pohádkové postavy ve verších a říkadlech (3x) a besedu s přednesem básní 
pro žáky ZŠ (2x). V dětském oddělení byl návštěvníkům k dispozici kvíz Zpřeházené rýmy, 
podobný kvíz, leč náročnější, byl připraven i v oddělení pro dospělé. V duchu hesla Nebát 
se… byly v obou odděleních nabídnuty rozsáhlejší výstavy poezie.  
     V OK Doubravka proběhla LIV Trocha poezie nikoho nezabije pro žáky 14. ZŠ, ZŠ Újezd 
a Gymnázia L. Pika (5x, celkem 108 účastníků).   
     Knihovna Lobzy nabídla besedu Poezie už se nebojím (4x, celkem 109 účastníků). 
     V OK Skvrňany prezentovali Den poezie na nástěnce. Pobočka Bílá Hora rozdávala 
příchozím „básně do dlaně“.  
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Den pro dětskou knihu (1. 12.) 
     KMP se rovněž připojila k XII. ročníku akce Den pro dětskou knihu.  
     V ÚKDM tento den proběhl ve znamení Kočičích příběhů, tj. příběhů dvou koťat, Báry 
a Blekoše, ze stejnojmenné knížky spisovatelky Růženy Bauerové, která knihovnu v sobotu 
1. prosince navštívila. Přítomným dětem a jejich rodičům (34 úč.) vyprávěla, četla a promítala 
fotografie ze společného soužití rodiny (především svých čtyř vnoučat) s kočičími mazlíčky. 
Na besedu navázala výtvarná dílna, při níž si děti za pomoci dospělých mohly na památku 
vyrobit černou papírovou kočku se svítícíma očima. Rodiče obdrželi publikaci Nejlepší knihy 
dětem 2017/2018, která by jim měla pomoci v orientaci na současném knižním trhu.  
     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 72 návštěvníků.   
     Vedoucí Studovny napsala tiskovou zprávu. Pobočka Bílá Hora připravila výstavku 
oblíbených dětských knih.  
 

 
 
 

Jiné akce 
 
Svět knihy Plzeň 2018 
     Knihovna se 21. – 22. 9. zúčastnila mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy Plzeň 2018. KMP se pořadatelům smluvně zavázala v knihovnách své sítě vystavit 
a šířit propagační materiály veletrhu, zvát čtenáře k návštěvě veletrhu a motivovat je 
prostřednictvím dvou soutěží o 100 ks volných vstupenek. Jedna soutěž proběhala 
na facebooku (vstupenky za odpověď na jednoduchou otázku „Jaká je vaše nejoblíbenější 
kniha“), druhá v knihovnách s celotýdenním provozem - akce „Skrytá vstupenka“ (ve volném 
výběru mezi knihami vždy ukryto několik poukázek, které lze u pultu vyměnit za vstupenky). 
Za tuto pomoc KMP získala místo pro Bibliobus v areálu DEPO2015 po dobu konání veletrhu 
a bezplatnou prezentaci knihovny v tištěných materiálech veletrhu a na webových stránkách. 
Veletrh navštívilo odhadem 8 tisíc lidí. Zájemci o pojízdnou knihovnu si mohli prohlédnout 
prostor pro knihovnické služby i technické zázemí vozidla. Pro dětské účastníku byla 
připravena doprovodná hra – jízda malým bibliobusem po vyznačené trase se zastávkami, 
kam děti dovážely čekajícím zvířátkům knížky.  

 
 
 
 

 
 
 

KMP k výročím 
 
K výročím Knihovny města Plzně v roce 2018 
 
40. výročí otevření knihovny v zadních Skvrňanech (1978)  
a 15. výročí OK Skvrňany a M-klubu v nově zrekonstruované budově (2003)  
     U příležitosti výročí otevření a rekonstrukce knihovny v zadních Skvrňanech proběhla 
v budově obvodní knihovny řada akcí. Zejména pro dětské návštěvníky byla připravena soutěž 
ve sfoukávání svíček na narozeninovém dortu (15 úč.), čtenáři psali svá přání knihovně (19x), 
po celý měsíc byl návštěvníkům nabízen zpravodaj Moje knihovna. Zájemci mohli také 
nahlédnout i do kroniky knihovny. 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

25. výročí zahájení činnosti Polanovy síně (3. 5. 1993)  
     Polanova síň v ústřední budově KMP (B. Smetany 13) byla sice zprovozněna už 18. 11. 
1992, avšak první pořad pro veřejnost se v ní uskutečnil až 3. 5. 1993. Knihovna 25. výročí 
zahájení kulturní činnosti ve svém prvním vlastním sálku připomněla výstavou Svět na prknech 
(Polanovy síně) v mázhausu plzeňské radnice (nám. Republiky 1). Výstava měla formu 
20 plakátů formátu B1 (70 x 100 cm). Jejich obsahem byl kromě titulu a úvodního textu panel 
„Polanova síň v průběhu času“ s fotografiemi interiéru, 13 panelů s autentickými fotografiemi 
osobností, které v Polanově síni účinkovaly, vč. výčtu jejich jmen, panel věnovaný sdružením 
a spolkům a panel věnovaný účinkujícím zvířatům a „jiným bytostem“. Výstava byla otevřena 
slavnostní vernisáží v pondělí 6. srpna 2018 v 16:00 hodin a trvala od 4. 8. do 19. 8. 2018. 
Vernisáže se zúčastnilo cca 50 lidí. Součástí programu bylo umělecké vystoupení Josefa a 
Ilony Gruberových, moderoval Antonín Kaška. Někteří z pamětníků, kteří měli v mázhausu 
vystoupit, onemocněli. Řada příznivců a věrných návštěvníků Polanovy síně se bohužel 
výstavy nedožila. Autorkou výstavy byla Mgr. Jana Horáková, realizace Miloslav Krist 
(ArtKrist). S J. Horákovou natočil krátký rozhovor ČRo Plzeň. V návštěvní knize k výstavám 
KMP přibylo 32 zápisů vč. návštěvníků z Německa (6), Japonska (5), Belgie, Estonska, 
Polska či Slovenska, které se vztahovaly nejen k prohlídce výstavy, ale i  Plzně jako takové. 
K výstavě byla vydána stejnojmenná neprodejná pamětní publikace podobného obsahu 
v nákladu 150 ks, doplněná o vzpomínky vybraných účinkujících a návštěvníků, ukázky 
původních propagačních letáčků, výpisů z kronik apod. (108 s.). Křest publikace k výstavě 
a vzpomínkový večer za účasti pamětníků proběhl v Polanově síni jako samostatná akce 
2. října, večerem provázel opět Antonín Kaška. Na přípravu a realizaci výstavy a publikace 
získala KMP příspěvek 40 tis. Kč z dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Knihovna 
21. století“.   
 

20. výročí otevření Knihovny Bolevec – oddělení pro dospělé v budově 1. ZŠ (1998) 
     V prostorách Knihovny Bolevec byly umístěny poutače s připomínkou dvaceti let 
od otevření knihovny v budově 1. základní školy. Pro uživatele byly připraveny záložky 
v retrostylu z dob začátků činnosti knihovny. Od 5. 9. do 30. 9. byla návštěvníkům oddělení 
pro dospělé nabízena soutěž o ceny – ve vybraných knihách čtenáři nacházeli kupony 
do tomboly, nálezci těchto kuponů pak byli odměněni drobnou pozorností od pohlednice 
až po knihu. Odměny získalo 34 čtenářů.  
 
 
KMP k významným výročím roku 2018  
 
100. výročí vzniku Československé republiky (2018)  
     Pro studenty středních škol a dospělou veřejnost připravila KMP cyklus přednášek 
v Polanově síni k letům 1918, 1938, 1948 a 1968 s  názvem „Československé historické 
osmičky“. Přednášky s využitím AV techniky, vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin, byly zaměřeny 
nejen na historii, ale též na dobovou literaturu i později vydanou beletrii se vztahem 
k událostem. Jednotlivé přednášky byly vždy doplněny výstavkou literatury z regionálního 
fondu KMP. Ke každé přednášce byla formou větší rešerše pro návštěvníky zpracována 
výběrová bibliografie k uvedenému roku (soubor beletrie, naučné literatury a článkové 
produkce). Z jednotlivých bibliografií pak byla sestavena a v nákladu 200 ks vydána 
stejnojmenná neprodejná tištěná publikace (12 s.), jež byla na konci roku umístěna též 
v elektronické podobě na webu KMP k volnému stažení. Postupně proběhly přednášky: 

 Mimo cyklus - 25. 1. 2018 - Osudové osmičky. Přednášela PaedDr. Věra Kubová (30 úč.). 

 1. díl – 15. 2. 2018 - Rok 1918. Přednášeli prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., z katedry 
českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU a Stanislav Bukovský (60 úč., 
z toho 19 studenti SŠ, 41 veřejnost).   
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 2. díl - 26. 4. 2018 - Rok 1938. Přednášel vojenský badatel a soukromý historik PhDr. 
Daniel Švec (84 úč., z toho 65 studenti SŠ, 19 veřejnost). 

 3. díl – 7. 6. 2018 -  Rok 1948.  Přednášel PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D., z katedry 
historie Fakulty pedagogické ZČU (16 úč.). 

 4. díl - 4. 10. 2018 - Rok 1968. Přednášeli doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., 
z katedry historických věd Fakulty filozofické ZČU a paní Taťána Kořenková (básnířka, 
publicistka, občanka města – pamětnice). Zejména u přítomných pamětníků událostí 
měla přenáška živý ohlas (24 úč.).   

     Ve foyer Polanovy síně se ve dnech 17. 7. – 24. 9. uskutečnila výstava obrazových 
dokumentů „Toulky českou minulostí – čs. historické osmičky – Petr Hora-Hořejš“ s vernisáží 
17. 7. (25 úč.). Realizovali J. Horáková a S. Bukovský.  
     S výročím republiky souvisel také tradiční letní literární výlet pro členy Kruhu přátel knižní 
kultury a veřejnost, tentokrát na téma „Tóny a povzdechy habsburské monarchie“ (11. 7., 52 úč.). 
     Pro dospělou veřejnost byla v Polanově síni realizována beseda s redaktorem ČT 
Přemyslem Čechem v cyklu Publicisté.cs-Aktuálně (16. 10., 18 úč.) a pořad „Na skok do první 
republiky“ s Markétou Čekanovou a Dušanem Radou (29. 10., 23 úč.).  
     V čítárně ÚKD proběhla dvě neformální vzpomínková setkání se čtenáři „Srdcové 
osmičky v našich vzpomínkách 1938/1948“ (25. 10., 6 úč.) a „Srdcové osmičky v našich 
vzpomínkách 1968/1989“ (22. 11., 6 úč.) a dále přednáška PhDr. Radovana Lovčího 
„Zapomenutý spisovatel a politik Vojta Beneš“ (8. 11., 16 úč.). V prostorách Polanovy síně se 
ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň 20. 8. uskutečnila přednáška prof. Viktora Viktory 
„Osudové osmičky“ pro účastníky Kempu českého jazyka z řad studentů SŠ, pedagogů 
a veřejnosti (14. úč.). 
     Knihovny KMP provedly i řadu akcí pro školy, např. besedu pro mladší žáky „Jak pejsek 
s kočičkou slavili 28. říjen“ (Lobzy - celkem 6x pro 157 úč., Vinice - celkem 9x pro 171 úč.), 
besedu „První republika“ (Lobzy – celkem 4x pro 98 úč.), besedu pro starší žáky „100 let 
výročí republiky“ (Vinice – celkem 9x pro 201 úč.), besedu „100. výročí vzniku samostatného 
státu“ pro školní družinu (OK Lochotín, 24. 10., 14 úč.) a besedu ke 100. výročí založení 
ČSR „Zlaté české hlavičky“ (OK Bory – celkem 9x pro 147 úč.). ÚKDM uskutečnila tematické 
„Čtení pro nejmenší“ (L. Seifertová: Pohádka o Československu, (25. 10., 15 úč.) a „Čtení 
pro větší“ (dtto, 26. 10., 17 úč.).  
     Jednotlivé knihovny sítě KMP dále připomněly výročí tematickými nástěnkami, např. 
OK Doubravka („Osmičkový rok“), Lobzy („Smyčky osudových osmiček“, „Osmičky v české 
historii“ – kliparty), OK Skvrňany (2 nástěnky), Vinice (výloha „100 let republiky“).  
     Byly uskutečněny tematické výstavky knih, např. „Osudové osmičky“ k letům 1918, 1938, 
1948, 1968 ve vitríně ve foyer Polanovy síně (Studovna, červenec), („100. výročí založení 
republiky v Plzeňském kraji“ (Bolevec – dospělé odd., od 1. 10.), „Osmičkový rok“ - výstavka 
knih k založení ČR + výstavka knih v úseku naučné literatury (OK Doubravka), „100. výročí 
vzniku samostatného Československa“ (Lobzy, říjen), výstavy originálních dobových tiskovin 
s důrazem na region k 21. srpnu 1968 a 28. říjnu 1918 (OK Slovany, srpen, říjen), „Oslavme 
společně století“ (ÚKD, říjen), „28. říjen 2018 – vyhlášení samostatnosti Čs. republiky - 
100. výročí“ (ÚKDM – odd. mládeže, říjen), „T. G. Masaryk zvolen 1. prezidentem 
Čs. republiky - 14. 11. 1918 - 100. výročí“ (ÚKDM – odd. mládeže, listopad) a „Edvard Beneš 
-  † 3. 9. 1948 - 70. výročí úmrtí“ (ÚKDM – dětské odd. i odd. mládeže, září).  
     Knihovna Bolevec se zapojila do projektového dne 1. ZŠ „100 let založení státu“ (26. 4., 
22 úč.), sama pak vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ „Můj symbol republiky“ 
(do 12. 6., 46 úč.), na kterou navázala stejnojmenná výstava dětských prací (46 úč.) 
a organizovaná návštěva výstavy ze strany zapojených tříd (12. 6. žáci 8. tř., 20 úč.; 26. 6. 
žáci 9. tř., 22 úč.). ÚKDM ve vstupní hale a na schodišti ústřední budovy KMP uskutečnila 
výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Jagellonská na téma „Děti republice“ (1. část od 7. 12. 
2017, 2. část od 10. 5. do listopadu 2018). Slavnostní vernisáže s kulturním programem 
se zúčastnilo 72 dětských i dospělých hostů. Tématem letošní Noci s Andersenem byla 
23. 3. pohádková knížka Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce – při pohádce Jak 
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pejsek s kočičkou slavili 28. říjen si děti v ÚKDM připomněly státní symboly ČR, skládaly 
papírovou státní vlajku a malými praporky v závěru večera ozdobily domek pejska a kočičky. 
OK Slovany nabídla tematickou vědomostní soutěž pro starší děti „Znáš naše státní 
symboly?“ (říjen, 13 úč.), OK Lochotín tematickou soutěž pro děti (říjen, 40 úč.). 
 
100. výročí narození významného plzeňského rodáka Miroslava Horníčka  
     K 100. výročí narození Miroslava Horníčka připravila KMP cyklus osmi pořadů se 
zaměřením na Horníčkovu literární tvorbu. Název cyklu - „Hovory o H“ – byl zvolen jako 
reminiscence na kdysi populární televizní cyklus s M. Horníčkem a jeho hosty „Hovory H“ 
z konce 60. let 20. století. Knihovna (J. Horáková) se 22. 1. zúčastnila schůzky ke koordinaci 
aktivit v rámci 100. výročí narození M. Horníčka, kterou svolal Odbor kultury MMP a jejímž 
výstupem měla být společná propagace akcí. Potvrdilo se, že plánované programy se 
nepřekrývají, že nejvíce akcí proběhne až kolem data Horníčkova narození na podzim 
(*10. 11. 1918 v Plzni - †15. 2. 2003). KMP tak začala připomínat výročí jako jedna z prvních 
a v souladu se svým posláním vhodně doplnila akce jiných forem a žánrů z produkce 
ostatních kulturních institucí ve městě (DJKT, Divadlo Alfa, Plzeň-Turismus, SVK aj.). 
Jednalo se o tematicky zaměřené besedy v Polanově síni, jedenkrát za měsíc od 17:00 hodin, 
obvykle se dvěma hosty - pamětníky M. Horníčka, spojené s prezentací jeho knih. Každý 
večer měl trochu jinou podobu v závislosti na účinkujících a prezentovaných knihách, 
program tak zahrnoval povídání, čtení, poslech nahrávek nebo osobní vzpomínky, mezi 
návštěvníky kolovaly dobové dokumenty apod. Moderátorkou večerů byla Markéta 
Čekanová. Postupně proběhly večery:  

 1. díl - 13. 2. 2018 – téma Muži a ženy. Nad knihami Dobře utajené housle, Jablko je 
vinno a S paní ve spaní diskutovali Milan Čechura a Věra Kubová (13 úč.). 

 2. díl - 13. 3. 2018 - téma Hovory. Nad knihami Miroslav Horníček v Hovorech H 
z paláce K a Hovory s Janem Werichem diskutovali Milan Čechura a Přemysl Kubišta 
(14 úč.). 

 3. díl - 10. 4. 2018 - téma Humor. Nad knihami Chvála pohybu, Neberme se příliš 
vážně a Humor a koláže diskutovali Jiří Hlobil a herec Antonín Kaška (22 úč.). 

 4. díl - 22. 5. 2018 - téma Plzeň a vzpomínky. Nad knihami Saze na hrušce, Naše 
město Plzeň a Vteřiny života diskutovali Jiří Sláma a Jan Kumpera (18 úč.). 

 5. díl - 12. 6. 2018 - téma Oblíbená místa a cestování. Nad knihami Vyznání 
Mariánským Lázním…, Listy z Provence, Pohlednice z Benátek, Javorové listy, Chvilky 
s Itálií a Jak hledat slunce diskutovaly básnířka Alena Vávrová, Helena Ježková a Věra 
Kubová (28 úč.). 

 6. díl - 25. 9. 2018 - téma Divadlo a hry. Nad knihami Setkání s Veronikou, Dva muži 
v šachu a Poznámky o divadle diskutovali herec Bronislav Kotiš a herec, divadelní 
historik a publicista Jaroslav Someš, večer byl skvělý (31 úč.).   

 7. díl - 23. 10. 2018 - téma Chvalozpěvy. Nad knihami Julius a Albert a Pětatřicet 
skvělých průvanů diskutovaly publicistka Markéta Čekanová a právnička a spisovatelka 
Daniela Kovářová (23 úč.).   

 8. díl - 13. 11. 2018 - téma Úvahy, filosofie, umění aj. Nad knihami Klaunovy 
rozpravy, Zpověď na konci života, Dobrý den, Socho, Vteřiny života, Trojhlas 
a Z listáře B. Polana diskutovali Jaroslav Vogeltanz a Jiří Hlobil (18 úč.).  

