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I. Úvodem 
 
     Rok 2019 byl podle čínského horoskopu rokem zemského Vepře, chcete-li Prasete, 
a předpovídal štěstí a bohatství. Měl být vhodný pro investování peněz, k navazování nových 
kontaktů a také k vykročení z dosavadní komfortní zóny vstříc novým 
příležitostem. Zároveň ovšem nabádal k tomu, aby si lidé všechny 
kroky pečlivě promýšleli a aby na sebe byli přísní…  
     Což o to, knihovna na sebe přísná byla, na své čtenáře myslela 
neustále. Po pěti letech se jich formou průzkumu znovu zeptala, 
jak se jim líbí, a nedopadla vůbec špatně. Sice to nebylo na čistou 
jedničku, v průměru hodnocení dostala jedna minus, většinu 
nedostatků, které čtenáři-respondenti zmínili, ale za daných 
finančních, prostorových a personálních limitů bohužel sama nedokáže 
napravit. Snaží se. Dobře si uvědomuje, že životní styl, potřeby 
a nároky obyvatel Plzně se stále rychleji proměňují. A ačkoliv je přesvědčená, že kvalitu 
a rozsah svých služeb rok od roku prokazatelně zlepšuje, zároveň také rostou nároky 
uživatelů a zvyšuje se životní standard. Paradoxně tak s lepší službou mohou být lidé méně 
spokojeni…  
     Během „devítkového roku“ Knihovna města Plzně, podobě jako jiné knihovny ve světě, 
zaznamenala další mírný úbytek uživatelů, návštěvníků i výpůjček. Hlavní hmatatelnou 
příčinou bylo letos dlouhodobé uzavření největšího provozu – Ústřední knihovny 
pro dospělé. Tam v únoru tři týdny probíhala pravidelná povinná revize knihovního fondu. 
Na přelomu dubna a května si pak část prostoru s výpůjčním pultem na dalších šestnáct dnů 
pronajala společnost MIA FILM, s. r. o., k natáčení třídílného historického filmu podle románu 
německého spisovatele Petera Prangeho Naše báječná léta. Nejen knihovna, ale i celá ulice 
se rázem přenesly do poválečné doby a v přízemí byl na chvíli místo knihovny obchod 
s obuví. (Někteří kolemjdoucí si mysleli, že doopravdy, a děsili se, kam ten svět spěje.). 
Potom se vše vrátilo do svých kolejí, knihovna přidala páru a nakonec si připsala i nějaký ten 
statistický rekord. Meziročně velmi výrazně stoupl počet poskytnutých odborných informací 
i počet uskutečněných akcí a jejich návštěvníků. 
     K divácky nejúspěšnějším patřily aktivity k 100. výročí narození významného plzeňského 
rodáka Miroslava Zikmunda. Studovna sestavila výběrovou bibliografii, uspořádala výstavu 
fotografií a knih a také pořad v Polanově síni, jehož hosty se stali mladí plzeňští cestovatelé 
Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha, kteří podnikli cestu po stopách Hanzelky a Zikmunda.  
     K nejzajímavějším se zase řadil cyklus šesti pořadů k 30. výročí Sametové revoluce 
S maskou nakřivo aneb Takhle jsme tu žili, zaměřený na jednotlivé oblasti kulturní historie v Plzni 
a České republice v letech 1968-1989. 
     Návštěvníci dětského oddělení Ústřední knihovny pro děti a mládež měli radost z nové 
Barevné čítárny, kterou se podařilo vybudovat v prostorách bývalého skladu v 1. patře. Čtenáře 
Obvodní knihovny Lochotín snad potěšila nová fasáda (zatím) na čelní straně stavby. A všichni 
přátelé knižní kultury určitě uvítali zvýšený počet novinek, které jsme mohli do fondu nakoupit 
díky mimořádnému navýšení příspěvku od zřizovatele. Knihovnu by (alespoň doufáme) 
nevyměnili ani za milion.  
     Rok 2019 byl dobrým rokem. Děkujeme! 
      
 

 
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 Zřizovací listina 
 

     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 2019 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. 
Náměstkyně pro hlavní činnost řídí kromě Oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů 
(dále Oddělení KF) a oddělení Studovna a informační služby (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 
  
Počet zaměstnanců 
     V roce 2019 pracovalo v KMP v průměru 90 zaměstnanců – fyzických osob (v některých 
měsících až 92), tj. 84 žen a 6 mužů, k 31. 12. jejich průměrný přepočtený stav činil 78,21 
pracovníků (vloni 77,95 pracovníků), z toho bylo 13 pracujících v důchodovém věku. 
Na knihovnických službách se během roku podílelo celkem 72 fyzických pracovníků 
(61,876 přepočtených). V době personálního oslabení ve službách dále vypomáhali 3 bývalí 
zaměstnanci KMP na základě dohody o provedení práce.       
     KMP zaměstnávala 2 osoby se zdravotním postižením.  
     Největším pracovištěm KMP byla nadále Ústřední knihovna pro dospělé, která měla 
8 knihovnic (7,75 úvazků). 
 
Pohyb zaměstnanců 
     V roce 2019 došlo v KMP k významným změnám v ekonomickém úseku. Náměstek 
pro ostatní činnost a také mzdová účetní odešli v polovině roku do důchodu a na jejich místa 
přišli noví lidé. Na konci roku skončila i dlouholetá uklízečka ÚKD. Jedna pracovnice 
ze Studovny v říjnu nastoupila na mateřskou dovolenou, na její místo byla v listopadu 
přesunuta kolegyně z ÚKD jako zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené. 
Dvě pracovnice pokračovaly v mateřské dovolené z předchozích let.    
 
Nemocnost 
     Nemocnost v KMP byla v roce 2019 opět relativně vysoká, činila 6 225 hodin (vloni 
5 629 hodin). Přímo ve službách bylo z důvodu nemoci nebo OČR zameškáno v součtu 623 
kalendářních dnů (v roce 2018 to bylo 605 dnů), nemocnost se tedy meziročně zvýšila o 3 %. 
Delší nemocnost se týkala zejména OK Skvrňany (119 dnů), Studovny (107 dnů), ÚKD 
(93 dny), Knihovny Bolevec (91 den), Knihovny Vinice (38 dnů), Oddělení KF (31 den), 
OK Bory (30 dnů), ÚKDM (28 dnů) či OK Slovany (25 dnů). 
 
Věková struktura 
     Z hlediska věkového složení zaměstnávala KMP pouze 7 knihovníků do 30 let (7,52 %; 
vloni 8,79 %), 8 knihovníků ve věku 31-40 let (8,60 %; vloni 8,79 %), 24 ve věku 41-50 let 
(25,80 %; vloni 26,37 %), 35 ve věku 51-60 let (37,63 %; vloni 37,36 %), 13 ve věku 61-70 let 
(13,97 %; vloni 12,08 %) a 7 nad 70 let (7,52 %; vloni 6,59 %). Průměrný věk se tedy opět 
mírně zvýšil - na téměř 52 let (v roce 2018 to bylo 51 let). Nejstaršímu zaměstnanci bylo 75, 
nejmladšímu 25 let. Věkové rozpětí mezi zaměstnanci uvnitř organizace stejně jako 
v předchozích letech činilo rovných 50 let.  
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Kvalifikační struktura 
     KMP zaměstnávala 38,70 % pracovníků s VŠ vzděláním, tj. 33 fyzických lidí, 34,56 
přepočtených úvazků (s tituly: 16 x Mgr., 1 x MBA, 1 x Ing., 14 x Bc., 3 x BBUS/Hons, 
1 x bez titulu), z toho bylo 29 (28,93 úv., 36,99 %) VŠ knihovnického směru. V knihovně dále 
pracovalo vedle 2 absolventek VOŠ knihovnického směru (DiS) 39 lidí (29,9 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.  
 