     V závěru posledního dílu byla vyhodnocena celoroční anketa o nejoblíbenější Horníčkovu 
knihu. Celkem bylo sebráno 125 vyplněných anketních lístků. Účastníci cyklu vyhodnotili 
na 1. místě knihu Dobře utajené housle, na 2. místě Listy z Provence a na 3. místě Vyznání 
Mariánským Lázním v červnu a červnu v Mariánských Lázních. 13 vylosovaných účastníků 
ankety bylo na místě odměněno knihami z produkce KMP, Pro libris, z darů od jiných kulturních 
institucí či spisovatelů.   
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     Ve foyer Polanovy síně ve dnech 25. 9. – 10. 12. 2018 rovněž proběhla malá výstava 
„Miroslav Horníček – biblioskicář“ z materiálů z knihovního fondu KMP, vernisáže 25. 9. 
2018 v 16:30 hodin se zúčastnilo 18 lidí.  
     Jednotlivé knihovny sítě KMP připomněly výročí obvyklými drobnými aktivitami, např. 
v čítárně ÚKD bylo kromě výstavky knih Horníčkovi věnováno jedno setkání čtenářského 
klubu „Copa čtete, Plzeňácí?“ (1. 11., 8 úč.), OK Slovany uspořádala soutěž pro starší 
dětské čtenáře „Miroslav Horníček – 100 let“ (listopad, 13 úč.). V průběhu listopadu byly 
realizovány výstavky knih a materiálů ve Studovně (ve vitríně ve foyer Polanovy síně), 
v knihovnách Lobzy, Bolevec (v odd. pro dospělé), OK Doubravka, OK Lochotín, 
OK Skvrňany, OK Slovany, ÚKDM – odd. mládeže a Vinice (po celý prosinec ve výloze). 
 
     Všechny aktivity KMP k různým výročím nelze vyjmenovat. Knihovny se výstavkami, 
nástěnkami, soutěžemi a besedami pro školy věnovaly mnoha dalším výročím osobností 
a výročím událostí. Byly to např. 220. výročí narození historika Františka Palackého, 
140. výročí narození spisovatele Eduarda Štorcha, 130. výročí vydání prvního sešitu Ottova 
slovníku naučného, 120. výročí narození badatele a spisovatele Františka Běhounka, 
210. výročí narození herce a dramatika J. K. Tyla, 170. výročí narození spisovatele Karla 
Klostermanna, 110. výročí narození průmyslníka Emila Škody, 95. výročí narození básníka 
Miroslava Holuba, 95. výročí narození archiváře Miloslava Bělohlávka, 90. narozeniny malířky 
a ilustrátorky Marie Lacigové, 90. narozeniny básnířky Hany Gerzanicové, 85. narozeniny 
spisovatelky a básnířky Karly Erbové, 80. narozeniny výtvarnice a básnířky Květy Monhartové, 
25. výročí úmrtí malíře a ilustrátora Radka Pilaře, 135. výročí narození Jaroslava Haška, 
95. výročí narození Heleny Zmatlíkové aj. 
 
     Připomenuty byly též významné a mezinárodní dny, např. Mezinárodní den darování knih 
(14. 2.), Mezinárodní den mateřského jazyka (21. 2.), Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.), 
Světový den knihy a autorského práva (23. 4.), Den hasičů (4. 5.), Den Matek (13. 5.), 
Mezinárodní den rodiny (15. 5.), Světový den her (28. 5.), Svátek sousedů (30. 5.), 
Mezinárodní den dětí (1. 6.), Světový den čokolády (6. 7.), Mezinárodní den seniorů (1. 10.), 
Mezinárodní den úsměvu (5. 10.), Světový den televize (21. 11.) a další.  
 

 
 

 

 
Pořady v M-klubu 
 

     Také v roce 2018 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 2018 škála divadelních a vzdělávacích představení a pořadů převážně v dopoledních 
hodinách. Pro MŠ a ZŠ v prvním pololetí odehráli svá představení např. Milan Benedikt 
Karpíšek, Přemysl Kubišta, Studio Poetik, po delší době Divadlo Andromeda a Divadlo 
Kapsa. Ze zdravotních důvodů bohužel musela být zrušena dvě představení Jiřího Bílého 
Projdeme se po ZOO. Ve druhém pololetí poprvé v M-klubu vystoupil Zdeněk Zajíček 
(O plzeňském znaku) a západočeský ilustrátor Vhrsti (O princezně, která skákala o tyči). 
Dále se na scéně objevili opět známí herci Milan Karpíšek, Přemysl Kubišta a Studio Poetik. 
Divadlo Andromeda pro děti připravilo Vánoční merendu. Podobně jako v loňském roce 
provedla besedu pro druhé třídy Městská policie, tentokrát na téma Pes a pravidla.  
Programy si zde objednávala nejčastěji MŠ a ZŠ Tlučná, dále 33. ZŠ, 15. ZŠ, 2. ZŠ a ZŠ 
Martina Luthera. Celkem bylo uskutečněno 25 pořadů pro školy, kterých se zúčastnilo 1 455 
diváků.   
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Pro dětskou veřejnost 

     V roce 2018 vykázal M-klub i více veřejných akcí pro děti do 15 let, zejména díky 

cvičitelce jógy Veronice Pytlíkové, která kromě klasických lekcí jógy pro dospělé připravila 
také cvičení pro děti. V sále se uskutečnila též závěrečná tanečních kurzů Speciální ZŠ 

Plzeň. Stejná škola pak zorganizovala v červnu tradiční Country bál pro děti. 
 

Cestopisné pořady 

      Cestopisné pořady byly nadále jedním z hlavních pilířů programu M-klubu. V roce 2018 zde 
proběhlo 16 takových pořadů o účasti 461 návštěvníků. Nejvíce diváků navštívilo povídání 

Martina Pávka o Amazonii (79 diváků). Úspěšná byla i projekce o KLDR, kterou připravil 
plzeňský cestovatel Vladimír Váchal (56 diváků) a také promítání a vyprávění Kateřiny 

Kubištové o životě na Islandu (29 lidí). Dobře přijaty byly však i další pořady. Tradičně 

přednášeli Tomáš Kubeš, Jana Dvorská a Miloš Kašpar, Čestmír Lukeš nebo Libor 
Drahoňovský. Ve druhém pololetí bylo cestopisů méně než obvykle, témata však byla opět 

lákavá. Cestovatelé posluchače postupně zavedli do Kazachstánu (Antonín Kolář), Grónska 

(Šebestian Šulc), Amazonie (Martin Pávek), Pobaltí (Antonín Kolář), do Saudské Arábie 
(Lukáš Synek) a na havajský ostrov kouzelníků Molokai (Petr Nazarov). Nejvíce lidí přilákala 

Saudská Arábie (36) a znovu Amazonie (35), naopak nízkou návštěvnost měl pořad 
Kazachstán (pouhých 10 diváků).  
 

Pořady léčitelské, ezoterické, pro zdraví 

     V roce 2018 se M-klub vedle cestopisů více zaměřil na pořady hudební, léčitelských 
a ezoterických pořadů bylo proto méně. Vystoupil zde léčitel Václav Vít s přednáškami Jak si 

chránit své zdraví (1. 3. a 8. 10.) a O energiích a Reiki (10. 4. a 31. 10.). Přednášku Skutečné 

příčiny nemocí připravila Jana Bělohlavová (25. 4.). Divácky úspěšná byla přednáška léčitele 
Miroslava Hrabici Od hlavy až k patám, která proběhla 22. 3. (započítáno mezi pronájmy sálu).  
 

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 18:15 hodin, od ledna do konce května a od září do prosince.  
Josef Šteflík (Škola Liang-I) tu od začátku ledna do konce června a od září do prosince vždy 

ve středu od 18:00 pokračoval v kurzech Qi Gong a od 20:00 hodin v kurzech Tai chi. 

O zdokonalovací taneční v prvním pololetí roku nebyl moc velký zájem, nicméně nakonec se 
lidé sešli a kurz proběhl. Připravil a vedl ho Mgr. Zdeněk Janda. V druhém pololetí se už kurz 

nenaplnil, konaly se pouze dvě lekce. 
 
Hudební pořady 

     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 prvním pololetí vystoupili Jakub Noha (23. 1.), 
Eddie Vedder Tribute & JANOTAJ (13. 2.), Hynek Žirovnický (20. 3.), své české verze písní 

Boba Dylana zahrála skupina MARiAN Band (24. 4.) a nové album představil hudebník 

Honza Křížek (14. 5.). Ve druhém pololetí v prostoru mezi knihami vystoupil pouze Vladimír 
Mikulka jako Inženýr Vladimír. Společně s Petrem Rímským a Sdružením pro celoživotní 

vzdělávání Sapientia, z. s., knihovna spolupořádala koncert Petr Rímský & Misitu a Jan 

Spálený (17. 10.). V prosinci v sále vystoupil slovenský hudebník MAOK s koncertním 
programem Hraní k hlubokému ponoru do vnitřních krajin a rozšířených stavů vědomí (9. 12.), 

který se setkal s velkým ohlasem. Pořad proběhl formou pronájmu, knihovna spolupracovala 
na propagaci a technickém zajištění. (Fotografie i několik videí z  koncertů jsou umístěny 

na https://www.zonerama.com/okskvrnany/421077.) 
 

https://www.zonerama.com/okskvrnany/421077
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Ostatní akce 
     Společnost Mensa ČR připravila pro zájemce opět testování IQ. Tentokrát se IQ měřilo 

8x, akce navštívilo 61 zájemců. Dále Alena Lochmannová připravila velmi zajímavý pořad 
o životě ve věznicích a tetování vězňů s názvem Tělo za katrem (15. 1.). Přednáška 
s projekcí si získala mnoho příznivců a poutavé povídání navštívilo 79 diváků. 
 

Výstavy 
     V rámci činnosti M-klubu byly realizovány 3 výstavy. Od 13. 11. 2017 do 13. 1. 2018 
probíhala výstava fotografií Aleny Prokop Sobotové Nový Zéland. Od 1. 2. do 31. 8. výstava 
fotografa Marka Velebného s názvem Žena jako inspirace, 17. září pak otevřena 
výstava prací žáků ZUŠ Jagelonská ze soutěže Plzeňské děti republice k narozeninám. 

 

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 byli zváni na pořady M-klubu. Klubovnu ke svým 
schůzím využívá Svaz postižených civilizačními chorobami.  
 

Pronájmy  
     Prostory M-klubu využívají různé organizace ke schůzím a shromážděním. V roce 2018 

si ke schůzím sál nebo klubovnu pronajal Svaz postižených civilizačními chorobami, 
společenství vlastníků bytových jednotek Triumfa a ČSSD. Sál byl využíván Plzeňskou 
školou tance a etikety k tanečním tréninkům. Známý léčitel Miroslav Hrabica si pronajal sál 
pro uskutečnění přednášky Od hlavy až k patám (22. 3.), 33. ZŠ využila prostor sálu 
k slavnostnímu vyřazení žáků devátých ročníků, Jana Berenika Maněnová připravila v sále 
koncert slovenského hudebníka Maoka (9. 12.), spolek Aleš, z. s., si pronajal prostory 
k závěrečné tanečních pro zdravotně postižené děti (10. 12.) 
     Dlouhodobě má v M-klubu domovskou scénu Loutkové divadlo V Boudě, které prostory 
využívá v pátek, sobotu, neděli a navíc podle domluvy. 
 
     Z 214 programů, které v roce 2018 v M-klub proběhly, bylo 25 akcí (12 %) / 1 455 
účastníků pro žáky a studenty školských zařízení, 36 akcí (17 %) / 370 účastníků pro 
dětskou veřejnost a 153 akcí (71 %) / 1 612 pro dospělou veřejnost. 
 
 
 

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

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 
2018 214 3 437 50 
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Pořady v L-klubu 

 

       Po sedmi letech provozu je činnost L-klubu již vcelku stabilizovaná, s ohledem na možnou 

výši honorářů pro aktéry ani nemohlo dojít k žádným podstatným změnám. Hlavním těžištěm 

jsou objednané pořady pro žáky MŠ, ZŠ, další školská zařízení a zájmové kroužky. Počet 

uskutečněných pořadů meziročně mírně klesl, vzrostla však jejich kvalita, rozšířilo se 

spektrum nabídky. Prostředí L-klubu je velmi příjemné, bezbariérové, nekuřácké a čisté. 

Vedle zájmu diváků roste 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 40 pořadů pro MŠ (1 286 úč.) a 60 pořadů pro ZŠ (3 690 úč.). 

Pro dětskou veřejnost tentokrát neproběhl žádný pořad, pro dospělou veřejnost šlo o 53 

programů (1 965 úč.).  

 
Pro školy 

     Pro kolektivy dětských a školských zařízení probíhaly v L-klubu po celý rok 2018 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 2017/2018 a 2018/2019. Díky výhodné poloze L-klubu 

na křižovatce různých spojů MHD a snadnému přístupu bez bariér a rovnou z ulice zájem 

učitelů stále trvá. Roli hraje i možnost blízkého parkování (cca 2-3 metry od vstupu do sálu), 

kterou oceňují i účinkující při transportu náročných kulis a kostýmů.       

     Kromě lochotínských, potažmo plzeňských základních a mateřských škol, stále více 

navštěvují komponované pořady a lekce informační výchovy v L-klubu i školská zařízení 

z centra Plzně a z okolních obcí (např. ZŠ Město Touškov, ZŠ a MŠ Všeruby, ZŠ Chotíkov, 

ZŠ Dolní Bělá, MŠ Trnová, ZUŠ Horní Bříza, ZUŠ Kralovice aj.). Nabídku divadel pro své 

žáky v roce 2018 využila především ZŠ Chotíkov, MŠ Trnová a MŠ Lhota, které začínají 

do L-klubu docházet pravidelně. 

     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 herci televize Prima, Barrandov a Nova 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. Osobní zkušenosti z exotických míst světa a také jakékoliv pořady o Šumavě 

a západní části České republiky přilákají vždy velké množství zájemců. V roce 2018 v L-klubu 

s využitím audiovizuální techniky přednášeli Katka Kubištová (Gruzie, Taiwan), Libor 

Drahoňovský (Z Krumlova na Lipno), Katka Krejčová (Cesta kolem světa), Magda Radostová 

(Vietnam), Dana Šimková (Jak to bylo s Titanikem), Petr Vlček (Ukrajina, Vietnam), Petr 

Nazarov (Kuba), Jan Kavale (Šumava), Tomáš Kubeš (Kongo, Afrika), Z. Benedikt a V. Štekl 

(Rozhledny ČR). Kvalita uvedených cestopisných pořadů byla ve všech případech velmi 

vysoká, neboť jejich výběru L-klub věnuje velkou péči.  
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Ostatní akce 

     Oboustranně přínosnou byla opět spolupráce s Odborem dopravy ÚMO Plzeň 1 
a motoristickou sekcí Magistrátu města Plzně, 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 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, hasiči, záchranáři 
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 a divadelním souborem KOSTÝM Příbram. Oba soubory mají na repertoáru slavné 
divadelní hry, přepisy i vlastní autorská představení. V roce 2018 tak milovníci divadla viděli 
v  L-klubu Zakázané uvolnění (Jezírko, 17. 1.) či Máchův Máj (Kostým, 26. 4.).   
     Vybavení sálu L-klub i jeho design spíše divadelního rázu nabízejí řadu možností využití 
k akcím různého charakteru vč. estrádních a hudebních.  
     Ve dnech 29. – 30. 9. v rámci projektu Víkend otevřených ateliérů (pořádá společnost 
Grafia) využilo L-klub 13 výrobců, avšak návštěvnost byla o víkendu velmi nízká.   
 
      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.  
 
Pronájmy  
     Prostory L-klubu byly také v roce 2018 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 

2018 153 7 141 
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Pořady v Polanově síni 
 
     V roce 2018 došlo k dalšímu poklesu návštěvnosti Polanovy síně, 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 2017/2018. V tomto období bývá pořadů vždy méně - po vánočních 
prázdninách a před pololetním vysvědčením jsou z pochopitelných důvodů objednávány 
velmi sporadicky, v únoru či březnu je týden jarních prázdnin, od konce dubna pak začínají 
školní akademie, školy v přírodě a školní výlety. Na objednávky ze strany škol má vliv též 
míra vyhoření pedagogů. Polanova síň zaznamenala další pokles počtu objednávek 
z 2. stupňů základních škol. Střední škola docházela jen jediná (Hotelová škola), v druhém 
pololetí se po letech přidala Obchodní akademie, a to jen v termínech povolených ředitelem 
školy. Mírně stoupl zájem mateřských škol, konkrétně školek soukromých a dětských skupin. 
Jde však o velmi malé skupiny, které se na programy obtížně slučují. Těm, jejichž 
objednávky chodí až v průběhu školního roku, knihovna sestavuje nabídku volných míst. 
     V roce 2018 bylo pro školy uskutečněno celkem 112 programů, což je o 13 méně než 
v roce předcházejícím. Celková návštěvnost 4 228 byla meziročně o 553 dětí nižší. Průměrná 
návštěvnost činila 37,75 žáků na akci, tj. o 0,49 žáka méně než v roce 2017. Klesající trend 
se projevuje již delší dobu. 
 
Pro veřejnost 
     V roce 2018 bylo do Polanovy síně pro veřejnost plánováno vždy maximálně 6 programů 
měsíčně. Celkem bylo uskutečněno 56 pořadů, tj. o 7 více než v předchozím roce. Mírou 
úspěšnosti zde ovšem není pořad sám, ale počet diváků, které přiláká. Jejich celkový součet 
1 396 byl o 202 vyšší než vloni, průměrná návštěvnost stoupla na cca 25 účastníků (o 0,6), 
což je vzhledem ke kapacitě Polanovy síně velmi dobré. Mezi programy však byly bohužel 
značné rozdíly a velké procento pořadů s návštěvou do 15 lidí (13x, z toho 6x dokonce méně 
než 10). Zájem bývá obvykle vyšší v sezoně od pozdního podzimu do brzkého jara, tentokrát 
ovšem opadal již od počátku dubna. Naopak divácky přitažlivých pořadů - nad 40 -
návštěvníků bylo pouze celkem 7. Už tradičně k nim patřil irský večer manželů Gruberových 
a skupiny Klobouk dolů (48 úč.), Křížky a vetřelci a Karel Hvížďala v Publicistech.cs (po 46) 
následován pak v tomtéž cyklu Karlem Rožánkem (43 úč.). Po 42 návštěvnících měly 
autorský večer Karly Erbové a pořad K. Drhovského a V. Viktory z cyklu Hrady a zámky. 
Rekordem roku byla prezentace knihy Václava Maliny Pastely (57 úč.). Průměrná 
návštěvnost během dvou let klesla o téměř 7 diváků, přitažlivost cyklických programů klesá 
také. 
     V cyklu Záhady a záhadologové vystoupili s pořady Tajemství plzeňské historie – křížky 
a vetřelci Daniel Jahn a Pavel Cvrček, Tajemstvím hvězd Jiří Kubík a s pořadem Záhady 
obyčejného života Ivo Fencl.  
     Divácky oblíbený cyklus Publicisté.cz-Aktuálně pokračoval dalšími 8 přednáškami, 
v nichž účinkovaly významné osobnosti české publicistiky: Jan Jirák, Karel Rožánek, Karel 
Hvížďala, Pavel Dobrovský, Radim Uzel, Přemysl Čech, Jiří Kámen a Pavel Vespalec. 
Nejvíce divácky navštívená byla přednáška K. Hvížďaly (46 diváků).  
     Proběhly zde též pořady cyklu Hrady a zámky – Bystřice nad Úhlavou a Červené Poříčí 
(K. Drhovský, V. Viktora), křest publikací vydaných v  edici Ulita, křest Kalendáře plzeňského, 
vyhlášení a předávání Cen Plže, tematický irský večer manželů Gruberových a skupiny 
Klobouk dolů, Mladé tužky VII. – nové tváře trampského literárního západu a Večer 
konzervatoře (Blanka Hejtmánková), v prosinci se pak uskutečnil tradiční Vánoční večer Jiřího 
Hlobila a jeho hostů.  
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     Konala se i řada jednorázových akcí: autorský večer k jubileu Karly Erbové, pořad 
polských studentů bohemistiky s Jitkou Lukášovou pod názvem Na Krakovském trhu, 
prezentace filmového dokumentu Vladimíra Novotného Regionální kuchyně plzeňského 
kraje, pořad Na skok do první republiky o filmu, hudbě, módě a politice s Markétou 
Čekanovou a Dušanem Radou. Proběhly prezentace knihy Kapitalismus, socialismus 
a budoucnost aneb Mikeš už přišel? a publikace Václava Maliny Pastely. 
     I nadále byl zařazen cyklus Střediska západočeských spisovatelů Řeknu ti, co čtu - 
celkem proběhlo 5 pořadů.  
     Rok 2018 byl ve znamení oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa 
a dalších významných výročí československých historických „osmiček“, 100. výročí 
narození významného plzeňského rodáka herce, spisovatele a dramatika Miroslava Horníčka 
a 25. výročí činnosti Polanovy síně (podrobněji viz výše).  
 
Pořady ve spolupráci 
     Ve spolupráci s ostatními provozy KMP  v Polanově síni proběhla tradiční akce Čtenář 
roku, tentokrát zaměřená na nejmladšího čtenáře. Slavnostní předávání s účastí 38 diváků 
bylo doplněno programem Červená Karkulka. V srpnu byla v Polanově síni uvedena 
přednáška prof. Viktora Viktory pro účastníky Kempu českého jazyka, který každoročně 
pořádá Konzervatoř Plzeň. V závěru roku poskytla KMP prostory a spolupráci k prezentaci 
knihy Tomáše Lebenharta, 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 2018 zde bylo realizováno 5 vernisáží, jedna 
výstava byla otevřena ještě v prosinci předchozího roku a jedna byla bez slavnostního 
otevření. K výročí spisovatele Karla Klostermanna byla připravena výstava regionálních 
fotografů na pasáže z Klostermannových knih, a to Karel Klostermann inspirující. Výstava 
byla později zapůjčena i do Štěkně. Druhou výstavou byly grafiky z pozůstalosti Květy 
Kopecké Jaro a Velikonoce, třetí byla ve znamení dvou jubilantek, a sice básnířky Karly 
Erbové a fotografky a výtvarnice Evy Hubatové - představovala reprodukce jejich společné 
bibliofilie Ariadné na Naxu. Čtvrtá výstava reflektovala osmičková výročí – Toulky českou 
minulostí, včetně osmdesátin autora předlohy Petra Hory Hořejše. Pátá výstava byla 
věnována jubilantovi Miroslavu Horníčkovi a ta v závěru roku ukázala Josefa Skupu coby 
fotografa prvních plzeňských jeslí. Většina výstav je využívána ještě v lobezské knihovně 
na 28. ZŠ.  
     Samostatným projektem k 25 letům činnosti prvního kulturního sálku KMP pak byla v srpnu 
výstava Svět na prknech Polanovy síně v mázhausu plzeňské radnice, kterou graficky připravil 
Miloslav Krist (podrobněji viz výše).  
 
 
Návštěvnost na akcích v Polanově síni 

 Počet pořadů Počet účastníků 

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 

2018 168 5 634 
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Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin 

Knihovna Počet provedení Počet účastníků 

Děti předškolního věku – veřejnost   
Bolevec 6 41 
Bory 8 81 
Doubravka 10 68 
Lochotín 19 362 
Skvrňany 4 71 
Slovany 1 25 
Vinice 13 231 
ÚKDM 17 259 
Božkov 1 9 
Černice 1 0 
Újezd 3 24 

Celkem 83 1 171 
Děti, žáci a studenti školních zařízení 
Bolevec 318 5 602 
Bory 81 1 601 
Doubravka 83 2 008 
HIK 10 193 
L-klub 100 5 176 
Lobzy 122 2 964 
Lochotín 51 1 181 
M-klub 25 1 455 
Polanova síň 112 4 228 
Skvrňany 102 1 952 
Slovany 26 563 
ÚKDM 104 2099 
Vinice 50 964 
Studovna 16 482 
Božkov 21 268 
Černice 2 36 
Křimice 1 80 
Radčice 5 84 
Újezd 1 15 

Celkem 1 230 30 951 
Dětská veřejnost do 15 let 
Bolevec 100 4 199 
Bory 1 8 
Doubravka 39 752 
M-klub 36 370 
Skvrňany 11 110 
Slovany 26 387 
ÚKDM 9 133 
Bílá Hora 12 31 
Božkov 20 339 
Červený Hrádek 8 25 
Křimice 6 13 
Malesice  12 18 
Radčice 13 29 
Újezd 20 27 

Celkem 313 6 441 
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Dospělá veřejnost 
Bolevec 2 37 
Doubravka 1 1 
HIK 1 10 
L-klub 53 1 965 
M-klub 153 1 612 
Polanova síň 56 1 406 
Skvrňany 9 91 
ÚKD 21 200 
ÚKDM 1 27 
Vinice  1 22 
Studovna 4 100 
Božkov 1 7 
Lhota 1   58 

Celkem 304 5 536 
Mladí lidé 15-25 let 
Doubravka 1 29 
Vinice 2 15 
ÚKDM 3 28 

Celkem 6 72 
Rodiny s dětmi 
Doubravka 1 72 
UKD 2 51 
ÚKDM 4 220 
Vinice 1 18 

Celkem 8 361 
Handicapovaní 
Bolevec  26 395 
Bory 9 91 
Doubravka 4 38 
Lobzy 6 89 
Skvrňany 2 21 
ÚKDM 1 14 

Celkem 48 648 
Senioři 
Bolevec 2 17 
Doubravka 22 246 
HIK 2 2 
Skvrňany 2 5 
ÚKD 1 18 

Celkem 29 288 
Národnostní menšiny 

Celkem 0 0 

Jiné 
Bory 1 46 

Celkem 1 46 
Celkem souhrn 2 022 45 514 

 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  
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III.5 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 
     V roce 2018 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). V průběhu roku došlo u 12 knihoven (zároveň s celou 
sítí knihoven KMP) k přechodu z knihovního informačního systému Clavius na knihovní 
informační systém Tritius, 1 knihovna nadále používala KIS 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 2018 
z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 205 446,- 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 (133 541,00 Kč = 65 %), na nákup knižních dokumentů (51 433,36 Kč = 
25,03 %), na spotřebu energií (10 327,64 Kč = 5,03 %), na spotřebu pohonných hmot 
(9 802,00 Kč = 4,77 %) a na cestovné (342,00 Kč = 0,17 %). 
     Z vlastních prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena 
částka ve výši 401 333,30 Kč. Tato částka byla čerpána na mzdové náklady (113 016,00 Kč 
= 28,16 %), na zákonné sociální a zdravotní pojištění (83 829,00 Kč = 20,89 %), na nákup 
knižních dokumentů (196 203,48 Kč = 48,89 %) a na ostatní provozní náklady (8 284,82 Kč 
= 2,06 %).  
     Na nákup knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla 
přidělena a vyčerpána částka 154 370,86 Kč. 
     Výkon regionálních funkcí v pověřené knihovně zajišťuje primárně 1 pracovnice s 0,75 
pracovním úvazkem, jejíž část mzdových prostředků (65 %) 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. 
Výraznou podporu obsluhovaným knihovnám v roce 2018 poskytovala v souvislosti 
s přechodem z KIS Clavius na KIS Tritius pracovnice IT. 
     Za rok 2018 do stálého knihovního fondu 12 obsluhovaných knihoven z prostředků obcí 
bylo zakoupeno a zpracováno 51 knihovních jednotek, ve většině případů se jednalo o žádané 
tituly s regionální tematikou s dlouhodobou informační hodnotou. I nadále výraznou část 
nákupu pro pobočky tvořil nákup periodik. Do výměnného fondu bylo nakoupeno a zpracováno 
1 190 knihovních jednotek (o 91 méně než v roce 2017), z celkového počtu knihovních 
jednotek z prostředků krajské dotace bylo zakoupeno 241 knihovních jednotek (o 10 méně než 
v roce 2017).  
     Pracovnice zodpovědná za správu výměnného fondu na základě předem domluvených 
požadavků knihovnic připravila a expedovala do obsluhovaných knihoven celkem 131 souborů 
knižních dokumentů (o 9 souborů méně než v roce 2017). Celkově bylo obsluhovaným knihovnám 
poskytnuto 5 006 knihovních jednotek (o 764 méně než v roce 2017). Každá knihovna tedy 
obdržela v průměru 9 souborů – průměr výpůjček na jednu knihovnu dělal 357 knihovních 
jednotek. 
     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 
rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 2 917 km. Cesty na metodické 
návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD. 
     Na základě Směrnice KMP č. 4/2017 k provádění revize knihovního fondu v roce 2018 byly dle 
dlouhodobého plánu provedeny revize knihovního fondu ve 2 obsluhovaných knihovnách –
Malesice a Starý Plzenec. V průběhu těchto revizí bylo zrevidováno 18 547 knihovních jednotek. 
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Revize v Malesicích byla uzavřena s nulovými ztrátami. Revize ve Starém Plzenci se 
uskutečnila na konci kalendářního roku a dosud nebyla uzavřena.  
     V průběhu roku 2018 došlo k personální změně ve dvou obsluhovaných knihovnách. 
Pracovní činnost v knihovně Újezd ukončila H. Brožová a na uvolněnou pracovní pozici 
nastoupila M. Čulíková. V knihovně Červený Hrádek svoji činnost ukončila A. Blažková, na její 
pozici nastoupila J. Ťoupalová.  
     Pro pracovnice obsluhovaných knihoven byla uspořádána 1 porada a 2 vzdělávací akce.  
V souvislosti s přechodem z KIS Clavius na KIS Tritius se všechny pracovnice obsluhovaných 
knihoven zúčastnily proškolení v nových pracovních procesech pod vedením pracovníků firmy 
Tritius Solutions. Druhou vzdělávací akcí byla přednáška na téma Současné čtenářské trendy 
u dětí, mládeže a dospělých. V průběhu roku se 1 pracovnice zúčastnila knihovnického 
zájezdu na knižní veletrh Svět knihy Praha 2018 pořádaného RV SKIP, 3 pracovnice se 
zúčastnily dvoudenní odborné exkurze do moravských knihoven pořádané UK ZČU 
a 1 pracovnice se zúčastnila odborné exkurze do knihoven na Tachovsku pořádanou RV SKIP. 
     Konzultace a metodické návštěvy byly v roce 2018 zaměřeny především na pomoc 
při zpracování ročního hodnocení činnosti obsluhovaných knihoven a závěrečných statistik, 
při předávání pracovní agendy a následném zapracovávání nových pracovnic. Výraznou 
pomoc při zvládání nových pracovních postupů v KIS Tritius poskytovala kolegyním 
z obsluhovaných knihoven pracovnice IT. Většina z nich velmi dobře zvládla nové prostředí 
modulu výpůjčního protokolu, rychle se zapracovala a osvojila si nové postupy. Pracovnice 
IT poskytla rozsáhlou pomoc při revizi KF v knihovně ve Starém Plzenci. Výrazná byla též 
technická podpora ze strany Správy informačních technologií města Plzně při výměně 
a instalaci nových PC, části nových tiskáren a obrazovek v obsluhovaných knihovnách.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Uskupení a spolky při KMP 
 
     Při KMP v roce 2018 působila dvě volná uskupení (Ason-klub a Kruh přátel knižní kultury) 
a jeden spolek (Pro libris, z. s.). 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 (v roce 2018 proběhlo 10 
pracovních schůzí). Spolu s dobrovolnými spolupracovníky a věrnými diváky se navíc 
neformálně 4x, 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. 2018 tvořilo celkem 479 668 knihovních 
jednotek (dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 341 656 KJ (71 %). 
Přírůstek KF byl 15 700 KJ, úbytek činil 12 464 KJ. KMP odebírala 311 titulů periodik v 1 386 
exemplářích, z toho 77 titulů v 380 exemplářích v remitendách. Cizojazyčné tituly periodik 
pak byly 4 ve 4 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF činily 4 720 083,75 Kč, z toho bylo 3 304 859,33 Kč 
vynaloženo na knihy, 942 258,96 Kč na periodika, 472 965,46 Kč na AV média, 58 800,00 Kč 
na e-knihy a 51 362,00 Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování 
regionálních funkcí. 
 
Objem knihovního fondu KMP 2008-2018 
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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 6 206,- Kč (v roce 2017 
za 6 500,- Kč) plus tzv. rezervu v počtu 20 exemplářů bez finančního omezení. 
     Využila také možnost zapojit se do V. etapy projektu Cizojazyčná literatura na podporu 
doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím tohoto projektu 
získala především beletrii v hodnotě 44 045,- Kč (v roce 2017 za 46 945,- Kč), která výrazně 
obohatila cizojazyčný knihovní fond.  
  

 2018 2017 2016 

Přidělená finanční částka: 4 748 678,00 4 550 000,00 4 700 000,00 

Přidělená finanční částka na KF 
z dotace na regionální funkce 

51 362,00 49 615,37 47 495,00 

Celkem 4 800 000,00 4 599 615,37 4 747 495,00 

Ve skutečnosti čerpáno 4 720 083,75 4 456 740,00 4 800 706,84 

    
Hodnota dokumentů pořízených v roce 2018 

 2018 2017 2016 

Dokumenty nakoupené  

Knihy 3 304 859,33 3 185 294,08 3 639 865,20 

AV média 472 965,46 304 198,19 169 153,70 

Periodika 942 258,96 936 354,77 943 902,59 

Regionální funkce 51 362,00 30 892,96 47 785,35 

e-čtečky 58 800,00 0,00 0,00 

Celkem 4 720 083,75 4 456 740,00 4 800 706,84 

 
Dokumenty získané z dotace nebo darem 

Česká knihovna 6 206,00 6 500,00 6 300,00 

Cizojazyčná knihovna 44 045,00 46 945,00 35 923,00 

Lekotéka - 715 000,00 - 

Schválené knižní dary 28 780,00 23 817,00 23 739,00 

Celková hodnota 79 031,00 95 262,00 65 962,00 

 
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 2018 se, 
obvykle ve středu, uskutečnilo celkem 10 společných výběrů knižních dokumentů (v roce 2017 
jich bylo 9), 1 výběr z nabídky nakladatelství Usborne Publishing - producenta dětské literatury 

                                                 
7
 Získání finančního příspěvku na projekt Lekotéka (15 000,- Kč) bylo podmíněno vyčleněním stejné částky 

z vlastních zdrojů KMP. Na projekt Lekotéka bylo tehdy čerpáno celkem 30 000,- Kč. 
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v angličtině a 1 výběr z nabídky prodejců deskových her vydavatelství Mindok a Albi. Přidělená 
finanční částka na nákup knihovního fondu se meziročně zvýšila o 198 678,- Kč.  
     K 31. 12. bylo odesláno celkem 245 elektronických nebo písemných objednávek (234 v roce 
2017, 142 v roce 2016). Objednávky jsou průběžně očíslované a stvrzuje je podpisem ředitelka 
knihovny a její ekonomický náměstek.  
     Členové obou nákupních komisí s předstihem dostávali seznamy reedicí a dílových titulů, 
aby si ve svých provozech mohli předem ověřit stav a míru opotřebovanosti knih a mohli 
aktuálně reagovat při vlastní objednávce.  
     (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.)  
     KMP hojně využívala i možnost nákupu přímo z nabídky zasílané jednotlivými vydavateli 
elektronickou poštou. Zpravidla se jednalo o díla prověřených a čtenáři žádaných autorů, 
proto nevadilo, že knihovníci při objednávce neměli titul fyzicky „v ruce“. Takové zboží bylo 
navíc ve většině případů knihovně zasláno obratem, řadu bestsellerů tak mohla zpracovat 
a nabídnout v minimálním časovém odstupu ode dne vydání. Například společnosti 
Euromedia Group nebo Albatros Distri dodávaly objednané zboží 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  32 % na 35 %) nebo se společností OPA (rabat 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 

Albatros média 33 % 
Albi 30 % 
Cykloknihy 30 % 
Distribuce Stehlík, Volary 22 % 
Euromedia Group 31 % - 35 % 
Jota 35 % 
Kosmas  30 % 
Mindok 25 % 
OPA 31 % 
Portál 28 % 
Slovart 40 % 
SUN 35 % 
Svět křídel 30 % 
Ševčík  31 % 
Team Bussines 29 % - 36 %  
 
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 
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veřejnost. 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 2018 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
140 KJ v celkové hodnotě 28 780,- 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. Hudební nosiče byly nakupovány u firmy Music 
Records, filmy na DVD nakupovány na základě podepsané smlouvy u společností Magic 
box, a. s., a Bontonfilm, a. s.  