 

 
◼ 

 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců 
     KMP umožňovala svým zaměstnancům zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace.     
Vzdělávání v KMP bylo celkem věnováno 1 185 hodin, tj. průměrně 16,5 hodin 
na jednoho pracovníka, což je o 10,5 hodin méně než v roce 2018 (vloni 1 586 hodin). 
 
Zvyšování kvalifikace 
     Knihovník M. Ouřada v kombinované formě pokračoval v 1. a následně 2. ročníku 
magisterského oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, Ústavu informačních studií a knihovnictví.  
 
Prohlubování kvalifikace 
     Kolega Z. Topinka v červnu absolvoval e-learningový kurz Základy knihovnické angličtiny 
(e-LKA) pořádaný MZK Brno. Ve druhém pololetí roku absolvovala P. Šťastná e-learningový kurz 
Knihovnická angličtina pro pokročilé (proELKA2), pracovnice ÚKD K. Pechová a V. Kašparová 
dokončily e-learningový kurz GDPR pro knihovníky pořádaný MZK Brno. 
     Všichni zaměstnanci měli příležitost zúčastnit se školení VT, kterou organizuje SITMP. 
Tuto možnost využily 3 pracovnice:  

• MS Office Outlook (12. 2. M. Bedřichová) 

• MS Office Word pro pokročilé (24. 5. M. Skálová) 

• MS Office Word (10. 10. J. Lauberová) 
 
     Také v roce 2019 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 (21. - 22. 1., Praha, 1 pracovnice) 

• Centrum kolegiální podpory – rozvíjení čtenářské pregramotnosti (23. 1., 22. 2., 12. 6., 
55. MŠ, 1 pracovnice; 11. 12., 2 pracovnice) 

• Senioři píší Wikipedii (6. 2., 5. 3., 1 pracovnice) 

• Vyhledávání v online katalogu Tritius – školení (8. 3., Polanova síň KMP, 48 pracovníků) 

• Současnost literatury pro děti a mládež 2019 - konference (19. - 20. 3., Krajská 
vědecká knihovna Liberec, 1 pracovnice) 

• Získej – seminář (2. 4., 16. 12., SVK PK, 1 pracovnice) 

• Současná literatura pro děti a mládež – akredit. kurz (2. 4., NPMK Praha, 2 pracovnice) 

• Proč ještě nepůjčujete eknihy? - seminář (8. 4., NK ČR Praha, 1 pracovnice) 

• Valná hromada SDRUK (10. 4., VK v Olomouci, 1 pracovnice) 
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• OKNA - O knihovnických aktivitách – celostátní soutěžní přehlídka knihovnických 
besed pro děti (10. – 11. 4., Městská knihovna Český Těšín, 3 pracovnice)  

• Jak můžeme lépe vyhledat informace o zdraví? - seminář (11. 4., SVK PK, 7 pracovnic) 

• Hudební seminář (24. – 25. 4., KJM Brno, 1 pracovník) 

• Bezpečnost v on-line prostředí – seminář IG (7. 5., SVK PK, 11 pracovníků)  

• Svět knihy Praha 2019 – 25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – zájezd 
(9. 5., Praha, 8 pracovníků) 

• Nová aplikace databáze Anopress - seminář (15. 5., SVK PK, 2 pracovnice) 

• Literární Šumava 2019 – 23. setkání knihovníků ze západních a jižních Čech na téma 
Literární putování okolím Srní (23. – 24. 5., 8 pracovnic)  

• Lektorská akademie Senior Friendly Teacher (17. 5. – 21. 6., Praha, 1 pracovnice) 

• Zlaté čtení s Ninou Rutovou - seminář (4. 6., NK ČR Praha, 1 pracovnice) 

• Windows 10 - školení IG (4. 6., SVK PK, 6 pracovnic) 

• Outlook - školení IG (11. 6., SVK PK, 6 pracovnic) 

• Valná hromada SKIP (13. 6., Obecní dům v Praze, 4 pracovnice) 

• Informační, obsahová a mediální gramotnost pro knihovníky - seminář IG (4. 9., SVK PK, 
9 pracovnic) 

• Exkurze do odborných knihoven Pardubice – zájezd (13. 9., 8 pracovnic) 

• Svět knihy Plzeň 2019 – mezinárodní knižní veletrh a literární festival (20. 9., 
DEPO2015, 27 pracovnic) 

• Virtuální národní fonotéka – seminář (24. 9., 4 pracovnice) 

• Výroční zasedání ČNS IAML (24. – 25. 9., 1 pracovník) 

• Samizdat, exil a cenzura – konference (25. 9., 6 pracovnic) 

• Školení katalogizace podle RDA v MARC21 (3. – 4. 10., 2 pracovnice) 

• Tabook – knižní veletrh Tábor (4. 10., 1 pracovnice) 

• Exkurze do MěK Blovice, MK Spálené Poříčí – zájezd (8. 10., 4 pracovnice) 

• Čtenářská burza nápadů (9. 10., 2 pracovnice) 

• 28. akviziční seminář (10. 10., Havlíčkův Brod, 1 pracovnice) 

• Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod (11. 10., 2 pracovnice) 

• 80. let od konce španělské občanské války – konference (15. 10., SVK PK, 1 pracovnice) 

• Festival bezpečného internetu – konference (15. 10., 2 pracovníci) 

• Chceme dětem číst XI aneb Kouzlo skryté ve verších - seminář (16. – 17. 10., KJM v Brně, 
1 pracovnice) 

• Knihovny.cz – workshop (29. 10., SVK PK, 3 pracovnice) 

• Knihovny a uživatelé - seminář zdravotním postižením (6. – 7. 11., 1 pracovnice) 

• Mapování jako nástroj sdílené dobré praxe, spolupráce a PR – seminář (7. 11., SVK PK, 
2 pracovnice) 

• Školení katalogizace podle RDA v MARC21 (7. 11., 1 pracovnice) 

• Zámek plný knih - knižní veletrh Pardubice (8. 11., 2 pracovnice) 

• Školení katalogizace podle RDA v MARC21 (8. 11., 2 pracovnice) 

• Zpracování textu v MS Word - opakovací kurz (12. 11., 3 pracovnice) 

• Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy (12. 11., 1 pracovnice) 

• Grafická tvorba pozvánky a plakátu I. – seminář (19. 11., SVK PK, 4 pracovníci) 

• Výroční seminář účastníků Souborného katalogu ČR (22. 11., Praha, 1 pracovnice) 

• Grafická tvorba pozvánky a plakátu II. – seminář (26. 11., SVK PK, 3 pracovníci) 

• Informační činnost v menších knihovnách s využitím EIZ - seminář IG (5. 12., SVK PK, 
4 pracovnice) 

• Čtenářské lekce a dílny – seminář (11. 12., 3 pracovnice) 

• Seminář lokálních supervizorů (11. 12., Národní knihovna ČR Praha, 1 pracovnice) 
 

     Zprávy ze služebních cest byly pro ostatní pracovníky KMP vystaveny na Intranetu.  

file://///OLYMP/KMPorg$/Intranet/skoleni/rda19.pdf
file://///OLYMP/KMPorg$/Intranet/skoleni/rda19.pdf
file://///OLYMP/KMPorg$/Intranet/skoleni/rda19.pdf
file://///OLYMP/KMPorg$/Intranet/skoleni/minzaznam.docx
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Jazykové kurzy 
     Čtyři pracovnice KMP si v průběhu roku prohlubovaly vzdělání také účastí v kurzech 
anglického jazyka.  
 