 
Přehled hlavních dodavatelů AV nosičů 

 

Dodavatelé Rabat 

Avik - 
Bontonfilm - 
Albatros Distri 33 % 
Euromedia Group 30 % - 31 % 
Kosmas 20 % - 30 % 
Magic Box - 
Music Records 10 % 

 
Akvizice periodik 
     Na základě uzavřené smlouvy s firmami PNS, s.r.o., a Mediaprint & Kapa Pressengrosso, 
s.r.o., 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. 
     Většinu periodik distributoři dodávají do poštovní schránky v hlavní budově nebo 
prostřednictvím České pošty. Pracovnice Oddělení KF centrálně zpracovávají periodika pro 
všechna oddělení v hlavní budově a některé pobočky. Obvodní knihovny periodika dostávají 
od distributorů přímo do svých provozů a zpracovávají si je samostatně. Pobočky 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 2018 2017 2016 Počet exemplářů 2018 2017 2016 

odebíraných periodik 311 290 283 odebíraných periodik 1 386 1 302 1 284 

  z toho remitend 77 79 70   z toho remitend 380 363 365 

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

 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

Dodavatelé Rabat 

CZ Press (cizojazyčná periodika) - 

Mediaprint & Kapa 15 % 

PNS 12 % 

SEND - 

VaRa - 
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Objem přírůstků a úbytků 2008-2018 

 
 
Zpracování KF 
 
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.  
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     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 
náhrad. Svazky byly ve většině případů přiřazovány k již dříve zpracovaným titulům, bylo 
však potřeba zkontrolovat věcnou správnost starších záznamů, doplnit údaje a obálky.  
     Velkým zásahem do chodu Oddělení KF byl přechod na nový KIS Tritius. Po dobu 
používání předchozího KIS Clavius obecná i sdílená katalogizace fungovaly velmi dobře, 
oddělení si vypracovalo poměrně sofistikované a efektivní pracovní postupy tvorby 
katalogizačních záznamů i následného technického zpracování knihovního fondu. Specifická 
nastavení systému v Tritiu do režimu zachování všech dosud používaných funkcí a služeb 
se pro knihovnu takové velikosti jako KMP ukázalo být velmi problematickým. Zejména kvůli 
absenci rychlé podpory a reakce ze strany dodavatele KIS - Tritius Solutions. a. s. 
Pracovnice alespoň aktivně využily možnosti odborné konzultace v knihovnách, které měly 
s KIS Tritius již delší zkušenost (MěK Ostrov a Knihovna města Ostravy), a získané poznatky 
potom aplikovaly do praxe. Problémy s Tritiem způsobily skluz zpracování knihovního fondu 
o dva měsíce. Zpoždění zpracování novinek se pak bohužel promítlo také do počtu 
uskutečněných výpůjček celé KMP.  
 
     V roce 2018 bylo celkem zpracováno rovných 14 400 KJ, tj. o 2 100 KJ méně než v roce 
2017 (tehdy 16 500 KJ). Příčinou poklesu přírůstků byla úspornější akviziční politika kvůli 
snížení finančních prostředků na nákup knihovního fondu.  

 
Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 

Druh dokumentu 2018 2017 2016 

Knihy 13 867 15 822 19 118 

Mapy 44 98 297 

Hudebniny 2 13 192 

Deskové hry 486 561 377 

Grafické listy 1 6 16 

Celkem 14 400 16 500 20 000 

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2018 2017 2016 

Naučná 2 226 2 574 3 734 

Beletrie 8 917 9 745 11 286 

Mládež naučná 562 515 536 

Mládež beletrie 2 162 2 988 3 562 

Hudebniny 2 13 192 

Mapy 44 98 297 

Grafické listy 1 6 16 

Deskové hry 486 561 377 

Celkem 14 400 16 500 20 000 

 
     Uvolněné signatury po provedených odpisech se nadále už nově neobsazují. Signatury 
jsou přidělovány nekonečnou číselnou řadou. 
 
     I v roce 2018 průběžně pokračovaly práce na údržbě slovníků a opravách starších 
katalogizačních záznamů (MDT - stavění knih). Záznamy byly doplněny chybějícími věcnými 
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údaji, skeny obálek, titulních listů, obsahů a informačních poznámek. O každé změně byly 
knihovny KMP informovány e-mailem.  
 
Zpracování deskových her 
     Od roku 2016 KMP spolupracovala se Souborným katalogem CASLIN ČR, který přebíral 
vytvořené katalogizační záznamy zpracovaných deskových her do databáze Souborného 
katalogu. Tuto spolupráci bohužel zcela přerušil přechod na nový KIS Tritius. V prostředí 
nového modulu katalogizace nebylo možné dosavadní vysokou kvalitu záznamů zabezpečit 
a spolupráce musela být dočasně přerušena. KMP předpokládá, že během roku 2019 dojde 
k nápravě a bude moci ve spolupráci opět pokračovat.  
     V roce 2018 bylo zpracováno 486 KJ deskových her.  
 
Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 

Deskové hry 2018 2017 2016 

Počet exemplářů 486 561 377 

 
 
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 2018 bylo nově zpracováno 6 KJ tematických 
kufříků. 

 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 

Tematické kufříky 2018 2017 2016 

Počet exemplářů 122 116 39 

 
 
Lekotéka 
     Už v roce 2017 byla v OK Doubravka 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. Jelikož uživatelé projevili o novou službu výrazný zájem, v roce 
2018 byl soubor doplněn na 290 exemplářů těchto pomůcek. Převážně se jednalo 
o speciální deskové hry, leporela, skládačky, speciální knižní tituly, mluvené slovo a také dva 
tematické kufříky. Soubory didaktických pomůcek začaly postupně budovat i další provozy – 
OK Bory, OK Skvrňany a Knihovna Vinice. 
 
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 
2018 bylo zpracováno celkem 1 300 KJ AV médií. 
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Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 

Nosič 2018 2017 2016 

CD 286 635 872 

EC (elektronické čtečky) - 5 - 

EZ (elektronické zdroje) - - 5 

DVD 131 163 224 

LP - - - 

MP3 883 902 854 

Celkem 1 300 1 705 1 955 

 
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 2018 2017 2016 

Naučná 2 61 3 

Beletrie 2 58 10 

Mládež naučná - 1 - 

Mládež beletrie 2 6 - 

AV média - 1 - 

Celkem 6 127 13 

  
    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 2018 KMP pokračovala 
v doplňování katalogizačních záznamů obálkami jednotlivých titulů.  
     V roce 2018 KMP odebírala 311 titulů periodik v počtu 1 386 svazků, z toho 4 cizojazyčné. 
 
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. Z důvodu dalšího zjednodušení evidence přešla KMP od 
2. čtvrtletí roku 2018 ke zpracování Harlequinů v modulu periodik.  
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     Také v roce 2018 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur. Zároveň 
byly upravovány katalogizační záznamy a stavění dokumentu. O každé změně byly provozy 
informovány e-mailem.  
 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 

 2018 2017 2016 

Počet exemplářů 712 1 562 1 715 

 
 
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 do 150 ks. 
Nově zpracované tituly byly v hlavní budově rozneseny vždy ihned po zpracování. Novinky 
pro obvodní knihovny byly distribuovány pravidelně po 14 dnech, vždy v pondělí. Celkový 
počet tašek jednoho rozvozu s novinkami se v tomto období pohyboval mezi 30-50 ks. 
Během roku 2018 bylo realizováno 18 rozvozů (v roce 2017 20 rozvozů). V den rozvozu 
jsou zpracované knižní tituly v jednotlivých knihovnách načteny do výpůjčního systému 
a uživatelům se okamžitě zobrazují v online katalogu. 
 
Další práce s knihovním fondem 
 
Revize 
     V roce 2018 byla zahájena revize KF v OK Skvrňany. Byla provedena v revizním modulu 
KIS Clavius a ve snaze snížit počet revizních dnů a zkrátit počet dnů uzavření knihovny pro 
veřejnost proběhla za aktivní výpomoci pracovnic Oddělení KF. Kvůli chystanému přechodu 
na nový KIS Tritius bylo nutné pro bezproblémový převod datových souborů všechny 
probíhající revize uzavřít. S minimálními ztrátami byly uzavřeny revize v ÚKDM, OK Lochotín 
i OK Skvrňany. Další revize, naplánované na rok 2018 (v ÚKD, OK Doubravka a Výměnném 
fondu), byly odloženy do roku 2019. V novém KIS Tritius se do konce roku 2018 uskutečnily 
revize knihovního fondu pobočky Malesice, příručních knihoven Oddělení KF, náměstkyně 
pro hlavní činnost, sekretariátu, ekonomického úseku a Polanovy síně. Všechny tyto revize 
byly uzavřeny s nulovými ztrátami, pracovnice Oddělení KF při nich navíc získaly první 
zkušenosti s revizním modulem nového knihovního systému. Modul pracuje spolehlivě 
v přehledném prostředí, umožňuje průběžně získávat informace o zbývajícím počtu svazků 
k načtení. Oproti systému Clavius představuje určité omezení absence zvukových signálů 
upozorňujících na chybovou hlášku. Proces načítání revidovaných dokumentů při práci 
skupiny o třech lidech se zrychlil, jeden člověk mohl vždy plně sledovat oznámení 
o exempláři na monitoru PC. Požadavek na úpravu revizního modulu byl předán vývojovým 
pracovníkům firmy Tritius.  
 
Převody 
     V roce 2018 KMP ve všech svých knihovnách pokračovala v dlouhodobém trendu 
aktualizace knihovního fondu. K převodům do Rezervního fondu nabídly přebytečné knižní 
tituly Bibliobus, OK Bory a Knihovna Vinice. 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.  
     OK Bory, která je umístěna v budově střední školy, byla na konci srpna nucena zcela 
opustit své suterénní skladové prostory. V poměrně krátkém časovém úseku bylo nutné 
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vystěhovat cca 5 tisíc KJ. Malou část fondu pracovnice umístily do volného výběru. Zbytek 
(přibližně 70 banánových beden) byl přemístěn do hlavní budovy KMP - k převodu bylo 
převezeno celkem 4 998 KJ. Tyto svazky byly označeny skladovou lokací a uvedeny 
do režimu zneviditelnění v online katalogu pro uživatele. Zpracování tak velkého objemu 
knihovního fondu si vyžádá mnoho času a práce v první polovině roku 2019. 
 
Prezenční fond 
     Doplňování Prezenčního fondu bylo v roce 2018 nulové.  
 
Rezervní fond 
     Rezervní fond byl doplňován převody zachovalých multiplikátů z jiných knihoven. 
Z Rezervního fondu bylo vykryto několik požadavků na doplnění KF jednotlivých knihoven 
(doporučená četba pro školy).  
 
Regionální fond 
     O regionální fond pečují pracovnice Studovny.  
 
Odpisy 
     Od roku 2015 využívala KMP při zpracování odpisů metodu tzv. dávkových odpisů. 
V KIS Clavius si odpovědní pracovníci knihoven sami v prostředí úbytků načetli číselně 
evidované soubory jednotlivých druhů dokumentů určených k odepsání. Okamžikem načtení 
zmizely dané exempláře z on-line katalogu, ale ještě nebyly 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.) 
     Do přechodu na nový KIS Tritius tak bylo v prvních měsících roku 2018 odepsáno 12 815 
KJ dokumentů. 
     S přechodem na KIS Tritius došlo k výrazným změnám v nastaveném procesu odpisů. 
Prostředí, v něm se odpisy KF provádějí, je uživatelsky přívětivé a má různé přidané funkce. 
Systém sám např. kontroluje poslední exempláře v knihovně, u odepisovaného svazku 
nabízí přímou možnost sledovat frekvenci jeho výpůjček. Na druhé straně bohužel vyžaduje 
odpisové seznamy pro všechny kategorie dokumentů (tedy nejen pro knihy a periodika). Při 
velkém počtu knihoven sítě KMP tím počet seznamů neúměrně vzrůstá a stává se zcela 
nepřehledným. Proces byl proto do vyladění pozastaven.   
 
     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 
vybraných odepsaných dokumentů poštou) a s ohledem na finanční možnosti KMP 
pro případné zájemce o vyřazené dokumenty nastavila možnost pouze vlastního odběru.  

 
Přehled odepsaných dokumentů 

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

Nepoužitelná 4 968 110 
Opotřebovaná 7 052 82 
Ostatní důvody 166 - 
Placené ztráty 195 12 
Ztráty po revizi 209 13 
Zastaralé 8 - 
Celkem 12 598 217 
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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 131 souborů s 5 006 KJ, tj. průměrně 
9 souborů a 358 výpůjček na jednu obsluhovanou knihovnu za rok. 
     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb pro 
14 obsluhovaných knihoven na rok 2018 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu 
s lokací VFR částku 51 362 Kč. Prostředky byly čerpány od dubna, kdy peníze dorazily 
na účet KMP.  
(Od roku  2012 KMP dodržuje barevné rozlišení VFR, na hřbety knih lepí signální růžový 
a zelený štítek.)  
     Přechod na nový KIS Tritius pro výměnný fond přinesl zlepšení - možnost zobrazování 
lokace výpůjčky knihovních dokumentů v konkrétní pobočce. Naopak zcela chybí funkce 
evidence počtu vrácených knihovních dokumentů zpět do VF. Proto pracovnice Oddělení KF 
předaly požadavek na úpravu modulu vývojářům firmy Tritius. 
 
 
Využití výměnného fondu v roce 2018 

Knihovna 
Počet návštěv 
(souborů) VF 

Půjčeno knih Půjčeno AV 

Bílá Hora 9 315 4 
Božkov 14 531 15 
Černice 11 436 1 
Červený Hrádek 11 355 1 
Koterov 11 312 0 
Křimice 12 581 6 
Lhota 11 380 19 
Litice 11 362 6 
Malesice 8 331 5 
Radčice 10 416 12 
Radobyčice 9 310 0 
Újezd 8 388 32 

    
Letkov 4 229 0 
Starý Plzenec 1 60 0 
Celkem 131 5 006 101 
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Přehled činnosti Oddělení VF  

 2018 2017 2016 

Přidělená částka na regionální funkce 205 446,00 197 058,00 189 977,00 

  z toho na nákup KF 51 362,00 50 000,00 47 495,00 
Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 
Počet návštěv ve VF (počet souborů) 69 140 75 

Počet výpůjček  2 893 5 770 3 069 
Počet výpůjček AV médií 49 101  38 

Počet vrácených AV médií do VF ? 31 13 

 
Stav knihovního fondu VF a VFR    

 2018 2017 2016 

Stav VF 33 189 32 610 32642 
Stav VFR 2 092 1 852 1604 

Přírůstek VF 908 960 1266 
Přírůstek VFR 241 249 248 

 
Stav AV médií VF a VFR    

 2018 2017 2016 

Stav AV médií 586 562 527 

Stav AV médií VFR 12 12 12 
Přírůstek AV médií 24 36 57 
Úbytky  315 983 747 

Úbytky VFR 1 1 0 
Úbytky AV médií 0 1 148 
 

 
Knihovnické práce, práce s KF a další činnosti v knihovnách 
     Např. v ÚKD byly práce s knihovním fondem zejména ve volném výběru primárně 
směřovány k přípravě na plánovanou pravidelnou revizi knihovního fondu, která se uskuteční 
počátkem roku 2019. Plynule pokračovala aktualizace naučné literatury s cílem přesunout 
málo využívané knižní tituly do skladu, prostory volného výběru provzdušnit a zpřehlednit. 
U biografií bylo započato se sjednocováním značení a způsobu vnitřního řazení v tematické 
skupině (MDT 92). Dosud byla zpracována životopisná literatura autorů A-J. Rovněž 
pokračovala aktualizace literatury v němčině a angličtině ve volném výběru. Na základě 
uživatelských požadavků byla pozornost při výběru cizojazyčné literatury zaměřena 
na doplňování knih s různou jazykovou obtížností a jejich označování informačními štítky. 
Proběhla výrazná aktualizace detektivních románů i další beletrie ve volném výběru. 
Do skladu byla přesunuta část málo využívané beletrie se signaturou M, která se v minulosti 
nakupovala i do fondu ÚKD. Pokračovaly práce na doplňování označení dílových knižních 
titulů rozpisovými lístky pro lepší orientaci uživatelů. Bylo dokončeno tematické rozdělení 
nosičů mluveného slova. Oproti dosavadnímu řazení AV médií podle signatur byl fond 
rozdělen tematicky a opatřen barevnými štítky, které korespondují s barevným značením 
tištěné knižní produkce. Toto nové rozdělení AV médií bylo uživateli přijato velmi pozitivně. 
Ve spolupráci s Oddělením KF knihovna pokračovala v práci s dokumenty nabídnutými 
z jiných knihoven k převodu a nahrazovala jimi očtené či jinak poškozené exempláře. 
Z důvodu velké vytíženosti knihařské dílny si knihovnice většinu knih opravovaly samy.  
Celkem tak vlastními silami opravily 791 dokumentů a do knihařské dílny předali 74 
exemplářů. V  souvislosti se zavedením do praxe GDPR došlo k výraznému nárůstu počtu 
přihlášek čtenářů nad 15 let, které jsou v ÚKD centrálně za celou KMP ukládány 
a evidovány. Do kartotéky přihlášek registrovaných uživatelů bylo zařazeno celkem 5 390 
přihlášek, tj. téměř o 1 300 více než v předchozím roce.  
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III.7 Public relations a spolupráce      
 
     V roce 2018 bylo o KMP zveřejněno celkem 85 článků a příspěvků (v roce 2017 to bylo 
132 příspěvků, v roce 2016 to bylo 146 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku (celkem 50) 
byly články publikovány v periodikách Blesk, Doubravecké listy, Iris, Křimice.info, Kultura, 
Listy Ason-klubu, Mladá fronta Dnes (4x), Naše rodina, PLŽ, Plzeňský kulturní přehled, 
Radniční listy (7x) a Žurnál.  
     Nejvíce pozornosti bylo věnováno knižním novinkám ve fondu KMP (13x) a kulturně 
vzdělávacím akcím jako Noc literatury (8x), festival Jeden svět v KMP (7x), nové knihobudky 
KMP v ZOO (7x), Čtenář roku – nejmladší čtenář (3x), akce a koncerty v M-klubu (20x), 
v Polanově síni (13x) a jinde, Festival regionálních nakladatelů / Plzeňský knižní trh (15x), 
publikace vydané v KMP (6x), cyklus pořadů v Polanově síni „Hovory o H“ (5x) či Bibliobus (5x).    
     Na možnostech propagace KMP v tisku se oproti předchozím letům výrazně odrazila 
restrukturalizace a zmenšený rozsah Plzeňského deníku. Autory 5 článků byli pracovníci KMP 
– po jednom článku J. Albrecht, L Kotroušová, Z. Mišterová, M. Skálová a H. Větrovská.  
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP 
(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/). 

 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 101 příspěvek či vstup (vloni 47 příspěvků).     
Činnost knihovny propagovaly na svých webových či facebookových stránkách rozhlasová 
média, kulturní instituce a občanské společnosti, pochvalné ohlasy o spolupráci s KMP 
a knihovních aktivitách se objevují na stránkách škol z Plzně a okolí.  Příspěvky se objevily 
v médiích: Bulletin SKIP (1x), Celé Česko čte dětem (1x), Česká televize (1x), Český rozhlas 
Plzeň (2x),  Ebook Friendly  (2x), Magistrát města Plzně (6x), Novinky.cz (1x), Parlamentní 
listy.cz (2x), Plzen.cz (11x), Plzeň v kostce (6x), Plzeňoviny.cz (1x), Plzeňský deník (9x), 
QAP.cz, SKIP, Týden.cz, ZAK TV,  ZápadočeskýDeník.cz,  zijememinimalismem.cz, ÚMO 4 
(2x) a dále 13x na webech 7 základních škol. Rovněž na facebooku, např.: Bookstart, Grafia, 
Gymnázium L. Pika, Informační služby – knihovnictví (6x), Literární čtvrtletník Partonyma, 
MMP (4x), Plzeň 2015 (2x), Plzeňský kraj, Region Plzeň (4x), Senioři píší wikipedii, SKIP (2x), 
Starý most, SVK PK (3x), ÚMO 4 (4x), Vydavatelství ZČU a Západočeská galerie.   
     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.    
     Psaním tiskových zpráv je od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 
Mgr. Markéta Skálová. V roce 2018 bylo vydáno celkem 9 tiskových zpráv, které byly též 
zveřejněny na webu KMP (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku).  
 