Program zapracování nových zaměstnanců 
     Do programu zapracování nových zaměstnanců byly zapojeny 2 knihovnice KMP, 
z toho 1 nově přijatá. Už v prosinci 2018 do Studovny nastoupila nová pracovnice 
J. Lauberová, kterou bylo nutné nejprve seznámit s činností domovského oddělení a jeho 
pracovními postupy. Po zapracování pak v rámci tzv. kolečka od poloviny května postupně 
navštívila Bibliobus, Knihovnu Bolevec, OK Bory, OK Doubravka, Hudební knihovnu, 
Knihovnu Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, ÚKD, ÚKDM a Oddělení KF, 
aby získala kompletní přehled o všech knihovnách a poznala se s většinou kolegyní a kolegů.  
     Po odchodu další pracovnice Studovny na mateřskou dovolenou v listopadu do oddělení 
z ÚKD přestoupila A. Divišová, ve výpůjčních službách již plně orientovaná. Na nové pozici 
však potřebovala získat specifické znalosti z oblasti tvorby rešerší a bibliografií, vyhledávání 
informačních zdrojů v licencovaných databázích či ukládání záznamů do databáze osobností 
regionu. Za podpory svých kolegyň se rychle zapracovala, nově také absolvovala proškolení 
v procesu validace účtu a získala akreditaci na poskytování služeb validace mojeID. 
 
Stážisté a praktikanti 
     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 10 knihoven KMP a střídali se v sudém 
a lichém týdnu. V první části roku to bylo 17 praktikantů, v novém školním roce 2019/2020 
nastoupilo na průběžnou praxi 9 studentů. ÚKD a ÚKDM se o své praktikanty dělily 
s Oddělením KF. 
 
Dobrovolníci 

V roce 2019 KMP opět (na základě ústní dohody) využívala práce dobrovolníků 
při realizaci některých kulturních akcí (např. Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, Čtení 
pro nejmenší, Čtení pro větší, Halloween, Den pro dětskou knihu, artedílny, swap, vernisáže aj.). 
Dobrovolníci předčítali z knih, dramatizovali literární díla, zpívali, vystupovali ve hře 
na hudební nástroje, pomáhali s výrobou rekvizit k besedám, s organizačním zajištěním akcí apod. 
Jednalo se o rodinné příslušníky knihovnic a jejich přátele, studenty, seniory i osoby 
produktivního věku. Knihovně vypomáhalo min. 20 lidí (vloni 19), kteří dohromady odvedli 
nejméně 74 hodiny dobrovolnické práce (vloni 71). Z toho bylo v ÚKDM 7 lidí/19 hodin, 
v OK Doubravka 5 lidí/33 hodin, v OK Bory 5 lidí/10 hodin, ve Studovně 1 člověk/5 hodin, 
v Knihovně Bolevec 1 člověk/4 hodiny a v Knihovně Lobzy 1 člověk/3 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.  
 
Účast zaměstnanců ve vnitřních pracovních skupinách 
     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) 
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• 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 (L. Kotroušová, J. Lauberová, E. Murinová) 

• Pracovní skupina pro aktualizaci a údržbu webu KMP (L. Kotroušová, J. Lauberová, 
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) 

 
Zastoupení zaměstnanců ve vnějších orgánech a organizacích 

• Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (KMP institucionálním členem, 
21 pracovníků individuálními členy; K. Smílková – členka dozorčí komise VV SKIP) 

• SKIP 04 – Plzeňský kraj (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, P. Šťastná – 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) 

• Klub dětských knihoven SKIP ČR – regionální klubko Plzeňska (H. Šlesingerová 
– předsedkyně klubka, členky Z. Mišterová, P. Pekárková, K. Smílková, L. Ťoupalová) 

• Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR (M. Kožíšek Ouřadová, P. Chládková) 

• 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, 
místopředsedkyně) 

• Magnesia Litera (H. Šlesingerová - členka tzv. 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 řešení klíčových témat v odvětví 
(H. Nováková - specialista pro oblast Problematika stresu, vyhoření a psychické 
zátěže zejména u pracovníků ve službách)  

• Projekt Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví 
(H. Šlesingerová - specialista pro oblast Spolupráce s odbory, podpora kolektivního 
vyjednávání – zaměřeno na právní rámec kolektivního vyjednávání, formy 
sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání, sociální dialog v institucích, 
v nichž nepůsobí odbory)  
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• Komise při OK Krajského úřadu Plzeňského kraje pro dotační titul Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti (H. Šlesingerová – členka komise) 

• Hodnotící komise při Ministerstvu kultury ČR pro dotační okruh Knihovna 21. století 
pro rok 2019 (H. Nováková – členka komise) 

• 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 při OK MMP pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 
2020-2023 (H. Šlesingerová – členka, expert)  

 
     Jmenný přehled zaměstnanců viz Příloha č. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 

III. Zpráva o činnosti 
  

III.1 Statistické údaje (výkony) 
 
     V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle pokynů Ministerstva kultury ČR, NIPOS a Institutu knihovnictví Národní 
knihovny ČR sleduje KMP 60 ukazatelů svých výkonů, vede Deník knihovny a vyplňuje roční 
statistický výkaz KULT (MK) 12-01, schválený Českým statistickým úřadem. 
     Meziroční rozdíly mohou být odrazem dlouhodobých celosvětových trendů, mohou být 
ovšem ovlivněny také vnitřními podmínkami knihovny (např. délkou uzavření konkrétních 
provozů z různých důvodů, částkou vyčleněnou na nákup nových knih aj.), anebo 
podmínkami vnějšími (např. počasím, aktuální nabídkou bestsellerů na knižním trhu apod.).        
 
Uzavírky knihoven 
     Ani v roce 2019 se KMP nevyhnuly větší uzavírky některých provozů. Z důvodu pravidelné 
revize knihovního fondu byla ve dnech 11. 2. – 1. 3. uzavřena Ústřední knihovna 
pro dospělé. Více než dvoutýdenní uzavření si potom ve dnech 29. 4. – 14. 5. v ÚKD 
vyžádala zcela výjimečná akce. Interiér půjčovny si pro natáčení třídílného dobového 
historického filmu podle románu německého spisovatele Petera Prangeho Naše báječná léta 
pronajala společnost MIA FILM s.r.o. Revize knihovního fondu dále proběhla 10. – 21. 6. 
v OK Doubravka a 16. – 20. 9. v Knihovně Vinice. Na podzim byla OK Doubravka po tři dny 
uzavřena z důvodu reinstalace klimatizačních jednotek. Přerušení dodávky elektrické energie 
na dva dny vedlo k omezení knihovních provozů v ústřední budově. Celkově 5 dnů byl 
omezen provoz Bibliobusu – jeden den z důvodu úniku chladicí kapaliny, jeden den z důvodu 
tropických teplot a tři dny kvůli nemoci řidiče vozidla. Od poloviny ledna do začátku dubna 
byla pro nemoc knihovnice na 1 den uzavřena pobočka v Božkově, na 19 dnů omezena 
činnost poboček v Malesicích a Radčicích. V součtu byl provoz KMP pro veřejnost omezen 
74 dnů (vloni 105 dnů).  
 
Registrovaní uživatelé 
     Počet registrovaných uživatelů se mírně snížil – KMP zaregistrovala 27 566 uživatelů, 
což bylo o 913 (o 3,2 %) méně než v roce 2018, vrátila se tak na úroveň roku 2016. Přesto 
byl meziroční rozdíl 3 x menší než v roce předchozím. Pokles byl vykázán i v počtu uživatelů 
do 15 let: 4 620 zapsaných dětí představuje pokles o 185 (o 3,8 %). Počet nově 
registrovaných uživatelů se naproti tomu opět mírně zvýšil – poprvé bylo do knihovny zapsáno 
4 255 uživatelů, tj. meziroční nárůst o 361 zcela nových uživatelů (o 8,5 %).  
 
Skladba registrovaných uživatelů  
     Ve skladbě registrovaných uživatelů meziročně došlo jen k nepatrným změnám. Procenta 
registrovaných žáků zůstala shodná (17 %), počet studentů se nepatrně zvýšil (z 16 na 17 %), 
mírně se zvýšil i počet registrovaných uživatelů v seniorském věku (z 25 na 27 %). 
K největšímu poklesu došlo v kategorii uživatelů produktivního věku (ze 42 na 39 %). 
     Nejvyšší procento počtu dětí využívalo tradičně Knihovnu Bolevec (54 %), Knihovnu Lobzy 
(34 %) a pobočku Litice (31 %), které těží ze svého umístění přímo v areálu základních škol. 
Z ostatních knihoven nejvíce dětských čtenářů přišlo do poboček Božkov a Radčice 
(obě 25 %) a pobočky Černice (22 %), z  velkých knihoven do Knihovny Vinice (21 %), 
OK  Skvrňany a OK Doubravka (obě 16 %). Naopak nejméně dětí navštěvovalo Studovnu 
a Ústřední knihovnu pro dospělé (obě 1 %), pobočky Radobyčice, Malesice a Hudební 
a internetovou knihovnu (všechny tři 8 %).   
     Studenti jako každý rok nejvíce navštěvovali Ústřední knihovnu pro děti a mládež (27 %), 
Ústřední knihovnu pro dospělé (17 %), OK Bory a Studovnu (obě 15 %), z poboček nejvíce 
studentů navštívilo Újezd (14 %). Naopak nejméně studentů využívalo Bibliobus (3 %), 
z velkých knihoven Bolevec (4 %) a Lobzy (6 %). Nejméně studentů pak chodilo do poboček 
Bílá Hora, Červený Hrádek a Radobyčice (do 1 %).  
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     Nejvíce seniorů tradičně navštěvovalo pobočku Radobyčice a Bibliobus (obě 63 %) a dále 
pobočku Bílá Hora (58 %). Nejméně senioři využívali služeb ÚKDM (8 %) a Knihovny Bolevec 
(12 %).  
     Nejvyšší procento lidí v produktivním věku tvořili návštěvníci Hudební a internetové 
knihovny (61 %), ÚKD (56 %), Studovny a Knihovny Vinice (obě 55 %). Z poboček navštěvovali 
uživatelé v produktivním věku nejvíce Koterov (52 %), Lhotu a Malesice (obě 44 %).  
 
     Nejvyšší procento žen využívalo z velkých knihoven Bibliobus (80 %), Knihovnu Vinice (77 %) 
a OK Bory (76 %), z malých poboček navštěvovalo nejvíce žen Červený Hrádek (91 %), 
Radobyčice (89 %) a Bílou Horu (84 %). Nejvíce uživatelů mužů vykázaly tradičně Hudební 
a internetová knihovna (51 %) a Studovna (50 %), z poboček nejvíce mužů navštěvovalo 
Malesice (28 %), Koterov (26 %) a Černice (23 %). 
  
     Dle odhadu 80 % čtenářů bylo z Plzně, 20 % bylo mimoplzeňských.1 
  
Návštěvníci  
     Počet návštěvníků přímých služeb dosáhl čísla 294 989, oproti roku 2018 se tedy snížil 
o 4 298 (o 1,4 %), schodek byl však výrazně nižší než v předchozím období, kdy činil 4 %. 
Největší podíl na celkovém úbytku návštěvníků měla ÚKD, největší a nejnavštěvovanější 
knihovna KMP, jež byla v letošním roce po dobu více než 5 týdnů uzavřená.  
 
Průměrná denní návštěvnost 
     V roce 2019 byla knihovna otevřena 251 pracovních dnů a 41 sobot. Průměrná denní 
návštěvnost z návštěvníků celkem (bez sobot a uzavíracích dnů) činila 1 343 lidí, což je 
o 36 návštěvníků za den méně než v roce 2018 (tehdy 1 380). Průměrná návštěvnost 
v ústřední budově v sobotu byla 82 lidí (v r. 2018 to bylo 94), celkem přišlo v sobotu 
3 377 návštěvníků a realizovalo 8 059 výpůjček (v roce 2018 to bylo 3 837 návštěvníků 
a 10 507 výpůjček). Počet uživatelů, kteří navštívili knihovnu v sobotu, meziročně poklesl 
o více než 12 % (v přímé souvislosti s poklesem uživatelů internetu). 
     Nejvíce byly vytíženy ÚKD (v průměru 255 návštěvníků za den), OK Lochotín (186), 
Knihovna Bolevec (133), OK Doubravka (133), ÚKDM (119), OK Bory (108) a OK Slovany 
(106 návštěvníků za den), nejméně pobočky Újezd a Malesice (obě 9), Bílá Hora, Koterov 
a Červený Hrádek (všechny tři 10), které však mají otevřeno pouze 1 den v týdnu. 
 
Nejvytíženější dny v týdnu 
     Ve velkých provozech byly celkově nejvytíženější pondělí (24 %), úterý (23 %) a dále 
čtvrtek (20 % z celkového počtu návštěvníků). V  Bibliobusu však byla na prvním místě středa 
a ve Studovně čtvrtek. 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.  