 Přehled tiskových zpráv 
Název tiskové zprávy Zveřejněno 
Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně na přednášky „Československé 
historické osmičky“ 

11. 2. 

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět nabídne v Knihovně 
města Plzně několik zajímavých projekcí 

14. 3. 

Knihovna města Plzně ocenila svého nejmladšího Čtenáře roku a chystá se na 
projekt S knížkou do života (Bookstart) 

21. 3. 

Knihovně města Plzně kniha sluší. V rámci kampaně na podporu čtení nabídne 
zajímavou přednášku o prvorepublikové armádě 

23. 4. 

Celorepubliková Noc literatury se odehraje také v Plzni. Zapojí se i KMP 4. 5. 
Za Miroslavem Horníčkem do městské knihovny aneb Hovory o „H“ 9. 6. 
Knižní festival Svět knihy zavítá do Plzně na konci září. Knihovna města Plzně 
zde představí svůj bibliobus 

18. 9. 

Podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v městské knihovně 26. 9. 
Dětské knížky mají svátek v plzeňské knihovně 28. 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,   
https://www.zonerama.com/okskvrnany 

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

 OK Doubravka: http://www.knihomol.wz.cz (do 1. 6. 2018, pak byly stránky uzavřeny 
a relevantní informace převedeny spolu s dalšími úpravami na web KMP: 
https://knihovna.plzen.eu/knihovny-a-kulturni-zarizeni/knihovny/doubravka) 

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

Sociální sítě (Facebook):  

 Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (961 fanoušků) 

 ÚKD (od 8/2013): https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen/ (224 fanoušků) 

 OK Bory: https://www.facebook.com/boryknihovna/ (103 fanoušků) 

 OK Doubravka: www.facebook.com/knihovnadoubravka (422 fanoušků) 

 OK Skvrňany a M-klub: http://www.facebook.com/pages/Plzen-Czech-Republic/Obvodni-
knihovna-Skvrnany-M-Klub/293142638526?ref=mf  (412 fanoušků), 
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/, 
https://www.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/  

 OK Slovany (od 5/2011): http://www.facebook.com/home.php#!/pages/OK-Slovany-
Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B/224773500872735 (246 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 (129 fanoušků) 

 Knihovna Vinice (od 2015): https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb 
(175 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 
 

Instagram: 

 OK Doubravka: www.instagram.com/knihovnadoubravka 
 

Youtube: 

 OK Doubravka: http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka 
 
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 15 pracovníků KMP. Webové 
stránky spravuje kolektiv pracovnic. Za jednotlivé sekce zodpovídají kolegyně L. Kotroušová 
(aktualizace a komplexní správa webu), V. Čadová (do 7. 12.), J. Lauberová (od 8. 12., 
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.). 

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/
http://m-klub-plzen.webnode.cz/
https://www.zonerama.com/okskvrnany
http://www.kmpslovany.wz.cz/
http://www.knihomol.wz.cz/
https://knihovna.plzen.eu/knihovny-a-kulturni-zarizeni/knihovny/doubravka
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/
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
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/
https://www.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/
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://www.instagram.com/knihovnadoubravka
http://www.youtube.com/user/KnihovnaDoubravka
http://naseknihovna.rajce.net/
http://kmp.rajce.idnes.cz/
http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/
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     V roce 2018 zaznamenaly oficiální stránky KMP 115 036 návštěv, tj. o 837 návštěv méně 
než rok 2017 (o 0,7 %).  
     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. 
 
Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   
     Z důvodu finančních omezení se ani v roce 2018 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.  
     S pomocí profesionálního grafika (Vhrsti) byly zajištěny pouze diplomy pro Ceny Plže a pro 
Čtenáře roku a PF KMP (tematicky bylo zaměřeno k 100. výročí narození M. Zikmunda).  
     Jednotlivé knihovny sítě KMP vyvěšovaly propagační letáky s pozvánkami na akce 
na nástěnkách, menší letáky a materiály byly k dispozici na výpůjčních pultech a stolech. 
K propagaci sloužily i záložky s otevírací dobou knihovny a kontakty (v ÚKDM navržené 
designérkou Alenou Janečkovou). Pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ připravila ÚKDM vlastní 
nabídkový katalog svých vzdělávacích pořadů se stručným popisem a fotografiemi. Knihovna 
Bolevec tvořila informační letáky pro CEDR (Centru dětí a rodičů), pro 1. ZŠ a ZŠ Plzeň, 
Tachovská 19. OK Bory k propagaci akcí a činnosti knihovny využívala dvě velkoplošné 
nástěnky na chodbě školy vedle vchodu do knihovny. OK Doubravka pak možnost 
prezentace na společném letáku, vydávaném každý měsíc OD Centrum. V předsálí knihovny 
byly též umístěny tři kliprámy s nabídkou služeb, kontakty a propagačními fotografiemi, 
rovněž i tři pojízdné tabule s celoknihovními plakáty, výkresy ze soutěží dětských čtenářů, 
s fotografiemi z akcí aj. Pozvánky na akce knihovny byly pravidelně dodávány na nástěnky 
škol a družin i osobně učitelům. Letáky s nabídkou služeb a vizitky s kontakty zde rozdávaly 
dětem na akcích a knihovnických lekcích. ÚKD, Hudební knihovna, OK Skvrňany, 
OK Slovany, Knihovna Vinice a Božkov používaly k propagaci skleněné výlohy, OK Lochotín 
k prezentaci programu L-klubu vývěsku na budově. Informační materiály o koncertech 
OK Skvrňany byly příležitostně dodávány do městského Informačního centra, několika 
hudebních klubů a prodejen s hudebninami. Informační materiály o konání oblíbeného 
knižního bazaru Čtenáři čtenářům též do několika antikvariátů. Studovna vystavovala plakáty 
s nabídkou svých služeb ve  foyer Polanovy síně. Pobočka Bílá Hora v 17. MŠ a v tělocvičně 
Sokola v budově knihovny, pobočka Újezd v MŠ, ZŠ a školní družině, Radobyčice na místní 
vývěsce zastávky MHD, Lhota, Křimice a Malesice v budovách obvodních úřadů. Knihovnice 
pobočky Křimice 2x ročně roznáší informační letáčky přímo do schránek obyvatel Křimic. 
 
     Po změně loga KMP a celkového vizuálu byly v závěru roku pořízeny nové vizitky pro 
vybrané vedoucí pracovníky a jednotlivé knihovny.    
     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 byl 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 2018 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.  
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     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) ve dnech 23. – 24. 4. 
distribucí informačních plakátů a dalších materiálů ve všech knihovnách. 
     Pracovnice Oddělení KF se opět zapojily do přípravy a propagace festivalu Jeden svět 
(www.jedensvet.cz), promítání probíhalo v Polanově síni a L-klubu, 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 9. 5. Čtecí místo na půdě ústřední budovy v ul. B. Smetany 13 navštívilo 131 
posluchačů. Úryvek z knihy ruské autorky Olgy Grjasnowe Rus je ten, kdo miluje břízky, 
četla herečka Kamila Špráchalová.  
     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 Cyrano 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 4. ročníku Plzeňského knižního trhu – Festivalu regionálních nakladatelů získala 
KMP z  dotačního programu ÚMO 3 Místo pro život podporou ve výši 10 000 Kč. Ta byla 
využita na výrobu propagačních materiálů – velkoplošných plakátů a reklamního stojanu 
Áčka.  Festival se konal 17. 10. a zúčastnilo se ho 22 regionálních vystavovatelů. 
     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 38 odlovů.  
     Pracovnice OK Doubravka A. Pospíchalová vytvořila propagační videoklip: Noc 
s Andersenem – prezentován na Faceboku. 
     K projektu Československé historické osmičky Studovna vypracovala bibliografický 
bulletin (k jednotlivým historickým událostem výběrový seznam literatury z fondu KMP), 
který byl během  roku k dispozici všem účastníkům akcí.  
 
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.  
     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 (https://www.bazenslovany.cz/), 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). OK Doubravka 
pečovala o mini knihovničky v čekárnách Nemocnice sv. Jiří (www.svjiri.cz/), ÚKD nově 
instalovala dvě knihobudky v prostoru plzeňské Zoologické zahrady (www.zooplzen.cz) 
a OK Lochotín zřídila svoji knihovničku v areálu Bazénu Lochotín (www.bazenlochotin.cz). 
Knihy jsou čtenářům volně k dispozici, u každé knihovničky jsou informace o KMP. Projekt 
byl propagován na celorepublikovém webu Sousedské knihovny 
(www.sousedskaknihovna.cz). 
 
     V prostoru plaveckého bazénu na Slovanech byly služeb a aktivity KMP propagovány 
na světelné tabuli. Aktuální obrazové slajdy připravovala a odesílala P. Chládková. 

http://www.knihatislusi.cz/
http://www.jedensvet.cz/
http://www.nocliteratury.cz/
http://www.divadelnileto.cz/
http://www.zivaulice.eu/
http://muss.plzen.eu/
http://www.totemplzen.cz/
https://www.bazenslovany.cz/
http://www.plovarna-hradiste.cz/
http://www.plovarna-hradiste.cz/
http://www.plzenzastavka.cz/
http://www.naschodech.cz/
http://www.svjiri.cz/
http://www.zooplzen.cz/
http://www.bazenlochotin.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 2018 šlo (kromě škol) o min. 77 organizací v Plzni a min. 
23 organizací mimo Plzeň. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (40), ZŠ (39 + 9), 
SŠ (7) 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) 

 Alternativní poradna Plzeň (M-klub) 

 Animánie, o. p., Plzeň (Knihovna Vinice – vzájemná spolupráce) 

 Archiv města Plzně (Studovna – vyhledávání informací pro výstavu MMP, 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 – účast 
na akcích knihovny) 

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

 Česká televize (ÚKDM, OK Bory – spolupráce na projektu Skautská pošta) 

 Člověk v tísni, o. p. s. (Oddělení KF - pomoc při organizaci festivalu Jeden svět, zajištění 
promítání v Polanově síni a L-klubu)  

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

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

 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 2017) 

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

 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 (Hudební knihovna – spolupráce při organizaci Zvukařských kurzů) 

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

 Hudební škola Yamaha, Divadelní 1, Plzeň (ÚKDM – hudební vystoupení žáků na vernisáři 
výstavy) 

 Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (ÚKD – spolupráce při 
pořádání fotografických výstav) 

 Járová Alena, fotografka (Lhota – výstava fotografií) 

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

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

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

 Krystal, o. s. (M-klub) 

 Lorika, skupina historického šermu Plzeň (ÚKDM – pasování na čtenáře) 
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 Lukáš Martin (OK Bory – 9x pasování na čtenáře) 

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

 Magistrát města Plzně, Úřad služeb obyvatelstvu (ÚKD – konzultace k vymáhání 
nedobytných pohledávek) 

 Maněnová Jana Berenika (M-klub) 

 Matějovská Alena, vedoucí odborného výcviku SPŠD (OK Bory - výrobky studentů - 7 
minitaburetů pro dětské oddělení) 

 Městská policie (M-klub; ÚKD – spolupráce při pravidelných pochůzkách v prostorách 
knihovny, ÚKDM – spolupráce na Noci s Andersenem) 

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

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

 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 akcích)  

 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) 

 Pro libris – (Polanova síň – publikační činnost) 

 Sdružení pro celoživotní vzdělávání Sapientia, z. s. (M- klub) 

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

 SIT MP (Knihovna Lobzy – zapůjčení dataprojektoru) 

 SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (OK Bory – řešení organizačních 
záležitostí se správcem školy; 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 při organizaci Evropského dne jazyků)  

 Svaz důchodců ČR (OK Skvrňany – pozvánky na akce v M-klubu)  

 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; OK Doubravka – spolupráce s doubraveckou pobočkou, setkávání 
v prostorách knihovny - Mateřský klub, Totemové povídání, kreativní dílny, 
přednáška, trénování paměti) 

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

 ÚMO 1 (OK Lochotín – Plzeňská jednička - spolupráce  
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 ÚMO 4 (OK Doubravka – prezentační nástěnka knihovny v prostorách úřadu; 
spolupráce na Doubraveckém Jarobraní, sdílení akcí na Facebooku, účast starosty 
na Noci s Andersenem)  

 ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti) 

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

 ÚMO 8 (pobočka Černice – spolupráce při propagaci akcí) 

 ÚMO 9 (pobočka Malesice – spolupráce)  

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

 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (Studovna – dodávání Informačního servisu 
kultury, rešerše k ilustracím knižních titulů a ilustracemi M. Lacigové) 

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

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

 Západočeské muzeum (Studovna – dodávání Informačního servisu kultury) 

 Zedník Jiří, Ing. (Spolupráce – geocasching) 

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

 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, Knihovna Bolevec – 
čtenářská soutěž pro děti, ÚKD – spolupráce na projektu mini knihovniček, příprava 
projektu na podporu ochrany přírody a volně žijících živočichů, Knihovna Lobzy – 
vytipování literatury k akcím ZOO) 

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

 
Mateřské školy: 

 6. MŠ, Republikánská 25 (Knihovna Lobzy) 

 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (OK Lochotín, Knihovna Vinice, ÚKD - projekt mini 
knihovniček v ZOO) 

 17. ZŠ a MŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

 17. MŠ, Čapkovo nám 4. (OK Slovany) 

 25. MŠ, Ruská 23 (ÚKDM) 

 31. MŠ, Spojovací 7 (OK Slovany) 

 32. MŠ, Resslova 22 (ÚKDM) 

 49. MŠ, Puškinova ul. (ÚKDM) 

 50. MŠ, Družby 4 (OK Doubravka) 

 51. MŠ, Částkova 25 (ÚKDM) 

 54. MŠ, Staniční 72 (OK Doubravka) 

 55. MŠ, Mandlova 6 (OK Bory – výběr literatury, účast na akcích) 

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

 60. MŠ, Manětínská (OK Lochotín) 

 63. MŠ, Lábkova 30 (OK Skvrňany) 

 64. MŠ, Pod Chlumem 3 (OK Doubravka) 

 67. MŠ, K. Steinera (OK Skvrňany) 

 70. MŠ, Waltrova 26 (OK Skvrňany) 

 78. MŠ, Sokolovská (OK Lochotín) 

 80. MŠ, Chvojkovy lomy (OK Slovany) 

 81. MŠ, Hodonínská 53 (ÚKDM, Knihovna Vinice) 

 87. MŠ, Komenského (OK Lochotín) 
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 89. MŠ, Habrová 8 (OK Slovany)  

 90. MŠ, Západní 7 (Knihovna Bolevec) 

 91. MŠ, Jesenická (OK Lochotín) 

 MŠ Bílá Hora (ÚKDM) 

 MŠ Drobeček, Blatenská ul. (OK Slovany) 

 MŠ Junikorn, B. Němcové 3 (ÚKDM) 

 MŠ Na Dvorku, Koterovská náves (ÚKDM) 

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

 MŠ Klíček, B. Němcové 5 (OK Lochotín) 

 MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

 MŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 

 MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3 (Knihovna Lobzy) 

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

 Benešova MŠ, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

 Dětská lesní školka Větvička, Sofronka (OK Lochotín) 

 Dětská skupina Rubikon, Koterovská (ÚKDM) 

 Lesní školka Medvíďata (OK Doubravka) 

 Předškolní klub Slunečnice, Železniční 36 (ÚKDM) 
 

Základní školy: 

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

 2. ZŠ, Schwarzova ul. (ÚKDM) 

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

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

 10. ZŠ, Náměstí Míru (OK Bory – účast na akcích, Čtenářské pasy, pasování na 
čtenáře, knihy pro společné čtení; ÚKDM)  

 11. ZŠ, Baarova 31 (ÚKDM, OK Bory - pasování na čtenáře, čtenářské pasy) 

 13. ZŠ + ŠD, Habrmannova 45 (OK Slovany) 

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

 15. ZŠ, T. Brzkové 33 (OK Skvrňany, ÚKDM)  

 16. ZŠ, Americká 30 (ÚKDM) 

 17. ZŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

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

 21. ŠD, Slovanská alej (OK Doubravka, OK Slovany, ÚKDM) 

 22. ZŠ + ŠD, Na Dlouhých 49 (OK Doubravka - Teenage noc literatury) 

 25. ZŠ, Chválenická 17 (ÚKDM) 

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

 26. ZŠ + ŠD, Přeučilova ul. (ÚKDM) 

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

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

 33. ZŠ, T. Brzkové 31 (OK Skvrňany)  

 34 ZŠ, Gerská 32 (OK Lochotín, ÚKDM) 

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

 ZŠ Božkov, Vřesinská 11 (Božkov) 

 ZŠ Easy Start s.r.o., Blatenská 27 (Hudební knihovna) 

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

 ZŠ Heyrovského (OK Bory – účast na lekcích a soutěžích, pasování na čtenáře, 
knihy pro společné čtení) 

 ZŠ Martina Luthera, Školní nám. 1, Plzeň (OK Skvrňany) 
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 ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

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

 ZŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka, Knihovna Lobzy) 

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

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

 ŠD při FN Brojova 14 (OK Slovany) 

 ZŠ speciální, Skupova (OK Bory – návštěva akcí knihovny, výpůjčky knih do výuky) 

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

 Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

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

 Církevní ZŠ a SŠ, Táborská 28 (Hudební knihovna, OK Slovany) 

 Tyršova ZŠ, U Školy 1 (Černice) 
 
Základní školy mimo Plzeň: 

 ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín)  

 ZŠ Dýšiná (OK Lochotín)  

 ZŠ Chotíkov (OK Lochotín, ÚKDM)  

 ZŠ Kaznějov (OK Lochotín)  

 ZŠ Kralovice (OK Lochotín),  

 ZŠ + MŠ Ledce (OK Lochotín)  

 SŠ a ZŠ Oselce (ÚKDM)   

 ZŠ Město Touškov (OK Lochotín)  

 ZŠ Všeruby (OK Lochotín) 
 

Základní umělecké školy: 

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

 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, ÚKDM) 

 Obchodní akademie (ÚKDM)  

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

 SPŠ dopravní (ÚKDM) 

 SOU stavební Plzeň (ÚKDM) 

 SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 
 

Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi:  

 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) 

 Knihovna M. J. Sychry Žďár na d Sázavou (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

 Knihovna města Hradce Králové (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

 Knihovna města Ostravy (Oddělení KF, ÚKD – konzultace ke KIS Tritius) 

 Krajská knihovna Karlovy Vary (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

 Krajská vědecká knihovna Liberec (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

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

 Mensa ČR (OK Skvrňany – Herní klub, M-klub) 
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 Městská knihovna Horažďovice (ÚKD – konzultace k problematice GDPR) 

 Městská knihovna Jihlava (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

 Městská knihovna Ostrov (Oddělení KF, ÚKD – konzultace ke KIS Tritius) 

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

 Moravská zemská knihovna Brno (Oddělení KF -  přispívání do Národní virtuální fonotéky, 
ÚKD – zajišťování služeb MVS)  

 Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava (ÚKD – zajištění 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) 

 Středočeská vědecká knihovna Kladno (ÚKD – zajištění služeb MVS) 

 Tritius Solutions a.s. (Správa KIS Ttitius) 

 Vědecká knihovna v Olomouci (ÚKD – zajišťování služeb MVS) 

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

 Wikipedia.cz (OK Doubravka – propagace kurzu Senioři píší Wikipedii,  Wikikluby - 
plakát, web, FB)  
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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 zákona8 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 
 

                                                 
8
 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. 31-34).  
 