 
Výpůjčky  
     Nižší počet návštěvníků přímých služeb se pochopitelně odrazil i v počtu uskutečněných 
výpůjček. V součtu bylo dosaženo 884 775 výpůjček. Došlo k výraznému meziročnímu 
propadu – o 68 002 (o 7 %). Na poklesu měly podíl výpůjčky krásné literatury dospělým (4,5 %), 
výpůjčky naučné literatury dospělým (16,2 %), výpůjčky krásné literatury dětem (27,8 %) 
a výpůjčky naučné literatury dětem (30 %).  
     Díky mimořádnému navýšení částky na nákup knihovního fondu se oproti roku 2018 velmi 
výrazně snížil pokles výpůjček krásné literatury dospělým čtenářům, a to o 31 %. Knihovna 
mohla pořídit nejžádanější knižní novinky ve více exemplářích, a uspokojit tak čtenářský 
zájem. Naopak alarmující byl meziročně téměř třetinový pokles výpůjček krásné i naučné 
literatury dětem. Současná mladá generace bohužel nemá silné čtenářské návyky generací 

                                                 
1 Nový KIS Tritius tyto statistické údaje nenabízí.   
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předchozích, čtení a zejména porozumění textu je pro ni výrazně obtížnější, četbu knih 
nezahrnuje mezi své oblíbené aktivity a při vyhledávání informací se obrací většinou pouze 
k internetovým zdrojům.   
     V roce 2019 KMP vykázala 32 výpůjček na 1 registrovaného uživatele (meziroční pokles 
o 1,70), 2,59 výpůjček na 1 návštěvníka celkem (pokles o 0,17) a 2,99 výpůjček na 1 
návštěvníka služeb (pokles o 0,19 výpůjčky).  
     Opravdu k výraznému nárůstu – o 1 470 výpůjček (o 63 %) - došlo v oblasti půjčování 
elektronických knih, poskytovaných uživatelům prostřednictvím společnosti Palmknihy (dříve 
eReading). Letos si 1 368 unikátních čtenářů KMP stáhlo 2 330 e-výpůjček (v roce 2018 
to bylo 226 čtenářů, 860 výpůjček). V poměru k celkovému počtu uskutečněných výpůjček 
sice e-výpůjčky představují zanedbatelných 0,26 % (vloni 0,09 %), nicméně meziroční nárůst 
jejich objemu dokládá, že určitý segment uživatelů má a bude mít o tuto službu zájem. 
To rovněž vyplynulo i z řady dotazníků Průzkumu spokojenosti se službami KMP, který proběhl 
v letošním roce.  
 
Meziknihovní výpůjční služba           
     V KMP je používána pouze vnitrostátní MVS, náklady na poštovné hradí KMP ze svého 
rozpočtu. Počet požadavků na službu MVS obdržených z jiných knihoven meziročně poklesl o 33 
(o 16,5 %), k ještě většímu poklesu (o 186 požadavků, tj. o 30 %) pak došlo v počtu požadavků 
registrovaných uživatelů směřovaných do jiných knihoven. Hlavní příčinnou bylo v prvním 
pololetí pravděpodobně opakované omezení služeb ÚKD, která agendu MVS pro celou KMP 
zajišťuje.   
   
On-line katalog 
     Počet uskutečněných vzdálených přístupů ze strany uživatelů do on-line katalogu Tritius 
z prostředí knihovny i mimo ni dosáhl čísla 164 485 tj. o 18 192 přístupů (o 11 %) více než 
v roce 2018.  
 
Odborné informace 
     Třebaže počet poskytovaných informací již není součástí celostátního statistického 
šetření, KMP sleduje tento ukazatel pro svou potřebu a z důvodu získání podkladů 
pro vyhodnocení plnění standardu KMP. Bylo poskytnuto 14 633 informací, což je o 5 574 
informací (o 38 %) více než v roce předchozím. Výrazný skok byl důsledkem přechodu 
k novému KIS Tritius, který nově umožňuje automatickou evidenci registrovaných dotazů. 
Počet informací vyřízených elektronicky zato poměrně výrazně propadl – o 40 informací (o 32 %).  
 
Kulturní, vzdělávací a komunitní akce pro veřejnost 
     Celkový počet uskutečněných akcí pro veřejnost se v roce 2019 o 47 zvýšil, meziročně 
o 2 702 stoupl i jejich počet účastníků. V součtu v KMP proběhlo 2 069 akcí, kterých 
se zúčastnilo 48 216 návštěvníků. Počet akcí meziročně stoupl o 47, počet jejich účastníků 
se zvýšil o 2 702 lidí. Průměrný počet návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (tj. stejný jako 
v letech 2016-2018).  
     Nadále pokračoval příznivý vývoj počtu vzdělávacích akcí i počtu účastníků těchto akcí. 
Dosaženo bylo čísla 546 / 10 307 úč., což představuje meziroční nárůst o 52 akcí (o 9,5 %) 
a 702 účastníků (o 6,8 %) a posiluje význam knihovny jako místa celoživotního vzdělávání.  
     K propadu ovšem došlo v počtu kulturních akcí a jejich návštěvníků. KMP uskutečnila 
1 458 těchto programů pro 35 223 úč., vykázala pokles o 70 akcí (o 4,6 %) a 686 návštěvníků 
(o 1,9 %). Nicméně za stávajících prostorových a personálních podmínek KMP v této oblasti 
již dosáhla své hranice a není v jejích silách kulturní aktivity více rozšiřovat.   
     Od roku 2019 se nově statisticky sleduje též počet tzv. ostatních akcí, tj. akcí, jejichž 
pořadatelem není knihovna, ale které se v objektu knihovny konají (např. komunitní akce 
organizované institucemi či spolky v místě, anebo akce v rámci pronájmu apod.). V KMP 
proběhlo 65 takových akcí s účastí 2 686 lidí. Ve srovnání s údaji roku 2018 tedy de facto 
došlo k poklesu počtu vlastních akcí knihovny o 18, k nárůstu návštěvníků o 16. 
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Veřejný internet 
     Bezplatnou službu přístupu k veřejnému internetu v roce 2019 využilo 18 785 návštěvníků, 
tj. o 2 709 (o téměř 13 %) méně než v předchozím období. Příčinou pravidelného propadu je 
postupující internetizace českých domácností a rozvoji technologií mobilního internetu. 
Lze předpokládat, že v budoucnu bude tato služba v knihovnách využívána zejména občany 
ze sociálně slabších vrstev společnosti.  
      
Knihovní fondy 
     Finanční prostředky určené na pořízení knihovního fondu byly oproti roku 2018 navýšeny 
o 794 tis. Kč (o 14,3 %) a dosáhly částky 5 517 tis. Kč. To se příznivě odrazilo ve zvýšeném 
počtu nově nakoupených knihovních dokumentů. Letošní přírůstek tak činil 19 850 KJ oproti 
15 700 KJ v roce 2018 (nárůst téměř o 21 %).  
     Meziročně se téměř ztrojnásobil obnos na nákup práv výpůjček elektronických knih 
pro registrované uživatele u společnosti Palmknihy (dříve eReading). S přechodem na nový 
KIS Tritius se prostřednictvím online katalogu zpřístupnila pestřejší nabídka výpůjček e-knih, 
kterou uživatelé mnohonásobně využili. Finanční částka na úhradu činila 114 170 Kč.  
     Celkový stav knihovního fondu se téměř nezměnil, v roce 2019 dosáhl počtu 479 668 
knihovních jednotek (meziroční nárůst o 0,3 %), což koresponduje s dlouhodobou snahou 
KMP o vyrovnaný roční poměr přírůstků a úbytků knihovního fondu. Počet svazků naučné 
literatury se celkově snížil o 2 779 KJ, zatímco počet svazků krásné literatury zůstal téměř 
shodný (pokles o 587 KJ). Ostatní kategorie dokumentů zaznamenaly mírný nárůst – zvukové 
dokumenty o 1 318 KJ (4,6 %), zvukově obrazové dokumenty o 122 KJ (6 %). K většímu 
nárůstu o 363 KJ (16,6 %) došlo v oblasti nákupu deskových her, didaktických pomůcek 
a edukačních hraček v souvislosti s rozšiřováním nabídky uživatelsky oblíbené služby Lekotéka.   
     Meziročně se mírně snížil počet odebíraných periodik – na 1 355 exemplářů (pokles o 2,2 %).  
 