 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 pokynů9 měl následovat 
po pěti letech, tzn. v roce 2019.  

 
Nepřímé:  
 

 Webové stránky KMP – viz s. 80.  
 

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

                                                 
9
 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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KMP používá tuto moderní formu komunikace, na facebooku upozorňuje na novinky 
v knihovně, na zajímavosti v oboru i v literárním světě, výsledný efekt je však sporný. 
Udržování živých sociálních sítí je navíc časově náročné a KMP nemůže na tuto 
práci vyčlenit samostatného zaměstnance. Knihovny s celotýdenním provozem 
individuálně využívaly k zveřejnění fotografií z akcí server Rajce.net. KMP založila 
účet na Slideshare (http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen), kde zveřejňuje prezentace 
na podporu četby.    
 

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

 Nabídkový katalog akcí pro školy. - KMP tradičně oslovila školy v Plzni a okolí 
formou nabídkového katalogu v papírové i elektronické verzi Pořady pro mateřské, 
základní a střední školy, školní družiny a zájmové kroužky 2017/2018 a 2018/2019, 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(24 pro MŠ, 102 pro ZŠ, 11 pro SŠ, 20 pro ŠD aj.).10 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 2018 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 2018 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. 
 

                                                 
10

 Nabídkový katalog je dostupný též na: https://knihovna.plzen.eu/sluzby/vzdelavani/lekce-pro-skoly-besedy.aspx.   
 

http://www.slideshare.net/KnihovnaPlzen
https://knihovna.plzen.eu/sluzby/vzdelavani/lekce-pro-skoly-besedy.aspx
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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. 81.  
                     

 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 se v průběhu roku uskutečnily drobné práce v rámci běžné údržby - proběhly 
servisní údržby tepelného čerpadla a vzduchotechniky, firma IMONT provedla kontrolu 
elektrických spotřebičů a opakovaně vypadávajících jističů elektrických rozvodů nebo opravu 
vyhořelé svorkovnice zářivky v prostoru čítárny periodik. V souvislosti se zaváděním opatření 
GDPR do praxe byla nezbytná instalace uzamykacích systémů do několika skříní v zázemí, 
v nichž jsou uchovávány dokumenty s osobními údaji uživatelů. Údržbářka KMP opravila 
menší závadu na odpadním potrubí u sociálního zařízení pro zaměstnance, vyměnila 
prkénko na dámské toaletě a zalištováním opravila poškozený koberec. Část 
opotřebovaných košíků na vybrané dokumenty byla nahrazena novými. 
     Do ÚKDM byl zakoupen nový stolní ventilátor. 
     Také Bibliobus si vyžádal řadu drobných provozních oprav. V lednu bylo potřeba dobít 
autobaterii. Po rozsáhlé výměně topného systému v zadní části vozidla na konci předchozího 
roku bylo nutné v průběhu ledna realizovat dílčí opravy topného systému v přední části.  
Rovněž byly vyměněny dveře od toalety a nainstalován drátěný závěsný systém pro 
prezentaci periodik. V říjnu došlo k výměně brzdiče přední nápravy. 
     Do oddělení pro dospělé Knihovny Bolevec byla zakoupena nová pracovní židle Dvě 
starší židle u stolků s PC byly nahrazeny ještě zachovalými židlemi z Polanovy síně. 
V dětském oddělení bylo posíleno osvětlení prostoru dvěma nově instalovanými zářivkami 
(provedla ZŠ). Při rekonstrukci datových sítí, ke které došlo během prázdnin, byl jeden 
z knihovních regálů přesunut na lepší místo. Do zázemí a kanceláře pracovnic byl zaveden 
zvonek, který upozorní na návštěvníky stojící u uzamčených dveří (provedla ZŠ). V průběhu 
léta byly nainstalovány informační cedule s opravenou otevírací dobou knihovny. 
V prostorách chodby byla provedena oprava podlahové krytiny zalištováním. 
     OK Bory, která je umístěna v budově střední školy, řešila zejména problém přístupu 
do skladu knihovního fondu v suterénu. Kvůli zamezení pohybu cizích osob v prostoru školy 
vedení SPŠS před prázdninami rozhodlo, že jediným přístupovým místem bude hlavní vchod 
s vrátnicí. V důsledku toho byly zazděny spojovací dveře z knihovny do školní chodby, které 
knihovnice dosud používaly. Nově musely při cestě pro knihy do skladu chodit vnější cestou 
a vždy se hlásit ve vrátnici. Toto patření velmi ztížilo jejich práci a donáška knižních 
dokumentů ze skladu mohla být z provozních důvodů reálně zajišťována na objednávku 
pouze 1x denně. Tento stav však trval pouze krátce. V červenci bylo vedením ŠPŠS 
rozhodnuto o úplném zrušení a vyklizení suterénního skladu KMP, ve velmi krátkém 
časovém úseku pak bylo nutné zajistit vystěhování knihovního fondu a skladových regálů.   
     Do Knihovny Lobzy byla z OK Lochotín přesunuta police s kontejnerem na hračky 
a leporela.  V prostoru kanceláře bylo správcem ZŠ opraveno rozbité okno. V průběhu 
prázdnin byla v celém objektu školy posílena počítačová síť.  
     OK Lochotín v období topné sezóny trápily neustálý hluk a silné vibrace způsobené 
technickým zařízením výměníkové stanice v přízemních prostorách budovy. Nepřetržité 
vibrace způsobily téměř ve všech prostorách knihovny vč. L-klubu vznik rozsáhlých prasklin 
ve zdivu. Na podnět KMP se v dubnu se situací v prostorách OK přišli seznámit pracovníci 
Plzeňské teplárenské, a. s. Na základě zjištěných skutečností vypracovali plán dodatečných 
opatření, která by měla vést ke zmírnění vibrací a snížení hlučnosti technického zařízení. 
Podle plánu by k opatřením mělo dojít na jaře 2019. Objem prací i investic nutných k zajištění 
nápravy bude značný, pro knihovní provoz je však tato oprava nezbytná - neustále se 
zvyšující hlučnost zejména v prostoru dětského oddělení výrazně ztěžuje průběh lekcí 
informační výchovy a pro pracovníky je dlouhodobě velmi stresující.  
     V OK Slovany od března do května proběhla rozsáhlá rekonstrukce podlahy s výměnou 
podlahové krytiny. Rekonstrukce si vyžádala kompletní vystěhování knihovního mobiliáře 
z prostor volného výběru. Stávající opotřebovaný zátěžový koberec byl nahrazen lépe 
udržovatelným marmoleem, provedena byla nová výmalba. Pracovnice se plně podílely 
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na stěhování KF a mobiliáře před a po rekonstrukci, při stěhování těžkých kusů nábytku 
částečně vypomáhali zaměstnanci Charitního sociálního podniku, největší díl práce odvedla 
údržbářka se správcem budov KMP. Souběžně se uskutečnila lokální oprava části plynových 
rozvodů v prostoru kanceláří a zázemí pracovnic, průběh oprav (bourání, výměna rozvodů, 
zednické práce, výmalba) ztěžovala absence stavební dokumentace. Ve volném výběru bylo 
nutné provést výměnu nefunkčního radiátoru ústředního vytápění. V rámci těchto prací došlo 
i k řadě drobných úprav. Zlikvidována byla lístkovnice s již nepoužívanými lístkovými 
katalogy z prostoru skladu, přesunuta část knihovních regálů na jiné vhodnější místo, 
provedena úprava výpůjčního pultu, oprava knižních vozíků a nátěr židliček dětského 
oddělení. Opatřen byl nový drátěný závěsný systém pro nabídku denního tisku, odstraněny 
dlouhodobě nefunkční brány ochranného systému, vyměněna rohož a opravena podlaha 
v zádveří vstupního prostoru. Od července v prostranství za budovou započaly revitalizační 
práce na obnově vnitrobloku sídliště, které s sebou nesly zvýšenou hlučnost a prašnost 
s dopadem do provozu knihovny (působení těžké techniky, nemožnost větrání). V srpnu 
a v prosinci došlo ke dvěma haváriím přivaděče vody v prostoru úklidové komory a toalety, 
na konci prázdnin pak k havárii vodovodního potrubí v nájemním bytě v patře nad knihovnou 
s průtokem vody dolů do knihovny. 
     Rozsáhlé větrné poryvy 24. 6. vytrhly a zničily polovinu velkoplošné informační tabule 
v průčelí Knihovny Vinice, náhrada byla řešena v rámci škodní pojistné události. Počátkem 
letních prázdnin zde pak vandalové rozbili skleněnou výplň vchodových dveří. 
     Ve Studovně, v prostoru s veřejnými počítači, v důsledku prasklé vodoinstalace došlo 
k rozmočení rákosového stropu a odpadnutí poměrně velké části omítky. Provizorně byl vzniklý 
otvor opraven, do budoucna bude potřeba provést rozsáhlejší zednickou a instalatérskou opravu.  
     Z kanceláře katalogizace Oddělení KF byly do suterénního sklepního prostoru přesunuty 
lístkovnice s místním katalogem, který nebyl již dlouhou dobu doplňován a využíván. 
Uvolněný prostor knihovnice využily k přestěhování pracovních míst s ohledem na zásady 
správné ergonomie. 
     V pobočce Božkov došlo v srpnu k vytopení prostor knihovny a následnému uvolnění 
obkladové desky ze stropu. Opakovaně bylo nutné řešit problémy ústředního topení, které 
nebyly odstraněny ani po předchozí výměně kotle ústředního vytápění. Hlavní problém 
technici vidí ve špatných rozvodech topného systému. Věc je v řešení ve spolupráci 
s majitelem objektu - Obytnou zónou Sylván. V listopadu došlo k masivnímu opadávání 
venkovní omítky, částečně zasahujícímu vchod do knihovny. Oprava byla provedena 
za provozu. 
 
Technické vybavení 
     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně 
(SITMP).  
     V ÚKD byl pracovníky SIT nahrazen zastaralý scaner pro uživatele novým přístrojem 
s jednodušší obsluhou. Byla provedena plánovaná výměna 5 PC pro zaměstnance. Rovněž 
došlo k výměně stabilizačního prvku u multifunkčního zařízení. Z důvodu opakovaných 
závad, které se nepodařilo odstranit ani po reklamaci, byla z provozu vyřazena laminovačka 
formátu A4 a nahrazena původním starým typem. Krátce po instalaci zapůjčeného 
deaktivátotu EM ochranných pásků z ÚKDM došlo i u něho k poruše, a celý ochranný systém 
se tím stal nefunkční.  
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec v únoru přestal fungovat kamerový systém 
monitorující prostory vstupu do knihovny a k jeho zprovoznění došlo až na konci prázdnin. 
V oddělení pro dospělé byla v březnu nainstalována namísto poškozené tiskárny tiskárna 
nová. V letním období proběhla v celém objektu ZŠ rekonstrukce počítačových sítí. 
V souvislosti s těmito pracemi zůstala knihovna několik dnů bez telefonického připojení – 
k nápravě došlo až po urgencích. Téměř po celý srpen byla knihovna napojena 
na internetovou síť vzdáleným připojením, které výrazně omezovalo nabídku služeb, např. 
nebyly přístupné uživatelské PC s internetem. Velké problémy nastaly v okamžiku přechodu 
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na KIS Tritius, který v modulu provizorního připojení nebyl plně funkční. Pracovníci SIT 
nainstalovali k PC nové monitory. V říjnu došlo v knihovně k výměně všech telefonních 
přístrojů, do kanceláře vedoucí a do zázemí pracovnic byly přidány nové telefonní linky.  
     V OK Bory byly v souvislosti s přechodem na nový KIS Tritius nahrazeny stávající 
monitory k PC pro zaměstnance za nové, větší. Po rozšíření prostoru knihovny byla 
přesunuta vysílací stanice WI-FI signálu z původního místa tak, aby dosah signálu nově 
pokrýval celý prostor. 
     V OK Doubravka pracovníci SIT vyměnili stávající PC za nové. Počátkem července došlo 
k obnově počítačových síti v objektu OC Centrum, kde knihovna sídlí. 
     Také v Hudební knihovně pracovníci SIT vyměnili stávající PC za nové s operačním 
systémem Windows 10. 
     K zajištění další práce M-klubu byl OK Skvrňany v únoru přidělen nový výkonný notebook 
s dokovací stanicí, který byl využíván též pro potřeby dalších pracovníků v zázemí knihovny. 
     V OK Slovany bylo posíleno osvětlení volného výběru namontováním dalších svítidel. 
Na podzim došlo k výměně všech telefonních přístrojů za nové. Nový přístroj u výpůjčního 
pultu se bohužel po krátké době rozbil a musel být znovu nahrazen.  
     V Knihovně Vinice rovněž došlo k výměně telefonních přístrojů. 
     Ve Studovně bezpečnostní technik vyhodnotil, že zastaralý kamerový systém je v havarijním 
stavu, a proto KMP pořídila nový kamerový systém s barevným monitorem, modemem 
a kamerou, snímající přístupový prostor a chodbu v předsálí Polanovy síně. 
     Také v Oddělení KF byly v průběhu roku pracovníky SIT nahrazeny všechny pracovní PC 
novými. 
     Na Bílé Hoře došlo kromě výměny telefonního přístroje i k výměně pracovního PC. 
V Pobočce Božkov došlo navíc i k výměně tiskárny a scaneru čárových kódů, v pobočce 
Černice k výměně tiskárny. 
 

 
 

Přehled technických zařízení: 

 2018 2017 2016 

Počítače (v celé KMP) 170 170 160 

    z toho pro veřejnost 77 78 75 

Tiskárny 47 47 46 

     z toho pro veřejnost 12 12 11 

Skener (na skenování dokumentů) 9 10 5 

     z toho pro veřejnost 7 8 4 

Skener (na načítání čárového kódu) 69 69 65 

Kopírky 3 2 3 

Multifunkční zařízení 16 21 20 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 
 

IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 
Knihovně města Plzně byl pro rok 2018 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 
ve výši 43 442 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 23 429 tis. Kč.  
K 31. 12. 2018 byla provedena následující rozpočtová opatření: 

- RO 46 - neinvestiční dotace KÚPK na regionální funkce KMP – 205 446,- Kč 
- RO 104 - neinvestiční dotace MKČR Svět na prknech – 40 000,- Kč 
- RO 104 - neinvestiční dotace MKČR na podporu regionální literatury 2018 – 50 000,- Kč 
- RO 104 - investiční dotace MKČR na přechod z KIS Clavius na KIS Tritius – 600 000,- Kč 
- RO 116 - neinvestiční dotace MO3 na bibliografii Miroslav Zikmund – 5 000,- Kč 
- RO 116 - neinvestiční dotace MO3 na Festival regionálních nakladatelů – 10 000,- Kč 

Celkové navýšení rozpočtu na provoz činilo 310 446,- Kč a na investice 600 000,- Kč. 
Z neinvestiční dotace (viz. RO 46) byl navýšen limit mzdových prostředků na 23 563,- tis. Kč.  
 
Čerpání nákladů za sledované období 
Upravený roční rozpočet je 47 612 tis. Kč, skutečnost 46 513 tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %. 
Z toho: 
 
Spotřeba materiálu - účet 501 
Upravený roční rozpočet je 5 820 tis. Kč, skutečnost 5 320 tis. Kč, tj. čerpání na 91,4 %. 
Z toho:   spotřeba materiálu     503 tis. Kč 
   nákup knihovního fondu       4 723 tis. Kč 
   spotřeba pohonných hmot     94 tis. Kč 
 
Spotřeba energie – účet 502  
Upravený roční rozpočet je 1 588 tis. Kč, skutečnost 1 488 tis. Kč, tj. čerpání na 93,7 %.  
 
Opravy, udržování, cestovné, nákl. na reprezentaci, ost. služby - účty 511, 512, 513, 518 
Upravený roční rozpočet je 5 147 tis. Kč, skutečnost 4 747 tis. Kč, tj. čerpání na 92,2 %.  
Z toho:      opravy                                    802 tis. Kč 
   cestovné                49 tis. Kč  

náklady na reprezentaci             23 tis. Kč  
ostatní služby *                   1 878 tis. Kč 

   nájemné                       1 559 tis. Kč 
   výkony spojů              366 tis. Kč 
   přepravné                       70 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 23 823 tis. Kč, skutečnost 23 823 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %.  
Z toho:   mzdy zaměstnanců              23 668 tis. Kč  
   pracovní dohody            63 tis. Kč 
   náhrady DPN           119 tis. Kč 
Roční limit na mzdy činil 23 563 tis. Kč.    
Překročení mzdového limitu o 260 tis. Kč bylo pokryto čerpáním fondu odměn.  
 
Sociální a zdravotní pojištění - účet 524  
Upravený roční rozpočet 8 050 tis. Kč, skutečnost 8 050 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %. 
Z toho:   sociální pojištění  5 917 tis. Kč 
   zdravotní pojištění  2 133 tis. Kč 
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Ostatní sociální náklady - účty 525, 527, 528 
Upravený roční rozpočet 1 485 tis. Kč, skutečnost 1 485 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %.  
Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   66 tis. Kč 
   sociální náklady**   943 tis. Kč 
   ostatní náklady   476 tis. Kč 
 
** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 
 
Daně a poplatky - účty 531, 532, 538, 591 
Upravený roční rozpočet 0 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč.   
 
Odpisy - účet 551 
Upravený roční rozpočet 1 236 tis. Kč, skutečnost 1 236 tis. Kč tj. čerpání na 100,0 %.  
 
Nákup DDHM - účet 558 
Upravený roční rozpočet 306 tis. Kč, skutečnost 206 tis. Kč tj. čerpání na 67,3 %.  
 
Ostatní náklady - účet 549 
Upravený roční rozpočet 157 tis. Kč, skutečnost 157 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %.  
 
Plnění výnosů za sledované období 
Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 3 875 tis. Kč, skutečnost za sledované období 
je 3 875 tis. Kč, tj. plnění na 100,0 %.  
Z toho:   čtenářské poplatky   2 213 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          77 tis. Kč   
pořady literární výchovy     384 tis. Kč 
pronájmy       234 tis. Kč 
prodané a ztracené knihy        90 tis. Kč  
ostatní výnosy                                 16 tis. Kč 
převody z fondů                          861 tis. Kč                                           
 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem 2018. 
 
Hospodářský výsledek za sledované období 
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je zisk 1 100 tis. Kč.  
 
Plnění počtu pracovníků  
Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2018 – 91, průměrný přepočtený stav 77,95 pracovníků. 
Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda za rok 2018 – 25 302,- Kč.  
 
Stav fondů k 31. 12. 2018 
Fond odměn       114 tis. Kč  
Rezervní fond    1 891 tis. Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb     267 tis. Kč  
Fond reprodukce majetku  1 432 tis. Kč 
 
 
 

IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet 013 – software 
Počáteční stav 962 484,42 Kč., konečný stav 2 057 357,76 Kč. V průběhu roku byl nakoupen 
knihovnický informační systém Tritius. 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Počáteční stav 669 974,97 Kč, konečný stav 642 254,97 Kč. V průběhu roku byl vyřazen 
nepoužitelný SW. 
 
Účet 021 – stavby 
Počáteční stav 47 442 466,41 Kč, konečný stav 47 442 466,41 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
Počáteční stav 19 322 705,39 Kč, konečný stav 19 322 705,39 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Počáteční stav 8 072 308,19 Kč, konečný stav 8 135 660,08 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 2018 byla 296 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017. 
Čerpání ve výši 260 tis. Kč na překročený objem mezd roku 2018. 
Počáteční stav  77 363,00 Kč, konečný stav 113 835,00 Kč. 
 
FKSP účet 412 
Tvorba v souladu s předpisy (2 % z objemu mezd) – 476 tis. Kč. Čerpání 340 tis. Kč, z toho:       
- stravování        379 tis. Kč 
- rekreace             14 tis. Kč 
- dary                    26 tis. Kč 
- kultura                16 tis. Kč 
- ostatní                  2 tis. Kč 
 
Rezervní fond účet 413 
Tvorba v roce 2018 byla 74 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017.  
Počáteční stav  1 816 384,61 Kč, konečný stav 1 890 508,87 Kč. 
 
Účet 416 – fond investiční 
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 236 tis. Kč. 
K 31. 12. 2018 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních akcí 1 696 tis. Kč, 
z toho: 
- rekonstrukce podlahy OK Slovany             601 tis. Kč 
- knihovnický informační systém Tritius     1 095 tis. Kč 
 
Počáteční stav 1 291 736,01 Kč, konečný stav 1 432 302,37 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání na investice viz výše. 
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Výnosy z pronájmu městského majetku 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 233 601 Kč, 
z toho: 
- dlouhodobé   138 236 Kč 
- krátkodobé      95 365 Kč 
 
Pohledávky  
KMP k datu 31. 12. 2018 nemá pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Celkové 
pohledávky za čtenáři činí 769 tis. Kč. 
 
 

IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
Při finančním vypořádání za rok 2018 ze dne 5. 2. 2019 bylo KMP navrženo následující 
rozdělení hospodářského výsledku: 

- 879 800,00 Kč do fondu odměn  
- 219 950,90 Kč do rezervního fondu  

 
Účetní závěrka Knihovnu města Plzně, p. o., za rok 2018 byla schválena usnesením RMP 
č. 401 ze dne  29. 4. 2019. 
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2018 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 2018 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
 
     Ani v roce 2018 se KMP nevyhnula přechodnému uzavření řady velkých knihovních 
provozů. Z důvodu pravidelné revize knihovního fondu byla v prvním pololetí roku uzavřena 
čtrnáct dnů Obvodní knihovna Skvrňany. Více než dvouměsíční uzavření provozu si 
vyžádala rekonstrukce podlahy v Obvodní knihovně Slovany. V knihovnách Bolevec a Lobzy, 
umístěných v budovách škol, v letních měsících proběhla plánovaná rekonstrukce k posílení 
počítačové sítě, která si vyžádala týdenní uzavírku. Z téhož důvodu byla týden mimo provoz 
také Obvodní knihovna Doubravka. Kvůli nutné opravě nefunkčního topného systému i kvůli 
nemoci knihovnice pak byla krátkodobě omezena činnost Bibliobusu. V souvislosti 
s přechodem na nový knihovní systém Tritius byla v závěru roku jeden den uzavřená celá síť 
knihoven KMP.  Celkem byl v síti knihoven KMP provoz omezen 105 dnů. Uzavření velkých 
knihoven se viditelně promítlo do počtu návštěvníků KMP i počtu uskutečněných výpůjček. 
 
     V závěru roku byla činnost KMP výrazně ovlivněna přechodem na technologicky vyšší 
knihovní informační systém Tritius, jehož dodavatelem je firma Tritius Solutions, a. s. 
Nový systém nahradil stávající KIS Clavius, který KMP používala od roku 2005.  Přechodem 
knihovna získala moderní systém zahrnující všechny knihovní moduly, který podporuje 
dodržování knihovnických standardů, mezinárodních norem a pravidel (MARC21, RDA, FRBR, 
OAI-PMH, NCIP) a umožňuje strukturalizaci služeb podle individuálních podmínek KMP. 
Prostřednictvím zabudovaných modulů NCIP a OAI Provider se otevřela možnost efektivního 
zapojení do projektu vyhledávací služby Centrálního portálu knihoven.  
     Zavedení nového KIS se zcela odlišnou technologií s sebou zpočátku neslo i mnoho 
problémů. Teprve každodenní provoz odhalil řadu specifických odlišností v nastavení 
systému pro podmínky KMP -  při tak velkém počtu knihoven sítě a tak velkém objemu 
knihovního fondu potřebovala KMP pro zabezpečení bezproblémové fungování řadu 
individuálních úprav a změn svých dlouhodobě zavedených a již zautomatizovaných 
postupů. Knihovna byla velmi nespokojena s rychlostí vyřizování podnětů a požadavků 
ze strany Helpdesku dodavatelské firmy. Ve spolupráci s pracovníky společnosti Tritius 
proces dolaďování a optimalizace systému stále probíhá.   
     Zavedení zcela odlišného webového katalogu nebylo ani ze strany uživatelů přijímáno tak 
příznivě, jak KMP očekávala. Webový katalog v dynamickém interaktivním prostředí nabízí 
řadu nových funkcí, např. řazení výsledků dle jejich relevance, fasetovou navigaci umožňující 
specifikaci dotazu, široké možnosti nastavení dotazu, zobrazování cloudu nejčastěji 
hledaných výrazů jako prezentace trendů a inspirace pro ostatní uživatele aj. Nicméně 
počáteční nedůvěra se časem obrousila, čtenáři pochopili nutnost seznámit se s novými 
postupy a nyní již plně využívají nových možností při správě svého uživatelského konta.   
 
     V roce 2018 KMP realizovala 2 022 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 45 514 návštěvníků. Akce probíhaly jak v jednotlivých knihovnách, tak v Polanově 
síni, M-klubu a L-klubu. Narůstající počet kulturně výchovných akcí plně odpovídá 
současným světovým trendům přeměny tradičních knihoven na kulturní a komunitní centra, 
což je i naším postupným cílem. Pravdou zůstává, že v řadě aktivit, které by KMP chtěla 
nabízet občanům, se zvolna dostává na hranici svých personálních, finančních a prostorových 
možností.  
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     K oslavám 100. výročí vzniku samostatného Ćeskoslovenska a k dalším významným 
událostem tzv. „osmičkových“ roků v našich dějinách bylo v průběhu celého roku uspořádáno 
velké množství akcí – besedy, diskusní pořady, soutěže, ale i výtvarné nebo knižní výstavy. 
     Mimořádná pozornost byla věnována připomenutí 100. výročí narození významného 
plzeňského rodáka, herce, spisovatele, dramatika, režiséra a výtvarníka Miroslava Horníčka, 
jemuž byl zasvěcen cyklus osmi pořadů v Polanově síni. 
     KMP rovněž vzpomněla 25. výročí zahájení činnosti své vůbec první kulturní scény -  
Polanovy síně. Činnost sálku byla připomenuta panelovou výstavou v mázhausu plzeňské 
radnice, zachycující osobnosti, které v něm v průběhu času účinkovaly. Tato rozsáhlá 
fotodokumentace byla rovněž využita při vydání pamětní publikace Svět na prknech 
Polanovy síně.  
 
     Z kulturních akcí, přesahujících běžnou činnost KMP, lze jmenovat např. již tradiční Noc 
literatury. Čtecím místem pro rok 2018 byly tajemné půdní prostory ústřední budovy. K zahájení 
nové kulturní sezóny v Plzni se pracovníci KMP zúčastnili V. ročníku Průvodu Vendelín. 
Knihovna nově participovala na 1. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního 
festivalu Svět knihy Plzeň 2018 – před veletržní halou v DEPO2015 vystavila svůj Bibliobus, 
který se těšil velkému návštěvnickému zájmu. V reakci na profesionální knižní veletrh pak 
4. ročník vlastní akce Plzeňský knižní trh - Festival regionálních nakladatelů KMP 
zorganizovala v poněkud komornějším formátu. I přesto 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 72 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 39 MŠ, 48 ZŠ 
a ŠD, 7 SŠ, 3 uměleckými školami, a 21 mimoplzeňskými organizacemi.  
 
     Provoz knihoven KMP výrazně poznamenala zvýšená nemocnost pracovníků. V roce 
2018 z důvodu nemoci nebo OČR byla nepřítomnost knihovnic na pracovišti o 12,5 % vyšší než 
v předchozím roce. Celkem bylo ve službách prostonáno 605 dnů. Nemocnost meziročně vzrůstá 
již několik posledních let - se zvyšujícím se věkem pracovníků KMP se přímo úměrně zvyšuje 
četnost především dlouhodobých pracovních neschopností. Povinnost zajistit plynulý knihovní 
provoz ostatními pracovníky pak nutně vede k jejich přetížení a následnému oslabení organismu. 
Řešení tohoto personálního problému v budoucím období nebude jednoduché.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     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. 2018 
 
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 
 

  

 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 
 

 Knihovna města 
Plzně 

  
    

 
  

 
  

Úsek náměstka pro hlavní 
činnost 

 Úsek náměstka pro ostatní 
činnost 

 

 

     

      

 
Oddělení nákupu  

a zpracování knihovního 
fondu 

 

 
Ekonomický úsek 

 

  

   

   

 
Oddělení informačních 

služeb  
a studovna 

Správní úsek 
  

  

 

  

 Ústřední knihovna 
pro děti a mládež  

   

 Ústřední knihovna  
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OK Bory 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2018 
 
 
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. (do 6. 12.) 

   Lauberová Jana, Mgr. (od 7. 12.) 

   Maškovská Markéta, Mgr. 

    
8. Ústřední knihovna pro dospělé  Šťastná Pavlína, Mgr.  

   Divišová Alžběta 

   Hyláková Ladislava 

   Kašparová Veronika, Mgr. 

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

   Hejnalová Ilona  

   Větrovská Hana 

   Ouřada Martin, Bc.  

   Výšková Libuše 

    

    
10. Knihovna Bolevec  Procházková Eva, Mgr. 

Brožová Hana 

   Martina Korandová, Mgr. 

   Růžičková Jana 

   Štádlerová Jaroslava 

    

    
11. Obvodní knihovna Bory  Smílková Kateřina Mgr.  

   Bedřichová Marcela 

   Gareisová Tereza (do 31. 5.) 

   Karpíšková Markéta 

   Lukáčová Hana (od 1. 6.) 

   Lužová Martina (od 1. 10.) 

    

 pobočka Lhota  Plassová Hana 

 pobočka Litice  Krejčí Helena 

 pobočka Radobyčice  Líbalová Hana 

    
12. Obvodní knihovna Doubravka  Kotroušová Lenka, Mgr. 

   Beránková Magdalena, Mgr.  

   Markéta Čmolíková, Bc. 

   Lorenzová Eva, Mgr.  

   Pospíchalová Alena, Mgr.  

    

 pobočka Červený Hrádek  Blažková Andrea (do 31. 6.) 

   Ťoupalová Jana (od 16. 7.) 

 pobočka Újezd  Markéta Čmolíková, Bc. 

    
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 (do 31. 5.) 

   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.  

   Plíštilová Iva  

   Neubergerová Alena 

   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  Masnicová Alena  
    
 pobočka Černice  Kroftová Jana  
    
 pobočka Koterov  Ničmanová Kateřina 
    
17. Knihovna Vinice  Ťoupalová Lenka, Bc. 
   Zahoříková Dana, DiS.  
    
18. Bibliobus  Hlavničková Jitka 
 řidič  Peller Zdeněk 
    
19. Hudební a internetová knihovna  Topinka Zbyněk, Bc. 
   Válková Jitka  
   Šindelářová Lucie  
    
 Mateřská dovolená  Čadová Veronika, Bc. (od 7. 12.) 
   Duchková Petra, Bc.  
   Pittrová Kateřina, Mgr. 
    
    
 Odchod z KMP  Blažková Andrea 
   Gareisová Tereza 
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2018 a 2017 
 

 
Knihovna 

 
 

Registrovaní 
uživatelé 

 
Z toho 

děti 
 

Návštěvníci 
služby 

 
Výpůjčky 
celkem 

 Periodika  Akce  Účastníci akcí  Internet 

Bolevec 
2018 

 
Omez. provoz 

1 677 
 865  21 147  55 762  11 090  454  10 291  1 152 

Bolevec 
2017 

 
Omez. provoz 

1 832 
 907  21 899  60 528  12 244  447  9 857  1 095 

index 0,92 0,95 0,97 0,92 0,91 1,01 1,04 1,05 

Bory 
2018 

2 234 339 23 218 86 864 10 097 100 1 827 1 415 

Bory  
2017 

 
Omez. provoz 

2 125 
 346  19 610  83 389  8 349  81  1 543  847 

index 1,05 0,98 1,18 1,04 1,21 1,23 1,18 1,67 

Doubravka 
2018 

2 748 477 29 387 100 769 13 741 160 3 214 1 535 

Doubravka 
2017 

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

index 0,97 0,95 0,97 0,90 0,79 1,06 1,14 0,84 

Lobzy 
2018 

Omez. provoz 
551 

226 6 402 16 851 2 771 128 3 053 218 

Lobzy  
2017 

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

index 0,90 0,95 1 0,91 0,9 0,96 0,96 0,97 

Lochotín 
2018 

3 899 615 47 737 181 432 31 796 70 1 543 3 539 

Lochotín 
2017 

 
Omez. provoz 

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

index 0,93 0,89 0,95 0,92 0,94 0,75 0,71 0,97 

Skvrňany 
2018 

Omez. provoz 
2 006 

400 20 426 74 953 13 093 130 2 250 1 075 

Skvrňany 
2017 

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

index 0,96 0,93 0,93 0,91 0,92 1,11 1,07 0,79 

Slovany 
2018 

Omez. provoz 
2 295 

323 19 475 76 715 11 453 53 975 233 

Slovany 
2017 

 
Omez. provoz 

 2 753 
 389  25 312  99 747  14 680  64  1 078  329 

index 0,83 0,83 0,77 0,77 0,78 0,82 0,9 0,71 

Vinice 
2018 

798 190 8 633 32 591 7 016 67 1 250 259 

Vinice  
2017 

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

index 0,90 0,97 0,97 0,86 1,03 0,97 0,91 1 

ÚKD 
2018 

6 231 148 66 728 175 498 32 241 24 269 3 242 

ÚKD  
2017 

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

index 0,91 0,66 0,98 0,94 0,93 4 2,51 0,92 

ÚKDM 
2018 

4 260 956 31 930 62 963 4 617 139 2 780 2 421 

ÚKDM  
2017 

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

index 0,85 0,91 0,98 0,96 0,95 1,09 1,06 0,88 

Hudební 
2018 

512 39 7 586 16 808 1 439 13 205 3 854 

Hudební 
2017 

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

index 0,78 0,49 0,9 0,74 0,65 2,6 2,8 0,9 

Bibliobus 
2018 

Omez. provoz 
392 

34 4 018 20 928 4 134 0 0  

Bibliobus 
2017 

 
Omez. provoz  

410 
 40  3 889  20 184  3 748  3  366   

index 0,96 0,85 1,03 1,04 1,1    

Studovna 
2018 

  3 477 2 647 2 334 20 582 2 051 

Studovna 
2017 

     4 173  2 870  2 350  8  213  2 263 

index     0,83 0,92 0,99 2,5 2,73 0,91 
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Knihovna 

 
 

Registrovaní 
uživatelé 

 
Z toho 

děti 
 

Návštěvníci 
služby 

 
Výpůjčky 
celkem 

 Periodika  Akce  
Účastníci  

akcí 
 Internet 

Bílá Hora 
2018 

 39  9  576  2 721  1 408  12  31   

Bílá Hora 
2017 

 45  8  669  2 980  1 486  12  36  68 

index  0,86  1,12  0,86  0,91  0,94  1  0,86   

Božkov 
2018 

 196  66  2 365  8 811  2 001  43  623  33 

Božkov 
2017 

 214  65  2 521  8 933  2 378  37  693  80 

index  0,91  1,01  0,94  0,99  0,84  1,16  0,89  0,41 

Černice 
2018 

 108  17  1 247  5 839  1 657  3  36  3 

Černice 
2017 

 114  14  1 466  7 035  1 897  3  8  2 

index  0,95  1,21  0,85  0,83  0,87  1  4,5  1,5 

Č. Hrádek 
2018 

 38  4  423  2 701  718  2  2  0 

Č. Hrádek 
2017 

 43  8  421  3 343  1 047  15  54  0 

index  0,88  0,5  1  0,8  0,68  0,13  0,03  0 

Koterov 
2018 

 65  16  502  2 583  631  0  0  2 

Koterov 
2017 

 73  19  527  2 696  609  0  0  9 

index  0,89  0,84  0,95  0,96  1,04  0  0  0,22 

Křimice 
2018 

 88  17  1 175  6 001  1 062  7  93  11 

Křimice 
2017 

 105  22  1315  7 688  1 521  11  54  12 

index  0,84  0,77  0,89  0,78  0,7  0,64  1,2  0,92 

Lhota 
2018 

 78  7  1 173  3 694  1 390  1  58  73 

Lhota  
2017 

 78  12  1 289  3 718  1385  3  90  71 

index  1  0,58  0,91  0,99  1  0,33  0,64  1,03 

Litice 
2018 

 78  28  826  4 210  1 040  0  0  2 

Litice  
2017 

 92  35  870  4 388  1 062  5  104  14 

index  0,85  0,8  0,95  0,96  0,98  0  0  0,14 

Malesice 
2018 

 29  5  511  1 831  655  12  18  77 

Malesice 
2017 

 36  8  469  2 035  739  12  19  79 

index  0,81  0,63  1,1  0,9  0,89  1  0,95  0,97 

Radčice 
2018 

 74  16  1 027  4 602  1 860  18  113  245 

Radčice 
2017 

 80  21  1 089  6 195  2 179  18  103  248 

index  0,93  0,76  0,94  0,74  0,85  1  1,09  0,88 

Radobyčice 
2018 

 40  2  447  3 081  1 267  0  0  2 

Radobyčice 
2017 

 45  3  451  2 794  1 227  0  0  10 

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

Újezd 
2018 

 43  6  394  1 922  650  24  66  2 

Újezd  
2017 

 57  10  620  4 746  1 948  39  324  22 

index  0,75  0,6  0,64  0,4  0,33  0,71  0,24  0,09 
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2018 
 