Plnění standardů veřejných služeb 
     Dle dokumentu Standard veřejných služeb poskytovaných KMP, schváleného usnesením 
RMP č. 259 ze dne 9. 3. 2006 a č. 204 ze dne 15. 2. 2007 lze konstatovat, že KMP v roce 
2019 splnila více kvantitativních i kvalitativních ukazatelů než v roce 2018. Knihovna 
splnila nebo překročila tyto ukazatele: počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel, 
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu a počet studijních míst. Standardu 
bylo dosaženo v počtu vzdělávacích a kulturních akcí a v počtu návštěvníků těchto akcí. 
Naplněn dlouhodobě je standard provozních hodin pro veřejnost. Bylo dosaženo dolní 
hranice doporučených hodnot standardu ve výdajích na doplňování knihovního fondu a dalších 
informačních zdrojů, tj. finanční částky v Kč na nákup KJ na 1 obyvatele za 1 kalendářní rok. 
Meziročně se tato suma zvýšila o téměř 14 %. Došlo k výraznému nárůstu v počtu 
zodpovězených dotazů v celé KMP (nárůst o 38 %). Standardu bylo dosaženo v oblasti 
odborných rešerší zpracovaných Studovnou, jejich celkový počet se meziročně zvýšil o 26 %. 
     Ani v tomto roce však knihovna bohužel nedosáhla standardu v počtu knihovních 
jednotek na jednoho obyvatele, v počtu návštěvníků k počtu obyvatel, v počtu výpůjček 
na jednoho obyvatele či v počtu výpůjček na jednoho registrovaného uživatele (zde oproti 
předchozímu roku mírný číselný pokles). Ve Studovně tentokrát nebylo dosaženo standardu 
v počtu zodpovězených dotazů a ani v počtu přírůstku nově vložených dat do informačních 
databází, který se v důsledku personálního oslabení s nutným omezením otevírací doby 
oproti roku 2018 snížil o 10 %.  
     Přestože je v KMP dlouhodobě vysoko převyšován i počet veřejně přístupných stanic 
s připojením k internetu, počet přístupů uživatelů internetu na 1 veřejnou stanici meziročně 
opět výrazně poklesl (o 10 %). V počtu akcí i v počtu návštěvníků těchto akcí knihovna 
standard výrazně překračuje, přesto nebylo dosaženo standardu v průměrné návštěvnosti 
kulturních a vzdělávacích akcí, která dlouhodobě zůstává neměnná. Standardu nebylo 
dosaženo ani v počtu vydaných publikací. Výkony KMP jsou dlouhodobě srovnatelné s jinými 
knihovnami ČR podobné velikosti a zaměření a korespondují s celospolečenským vývojem 
v zemi.   
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Tabulky a grafy ke kapitole III.1 
 
 
Přehled základních statistických výkonů 2009-2019 
Rok Registrovaní 

uživatelé2 
Z toho 
děti3 

Návštěvníci 
služby 

Výpůjčky Informace Akce Účastníci 
akcí 

Internet4 Virtuální 
návštěvy5 

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 

2019 27 566 4 620 294 989 884 775 14 633 2 069 48 216 18 785 158 790 

 
 
Skladba registrovaných uživatelů (v %, zaokrouhleno na celá čísla) 
   2019 2018 Rozdíl 

žáci 17 17 0 

studenti a učni 17 16 + 1 

senioři 27 25 + 2 

ostatní 39 42 - 3 

muži 26 27 - 1 

ženy 74 73 + 1 

 
 
Počet výpůjček na: 
 2019 2018 Rozdíl 

1 registrovaného uživatele 32,00 33,70 - 1,70 

1 návštěvníka celkem 2,59 2,76 - 0,17 

1 návštěvníka služeb 2,99 3,18 - 0,19 

 
 
Každým (pracovním) dnem bylo v KMP průměrně: 

 2019 2018 Rozdíl 

Zaregistrováno uživatelů 110 114 - 4 

Zaznamenáno návštěvníků 1 357 1 390 - 33 

Realizováno výpůjček 3 525 3 841 - 316 

Podáno registrovaných informací 58 37 + 21 

Uskutečněno akcí 8 8 0 

     s průměrným počtem účastníků na 1 pořad 23 23 0 

Zaznamenáno uživatelů internetu 75 87 - 12 

 
 

                                                 
2 Od 1. 1. 2017 změna definice registrovaného uživatele pro statistický výkaz veřejných knihoven. 
3 Dtto 
4 Chybí údaje o využití Wi-fi připojení v měsících duben-červen a říjen-prosinec 2015. 
5 V roce 2014 nepřesná statistika katalogu Carmen. 
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     Podrobné statistické údaje o KMP obsahuje Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 
a Příloha č. 5 – Porovnání výkonů jednotlivých provozů KMP v letech 2019 a 2018. 
     Přehled plnění standardů veřejných služeb je v Příloze č. 6 – Standardy veřejných služeb 
poskytovaných KMP. 
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III.2 Základní knihovnické služby 
 
     V souladu se zákonem č. 257 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), KMP nabízela veřejné knihovnické 
a informační služby, tj. půjčovala knihovní dokumenty z vlastního fondu i z fondu jiných 
knihoven ČR prostřednictví meziknihovní výpůjční služby, poskytovala bibliografické, 
referenční a faktografické informace a rešerše, reprografické služby, umožňovala přístup 
k internetu apod.     
 
 
Podmínky provozu, vedení evidence, knihovní procesy 
 
Otevírací doba 
     Celkově nabízela KMP veřejnosti 48 otevíracích hodin týdně. Nejvíce měly otevřeno knihovny 
v ústřední budově (48 hod.), dále obvodní knihovny a knihovny s celotýdenním provozem, 
tj. Bolevec, Vinice a Hudební a internetová knihovna (40), Knihovna Lobzy (33) a Bibliobus 
(16,5), nejméně pobočky Božkov (10), Černice, Lhota a Křimice (8), Bílá Hora, Červený 
Hrádek, Koterov, Litice, Malesice, Radčice, Radobyčice a Újezd (4 hodiny týdně).  
 
Změny otevírací doby 
     V roce 2019 KMP vyšla vstříc chování uživatelů a od 2. září upravila rozpis času 
jednotlivých zastávek Bibliobusu. Doba stání ve čtvrtek na Nové Hospodě byla prodloužena 
(dříve 13:00-15:30, nově 13:00-16:00) a naopak na Roudné byla zkrácena (dříve 16:00-17:30, 
nově 16:30-17:30 hod.).  
  
Změny v evidenci prezenčních výpůjček  
     Počátkem roku došlo ke sjednocení postupu při evidenci prezenčních výpůjček s využitím 
možnosti KIS Tritius – načítání prezenční výpůjčky přímo z tabletu. Souběžně některé 
knihovny začaly kódovat denní tisk určený k prezenčnímu čtení tak, aby vedení evidence 
prezenčních výpůjček probíhalo v úplnosti.  
 
Změny vyhledávání v on-line katalogu 
     Od 1. dubna rovněž proběhla úprava vyhledávání ve webovém online katalogu Tritius 
pro veřejnost. Nasazen byl přehledný našeptávač, který po zadání prvních písmen hledaného 
výrazu nabízí rychlé volby, přehledně rozdělené na nejbližší názvy publikací, příjmení autorů 
a klíčová slova. Volby Vše, Autor, Název a Téma byly přesunuty nad vyhledávácí okno – 
našeptávač je nepřekrývá. Byl rozšířen počet možných řezů (lze hledat podle dostupnosti, 
elektronické dostupnosti, autora, typu dokumentu, klíčového slova, jazyka a roku vydání, 
nově byla doplněna Tematická skupina), pro větší přehlednost bylo změněno pořadí 
zobrazování řezů. Dále pak bylo přidáno slovní vyjádření k ikonám – např. u přihlášení 
do Čtenářského konta. Tlačítko Získat pro rezervaci dokumentu bylo změněno na Rezervovat 
na všech místech Tritia i v online katalogu. Byla provedena změna řazení výsledků 
vyhledávání v Regionálních autoritách. Nyní už fungují také vazby na volná pokračování díla 
– ve volbě Vazby jsou nastaveny prokliky na další díly. Začalo fungovat odesílání novinek 
čtenářům, kteří mají tuto volbu zapnutou. KMP rovněž dosáhla nastavení pravidelné 
každodenní aktualizace nabídky e-knih (nyní je již denně k dispozici kompletní nabídka titulů). 
Další novinkou v katalogu bylo označování umístění jednotlivých knihovních dokumentů. 
Uživatel při vyhledávání v záložce Umístění nyní získává konkrétní informaci, kde přesně je 
dokument v dané knihovně zařazen (např. v sekci detektivní romány, fantasy apod.). 
 
Plzeňská karta jako čtenářský průkaz 
     V roce 2019 KMP pokračovala ve spolupráci s PMDP v propagaci využívání Plzeňské 
karty jako čtenářské legitimace a rovněž nabízela občanům možnost platit veškeré čtenářské 
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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. Po přechodu na nový KIS Tritius (2018) 
již nelze počet uživatelů s Plzeňskou kartou 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), 
Karlovarskou kartu (od pololetí 2015), tzv. Mariánku - PK v edici Mariánské Lázně (od 1. 5. 2017), 
In Kartu ČD (od 8. 11. 2017) a od listopadu 2019 nově i další karty, na nichž je uvedeno 
jméno uživatele a logo PMDP, např. permanentku FC Viktoria Plzeň. 
     O platby prostřednictvím platebních terminálů v KMP byl ze strany veřejnosti podobně 
jako v předchozích letech zájem slabý až nulový. V roce 2019 bylo takto od čtenářů vybráno 
4 969 Kč, což představuje 0,03 % z celkově vybrané finanční částky (v roce 2018 to bylo 
5 387 Kč, tj. 0,26 %). Uživatelé by měli větší zájem o možnost platby v knihovně běžnou 
bankovní kartou.  
 
Databáze a kartotéka přihlášek uživatelů 

     Po zavedení opatření GDPR v roce 2018 se enormně zvýšil počet nově vytištěných 

přihlášek dospělých uživatelů. Velký objem práce si vyžádala jak aktualizace přihlášek 

v jednotlivých knihovnách (ověřování čísla OP, podepisování souhlasu s evidencí osobních 

údajů), tak aktualizace centrální kartotéky přihlášek v ÚKD. Souběžně s vřazováním tisíců 

nově vytištěných přihlášek s aktuálními údaji bylo nutné vyřadit dosavadní již neplatné 

přihlášky a důsledně je skartovat. V roce 2019 tak bylo vřazeno 13 789 nových přihlášek 

a skartováno 16 556 přihlášek. Do procesu bylo nutné zapojit více pracovnic oddělení, 

neboť knihovnice pověřená správou kartotéky by při běžném provozu nebyla dlouhodobě 

schopna plynulé ukládání zajistit.   

     Proces automatické archivace čtenářských kont byl nejprve odzkoušen v pobočce Bílá 

Hora. Na základě získaných výsledků byla následně provedena kontrola a potřebné úpravy 

všech čtenářských kont. U problematických uživatelů, jimž bylo z různých důvodů ukončeno 

členství v KMP, byly sjednoceny informace, důsledně prověřena platnost uvedených vzkazů 

a údajů o dlužených částkách (např. dlužený SOP). Při této kontrole bylo zachyceno přibližně 

60 čtenářských kont, u nichž bylo nutné provést takové úpravy, aby je systém do další 

hromadné archivace nezahrnul. V listopadu potom proběhla automatická archivace 5 338 

čtenářských kont celé KMP. Jejich následná anonymizace byla přesunuta do roku 2020.  

 
 
Výpůjční služby 
 
Výpůjčky 
     Rovněž v roce 2019 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. Tematické zaměření výpůjček se tedy dlouhodobě 
výrazně nemění – reflektuje sociologickou skladbu uživatelů. 
     V první desítce nejpůjčovanějších knih dospělé beletrie se vedle klasiky [Gogol: Revizor 
(půjčeno 195 x), B. Hrabal: Ostře sledované vlaky (189 x)] umístily knihy: A. Mornštajnová: 
Hana (281 x), P. Hartl: Okamžiky štěstí (278 x) a Nejlepší víkend (254 x), R. Třeštíková: 
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Bábovky (242 x) a Osm (241 x), A. Mornštajnová: Tiché roky (234 x), R. Treštíková: Veselí 
(196 x) a P. Hartl: Malý pražský erotikon (187 x).  
     Děti byly ve výběru četby stejně jako vloni zaměřeny hlavně na Deníky malého 
poseroutky, jejichž autorem je J. Kinney (13 dílů dohromady půjčeno 2 002 x). Na dalších 
místech byly knihy: E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (89 x), J. K. Rowlingová: Harry 
Potter a prokleté dítě (85 x), M. Bělohlávek: Plzeňské pověsti a legendy (75 x), 
J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců (70 x), D. Williams: Táta za všechny prachy 
(70 x), R. Dahl: Karlík a továrna na čokoládu (69 x), J. K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie 
smrti (69 x), D. Williams: Nejhorší děti na světě II. (67 x) a Nejhorší děti na světě I. (65 x).  
     Žánru naučné literatury pro dospělé dominovaly knihy: T. Makaj: 100 zajímavých příběhů 
ze starých Brd II. (95 x), J. Vodňanská: Voda, která hoří (92 x), J. Hajšman: Plzeňský 
místopis: depa a pročdepa se takhle říká? (91 x), T. Bernhardt: Plzeň na skleněných 
negativech (90 x) a G. Koukalová: Jiná (83 x).  
     Děti si z naučné literatury nejčastěji vybíraly tituly: Pedro: Ovládni svět Minecraftu (52 x), 
Ch. Pym: Proč potřebujeme včely? (50 x), A. Frith: Co se děje s odpadem (47 x), CH. Pym: 
Odkud přichází déšť? (43 x) a C. King: Vlaky světa (43 x).   
     V kategorii mluveného slova se na první příčky dostala díla: V. Vondruška: Velhartické 
pastorále (76 x) a Klášterní kostnice (74 x), J. Nesbo: Mackbeth (69 x), P. May: Černé světlo 
(66 x) a M. Klevisová: Zmizela v mlze (65 x).  