Ukazatele výkonnosti 
 
Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2018 
Skutečnost 

2017 

Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 3 2,71 2,8 

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

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 209 % 221 % 

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

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 33,4 33,5 

 
Informační služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2018 

Skutečnost 
2017 

Počet zodpovězených dotazů celkem 8 500 9 059 8 283 
     - z toho studovna 1 000 1 038 940 
Počet rešerší (pouze studovna) 10 - 15 11 12 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou 
stanici 

650 390 418 

 
Ostatní služby 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2018 

Skutečnost 
2017 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 2 022 2 007 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000     45 514 47 015 

Počet vydaných publikací 32 21 19 

 
Speciální služby 
 

a) Výkon regionálních funkcí 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2018 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 
 

Název ukazatele Standard 
KMP 

Skutečnost 
2018 

Skutečnost 
2017 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 904 3 950 
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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 2018 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 2018 

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 2018 
Skutečnost 2017 

30 - 45 Kč   
26,90 Kč 
25,70 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 2018 
Skutečnost 2017 

27  
55 
55 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2018 
Skutečnost 2017 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
286 (z toho 49 v ústřední budově) 
285 (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 2018 
Skutečnost 2017 

31 
23 
23 

 

Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2018 

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

 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

Festival Jeden svět 2018 

                    

           Diskuze k filmu Básnířka         Diskuze k filmu Cizinec v ráji 

 

 
Čtenář r. 2018 - nejmladší čtenář města Plzně 

Slavnostní vyhodnocení v Polanově síni 
 

                  

     
 

 
Ústřední knihovna pro dospělé 

Slavnostní otevření nimiknihovniček v ZOO 
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Vernisáž výstavy Svět na prknech Polanovy síně 
v mázhausu plzeňské radnice 

 

     
 
 
 

Polanova síň 
                    

     
 
     Vzpomínkový večer a křest publikace                                 Cyklus přednášek  
        Svět na prknech Polanovy síně          Československé historické „osmičky“ 
                  rok 1918 
 

 
 
 

Průvod Vendelín 2018 
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KMP na veletrhu Svět knihy Plzeň 2018 – Depo 
 

 

     
 
 

 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 
 
 

     

        Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ v Plzni                   Čtení pro větší ZŠ  Montessori (1. třída) 
                     na téma Děti republice  
      

 

      

     LIV Braillovo písmo a Netradiční knihy                                          Knížka pro prvňáčka             
                                  beseda se spisovatelkou Evelínou Koubovou 
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Obvodní knihovna Bory 

 

                  

                                                                    
Pasování prvňáčků 

 
 
 

Obvodní knihovna Doubravka 
 
 

             
 
         Čtení studentů PF dětem                                                Knížka pro prvňáčka 
 
 
 

                
    
             Noc s Andersenem                                                    Lekce Učte se být on-line 
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2018 
 
 
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), náklad 300 výtisků 
 
 
Pořady pro mateřské a základní školy, školní družiny a zájmové kroužky 2018/2019.  
Plzeň 2018; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výtisků 
 
Československé historické „osmičky" - výběrová bibliografie z fondu Knihovny města 
Plzně. Sestavilo oddělení informačních služeb a studovna Knihovna města Plzně, p. o., 
Plzeň 2018; neprodejné; náklad 200 výtisků 
 
Karla Erbová: Tíseň. Ilustrace Antonín Lněnička, doslov Ivo Harák, Vydalo Pro libris; z. s. 
ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory ÚMO Plzeň 3; Plzeň 
2018; 31 stran; 21 cm; náklad 200 výtisků (edice Ulita sv. 52) 
ISBN: 978-80-86446-97-4 
 
Tereza Herzogová: Hospoda U Konce světa. Ilustrace Milena Kutková, doslov Vladimír Novotný; 
Vydalo Pro libris; z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory ÚMO 
Plzeň 3 a MK ČR; Plzeň 2018; 45 stran; 21 cm; náklad 200 výtisků (edice Ulita sv. 53) 
ISBN: 978-80-86446-98-1 
 
Milena Hasalová: Struktury na slunci. Ilustrace Eva a Jan Vlčkovi, doslov Vladimír Novotný, 
Vydalo Pro libris; z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory ÚMO 
Plzeň 3 a MK ČR; Plzeň 2018; 47 stran; 21cm; náklad 200 výtisků (edice Ulita sv. 54) 
ISBN: 978-80-86446-99-8 
 
Miroslav Sosoi: Černá dvojka. Ilustrace Martin Karvay, doslov Vladimír Novotný; Vydalo 
Pro libris; z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory MK ČR a 
ÚMO Plzeň 3; Plzeň 2018; 35 stran, 21cm; náklad 200 výtisků (edice Ulita sv. 55) 
ISBN: 978-80-88282-03-7 
 
Petr Švácha: V zahradě času. Ilustrace Jarmila Jetlebová, doslov Karla Erbová; Vydalo Pro 
libris, z. s.  ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory Školicího 
střediska Lions, Nesuchyně, MK ČR a ÚMO Plzeň 3; Plzeň 2018; 47 stran; 21 cm; náklad 
200 výtisků (edice Ulita sv. 56) 
ISBN: 978-80-88282-04-4 
 
 
David Růžička: Kalendář plzeňský 2019. Bedekr po staré Plzni. Ilustrace David Růžička; 
Vydalo Pro libris, z. s. ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o., za finanční podpory 
ÚMO Plzeň 3; Plzeň 2018  
ISBN: 978-80-88282-02-0 
 
Svět na prknech Polanovy síně:  
Grafická a typografická úprava: Miloslav Krist;  pevná vazba; V Pro lIbris vydala Knihovna města 
Plzně, p. o., za finančního přispění MK ČR; Vydání první; Plzeň 2018; 108 stran; neprodejné 
ISBN: 978-80-88282-01-3 
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Příloha č. 9 - Obraz KMP v tisku v roce 2018 
 

(DAV)  
Co nevíte o plzeňských dvorcích? / (dav). -- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 10 (12. 0 1.2018), s. 3 
 
(HAJ)  
Vzpomínky muzikanta i temná detektivka / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 11 (13. 01. 2018), s. 9 
 
(HAJ)  
S J. Ladou ml. o slavném dědovi / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 13 (16. 01. 2018), s. 9 
 
(HAJ)  
O ruské revoluci i o zločinu v Londýně / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 17 (20. 01. 2018), s. 9 
 
(PŠ)  
Zážitky z Islandu / (pš).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 18 (22. 01. 2018), s. [1] 
 
(HAJ)  
Husákův životopis i švédská detektivka / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 29 (03. 02. 2018), s. 9 
 
(EZ)  
Kraj, kde dvě země splývají v jednu / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 30 (05. 02. 2018), s. [1] 
 
SIHELSKÁ, Martina  
Pojízdná knihovna brázdí Plzeň již 22 let / Martina Sihelská.-- In: Plzeňský deník.— 
ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 30 (05. 02. 2018), s. 2 
 
TOLAROVÁ, Miroslava  
Plzeňanka pekla tchajwanským dětem koláče: Kateřina Kubištová strávila v srdci Asie dva 
měsíce. / Miroslava Tolarová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 30 (05. 02. 2018), s. 3 
 
(MAŠ)  
Otec a syn o himálajské túře / (maš).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 36 (12. 02. 2018), s. [1] 
 
(HAJ)  
STŘÍPKY  
Střípky z TOTEMu.-- In: Doubravecké listy.-- Roč. 2018, č. 108 (15. 02. 2018), s. 15 
 
(EZ)  
Československé historické osmičky / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 40 (16. 02. 2018), s. [1] 
 
(MRAK)  
Vydejte se na Novou Guineu / (mrak).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 42 (19. 02 .2018), s. 3 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

(RED)  
Knihovna připravila na měsíc čtenářů řadu akcí / (red).-- In: Radniční listy.— 
Roč. 23 (19. 02. 2018), s. 7 
 
(EZ)  
Makedonii vystřídá Nový Zéland / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 49 (27. 02. 2018), s. [3] 
 
(EZ)  
Totem se rozšiřuje / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 49 (27. 02. 2018), s. [3] 
 
JEDEN  
Jeden svět Plzeň.-- In: Žurnál.-- Roč. 12, č. 2 (28. 02. 2018), s. 22 
  
(HAJ)  
Jeden svět začne 16. března / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 55 (06. 03. 2018), s. [1] 
 
(HAJ)  
Klobouk dolů slaví irskými písněmi / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 55 (06. 03. 2018), s. 10 
 
(HAJ)  
Novinky z plzeňských knihoven / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 59 (10. 03. 2018), s. 10 
 
(HAJ)  
O severní Koreji v pondělí v M-klubu / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 62 (14. 03. 2018), s. 10 
 
(HAJ)  
Festival Jeden svět začíná zítra. Potrvá osm dní. / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 63 (15. 03. 2018), s. 9 
  
(EZ)  
V Plzni začíná festival Jeden svět / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 64 (16. 03. 2018), s. [1] 
 
(HAJ)  
Román pro ženy i historické studie / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 65 (17. 03. 2018), s. 9 
 
(JIS)  
Přednáška zavede do Severní Koreje / (jis).-- In: Mladá fronta Dnes.-- ISSN 1210-1168.-- 
Roč. 29, č. 66 (19. 03. 2018), s. 13 
 
(EZ)  
Totalitní neznámo KLDR v M klubu / (ez).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 66 (19. 03. 2018), s. [1] 
 
(HAJ)  
O Banátu ve skvrňanském M-klubu / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 72 (26. 03. 2018), s. 10 
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(MAŠ)  
Přednáška o Čechách v Banátu / (maš).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 72 (26. 03. 2018), s. [1] 
 
JEDEN  
Jeden svět zavítá do Plzně. Přiveze i Trumpoty.-- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura.-- 
(27. 03. 2018), s. 14 
 
(RED)  
Městská knihovna ocení nejmladšího čtenáře / (red).-- In: Radniční listy.— 
Roč. 23 (27. 3. 018), s. 6 
 
(RED)  
Nadace 700 let města slaví / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 23 (27. 03. 2018), s. 7 
 
JEDEN  
Jeden svět.-- In: Žurnál.-- Roč. 12, č. 3 (28. 03. 2018), s. 23 
 
ZOO  
Zoo otevřela knihovničku.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 80 (06. 04. 018), s. 2 
 
(HAJ)  
Román o Zulejce i Motole / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 81 (07. 04. 2018), s. 9 
 
(HAJ)  
O Zemi královny Maud v M-klubu / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 82 (09. 04. 2018), s. 9 
 
(IB)  
Bouda slaví / (ib).-- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.-- Roč. 28, č. 84 (11. 04. 2018), s. 11 
 
VITINGER, Jan, 1984-  
V Muzeu loutek vystavují i 90 let starého Dupáka / Jan Vitinger.-- In: Mladá fronta Dnes.-- 
ISSN 1210-1168.-- Roč. 29, č. 84 (11. 04. 2018), s. 17 
 
(PK)  
Knižní bazar trvá ještě dva dny / (pk).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 86 (13. 04. 2018), s. 3 
 
(ČTK, zr)  
V Plzni mají zooknihovničky / (ČTK, zr).-- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.— 
Roč. 28, č. 88 (16. 04. 2018), s. 16 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943-  
Dva svazky vyšly v edici Ulita / Vladimír Gardavský.-- In: Plzeňský kulturní přehled Kultura.-
- (20. 04. 2018), s. 7 
 
CENA  
Cena Ason-klubu 2017.-- In: PLŽ ; Listy Ason-klubu.-- Roč. 27, č. 4 (23. 04. 2018), s. 3 
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(RED.)  
Ceny Plže: Po patnácti a pošestnácté / (red.).-- In: PLŽ.-- Roč. 27, č. 4 (23. 04. 2018), s. 27 
 
(HAJ)  
Přečíst si můžete temný příběh i o tom, jak hospodařit / (haj).-- In: Plzeňský deník.— 
ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 99 (28. 04. 2018), s. 10 
 
NOC  
Noc s Andersenem (23. března 2018).-- In: Doubravecké listy.— 
Roč. 2018, č. 109 (30. 04. 2018), s. 7 
 
STŘÍPKY  
Střípky z TOTEMu : A jsme na Doubravce...-- In: Doubravecké listy.— 
Roč. 2018, č. 109 (30. 04. 2018), s. 12 
 
(JAV)  
Noc literatury / (jav).-- In: Mladá fronta Dnes.-- ISSN 1210-1168.— 
Roč. 29, č. 106 (09. 05. 2018), s. 18 
 
MRÁZOVÁ, Klára  
Plzeň se dnes ponoří do literatury, Jiří Štědroň předčítá z Osmi hor : Program se uskuteční 
od 18 do 23 hodin. Úryvky se opakují každou půlhodinu. / Klára Mrázová.--  
In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 106 (09. 05. 2018), s. [1] 
 
V  
V Plzni četly známé tváře.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 107 (10. 05. 2018), s. 2 
 
HUBATOVÁ, Eva, 1956-  
Karla Erbová slavila, její text je k vidění v Polanově síni / Eva Hubatová.-- In: Plzeňský 
deník ; Týdeník Plzeňsko.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 112 (16. 05. 2018), s. 8 
 
(LD, jš)  
Novinky z knihoven / (ld, jš).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 115 (19. 05. 2018), s. 9 
 
NOC  
Noc literatury.-- In: Žurnál.-- Roč. 12, č. 5 (21. 05. 2018), s. 31 
 
(RED)  
Zoo má první knihobudky / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 23 (25. 05. 2018), s. 7 
 
VESELÁ, Dana  
Radnice chce postavit novou knihovnu / Dana Veselá.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-  
Roč. 27, č. 123 (29. 05. 2018), s. 2 
 
(EZ)  
Na krakovském trhu. / (ez).-- In: Plzeňský deník ; Týdeník Plzeňsko.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 124 (30. 05. 2018), s. 4 
 
NA  
Na krakovském trhu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 124 (30. 05. 2018), s. 9 
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KNIŽNÍ  
Knižní tipy z Knihovny města Plzně.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 131 (07. 06. 2018), s. 10 
 
ŠIŠKA, Martin  
Hovory s "H" v knihovně / Martin Šiška.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 135 (12. 06. 2018), s. 2 
 
(VM)  
Ze ZOO s knihou / (vm).-- In: Iris.-- Roč. 16, č. 2 (15. 06. 2018), s. 4 
 
MIŠTEROVÁ, Zuzana  
Jede, jede mašinka aneb Republikou křížem krážem snadno a rychle / Zuzana Mišterová.-- 
In: Naše rodina.-- ISSN 0323-2743.-- Roč. 50 (19. 06. 2018), č. 25, s. 19 
 
(RED)  
Knihovna nabízí dětem tematické kufříky / (red).-- In: Radniční listy.— 
Roč. 23 (22. 06. 2018), s. 6 
 
(HAJ)  
Novinky z plzeňských knihoven / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 158 (11. 07. 2018), s. 3 
 
(HAJ)  
Novinky z plzeňských knihoven / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 164 (18. 07. 2018), s. 3 
 
(HAJ)  
Novinky z plzeňských knihoven / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 171 (26. 07. 2018), s. 3 
 
(DAV)  
Knihovna zavřela / (dav).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 172 (27. 07. 2018), s. [1] 
 
PROKŠOVÁ, Lenka  
V Plzni roste počet míst, kde je wifi zdarma / Lenka Prokšová.-- In: Plzeňský deník.— 
ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 178 (03. 08. 2018), s. [1] a 2 
 
STŘÍPKY  
Střípky z TOTEMu : Ohlédnutí za létem a pozvánka na zářijové programy TOTEMu 
na Doubravce.-- In: Doubravecké listy.-- Roč. 2018, č. 111 (31. 08. 2018), s. 12 
 
GARDAVSKÝ, Vladimír, 1943-  
Dvě jubilantky slavily novými sbírkami / Vladimír Gardavský.-- In: Plzeňský kulturní přehled 
Kultura.-- (13. 09. 2018), s. 7 
 
NĚMEC, Vojtěch, 1983-  
Rozpitvání verši / Vojtěch Němec.-- In: PLŽ.-- Roč. 27, č. 9 (13. 09. 2018), s. 26 - 27 
 
VESELÁ, Dana  
Svět knihy v DEPO2015 zdobí plzeňský výjimečný bibliobus / Dana Veselá.-- In:  
Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 221 (22. 09. 2018), s. [1] 
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 (RED)  
Knihovna zve na hudbu i cestování / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 23 (30. 09. 2018), s. 7 
 
JOSEFOVÁ, Hana  
Literární setkání se Šumavou / Hana Josefová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 228 (02. 10. 2018), s. 2 
 
PLZEŇSKÝ  
Plzeňský literární festival.-- In: Žurnál.-- Roč. 12, č. 10 (10. 10. 2018), s. 35 
 
(HAJ)  
Představí se autoři z regionu / (haj).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 241 (17. 10. 2018), s. [1] 
 
AUTOŘI  
Autoři se představili.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 242 (18. 10. 2018), s. 3 
 
(JAV)  
Literární festival se nese v duchu oslav republiky / (jav).-- In: Mladá fronta Dnes.-- ISSN 
1210-1168.-- Roč. 29, č. 251 (29. 10. 2018), s. 14 
 
JOSEFOVÁ, Hana  
Bedekr po staré Plzni / Hana Josefová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 257 (05. 11. 2018), s. 2 
 
JOSEFOVÁ, Hana  
Matuškovy písničky v L klubu / Hana Josefová.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- 
Roč. 27, č. 265 (14. 11.  2018), s. 2 
 
(RED)  
Nadace zve na výstavu a přijímá žádosti / (an).-- In: Radniční listy.-- Roč. 23 (16. 11. 2018), s. 6 
 
BLAŽEK, Ivan  
Loutkářská Bouda baví plzeňské děti už devadesát let / Ivan Blažek.-- In: Právo.-- ISSN 
1211-2119.-- Roč. 28, č. 266 (20. 11. 2018), s. 10 
 
HARÁK, Ivo, 1964-  
Kunderiáda / Ivo Harák.-- In: PLŽ.-- Roč. 27, č. 11 (20. 11. 2018), s. 24 - 25 
 
JOSEFOVÁ, Hana  
V Boudě se dědí láska k loutkám už devadesát let. V sobotu se slaví / Hana Josefová.— 
In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 27, č. 271 (22. 11. 2018), s. 3 
 
V  
V Boudě zahraje o zakletém hradu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.— 
Roč. 27, č. 283 (06. 12. 2018), s. 2 
 
HARÁK, Ivo, 1964-  
Plzeňské návraty / Ivo Harák.-- In: PLŽ.-- Roč. 27, č. 12 (10. 12. 2018), s. 26 - 27. 
 
 
 