     V Hudební a internetové knihovně se nejvíce půjčovaly filmy na DVD např. Sněhulák 
(15 x), Slzy slunce (13 x), Spojenci (13 x), Špunti na vodě (13 x), Masaryk (11 x), Lion (11 x), 
Velká oříšková loupež (11 x), Padesát odstínů temnoty (10 x), Viktorie a Abdul (10 x), Přes 
kosti mrtvých (10 x), Psí poslání (10 x), Poslední tvář (10 x), Hra o trůny 7. (10 x), Lovci 

pokladů 2. (10 x), Koleje osudu (10 x) či Sirotčinec slečny Peregrinové (10 x), 
nejžádanějším hudebním nosičem bylo album Young, Neil: The Visitor (11 x).  
     Seznam nejžádanějších titulů periodik oproti loňsku zaznamenal jen malé změny 
v pořadí. V čele popularity se udržel týdeník Téma (6 120 x), následovaly dlouhodobě 
oblíbené tituly: Týdeník Květy (4 073 x), Vlasta (3 985 x), Reflex (3 226 x), Epocha (2 235 x), 
100 + 1 zahraničních zajímavostí (1 834 x), Instinkt (1 733x), Večery pod lampou (1 829x), 
Harlequine – historická romance (1 489 x) a Jedním dechem (1 311 x).  
     Z dětských časopisů to byly nejčastěji Simpsonovi - Bart (2 352 x) a Čtyřlístek (2 074 x), 
nově se v žebříčku popularity objevil Jirka: komiks Jirky Krále (589 x), následovaly opět 
Super komiks (378 x), Tom a Jerry (356 x) a Kačer Donald (304 x). 
     K nejoblíbenějším hudebninám patřily zpěvníky Logopedické písničky (16 x), České 
písničky (16 x), Já, písnička I. (13 x), Já, písnička IV. (13 x) a Z. Šimanovský: Lidové písničky 
a hry s nimi (11 x).  
     V kategorii deskových her uživatelé nejvíce poptávali tituly: Duch! (68 x), Svět zvířat (67 x), 
Doprava (64 x), Goblíci jedlíci (63 x), Dinosauři (61 x), Dobble (60 x), Červená karkulka (60 x), 
Dobble kids (58 x), Magnetické piškvorky (58 x) a Lichožrouti (57 x). 
     V kategorii tematických kufříků to byly opět kufříky Víla (17 x), Dinosauři (14 x), Vláčky 
(11 x), Pravěk (10 x), Zvířátka (9 x), Princezny (9 x), Vesmír (9 x) a dále Detektiv, Čarodějky 
a kouzelníci a Doprava (vše 8 x). 
     Z elektronických zdrojů byl zájem o tituly Anglicky snadno a rychle (4 x), Vyzkoušej si 
sám! (2 x), Božena Němcová (2 x), Naše souhvězdí, tajuplný vesmír (1 x) a Karel Čapek – 
souborné dílo (1 x). 
     K nejvíce frekventovaným kartografickým dokumentům patřily mapy: Řecké ostrovy (22 x), 
Západočeské lázně (15 x), Brdy – Březnice, Jince (15 x), Šumava – Železnorudsko (15 x), 
Österreich – Austria (14 x), Beskydy (13 x), Krušné hory, Karlovarsko (13 x), Turecko (12 x) 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. 
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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 zpřístupňuje výrazně širší nabídku novinek knižních 
titulů, formát e-knihy je u titulu v katalogu často uváděn na prvním místě. V roce 2019 
se společnost eReading spojila se společností Palmknihy a nyní vystupuje pod jejím 
jménem. Nejvíce stahovanými byly e-knihy: A. Mornštejnová: Tiché roky (32 x), 
A. Mornštejnová: Hana (23 x), A. Mornštejnová: Hotýlek (23 x), A. Mornštejnová: Slepá mapa 
(17 x) a J. Johansson: Stoletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět (12 x). Stinnou stránkou 
poskytování této služby je její vysoká finanční náročnost. V roce 2019 za ni KMP zaplatila 
114 170 Kč (vloni 42 140 Kč).  
 
Výpůjčky e-čteček 
     Rovněž poptávka po výpůjčkách e-čteček meziročně vzrostla, proto KMP přikoupila další 
exempláře čteček s operačním systémem Android. Kromě Elektronické Albi tužky (20 ks, 
půjčeno 105 x), která však slouží ke „čtení“ interaktivních tištěných knížek pro děti, bylo 
všech šest běžných e-čteček knih dohromady půjčeno 22 x, největší zájem byl o typ 
Amazon Kindle 3 (7 x), eReading.cz 4 Touch (6 x), C-Tech Lexis EBR-61 (4 x), inkBOOK 
Prime HD (3 x) a Visionbook 10Qi 3G (2 x).   
     
Vymáhání výpůjček, upomínky  
     Oproti roku 2018 se celkový počet odeslaných 1. - 3. upomínek snížil o 2 045, tj. o 12 %. 
Úhrnem bylo odesláno 5 758 upomínek, z toho největší objem tvořily 1. upomínky za 30,- Kč 
(4 163). Nejvíce upomínek vygenerovaly ÚKDM (998), ÚKD (982) a OK Lochotín (706). 
Výrazný meziroční pokles (o 45 %) se projevil v počtu odesílaných upomínek poštou, počet 
upomínek odeslaných elektronicky se snížil o 17 %. Poštou bylo v celé KMP odesláno 
438 upomínek (v r. 2018 to bylo 793 upomínek), e-mailem nebo SMS zprávou 
6 330 upomínek. Knihovní systém odeslal automaticky 91 352 tzv. připomínek, tj. pokles 
o 12 % (104 070 v r. 2018). Uživatelé jednoznačně upřednostňovali formu elektronické 
komunikace. Pokles odeslaných upomínek souvisí s celkovým poklesem návštěvníků služeb 
a poklesem počtu uskutečněných výpůjček. 
     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 44, tj. o 9 %. Podáno bylo celkem 436 předžalobních 
upomínek (vloni 480). K největšímu poklesu došlo v  ÚKD (- 58), v ÚKDM (- 11) a v Hudební 
knihovně (- 8), největší nárůst zaznamenaly OK Doubravka (+15), OK Skvrňany (+ 10), 
OK Slovany (+ 6) a Knihovna Bolevec (+ 6).  
     V roce 2019 KMP pokračovala při vymáhání pohledávek za čtenáři ve spolupráci 
s Oddělením vymáhání pohledávek Odboru financování a rozpočtu EÚ MMP. Proběhla řada 
společných jednání, na jejichž podkladě došlo v procesu vymáhání k výrazným změnám.  
K 1. 10. vešel v platnost nový Knihovní řád KMP a zároveň byla vydána nová interní 
Směrnice č. 4/2019, která reagovala na revidovanou instrukci MMP QI-17-09. S ohledem 
na dlouhodobé stanovisko některých soudů či soudců, kteří knihovně vytýkali „hanebnou“ 
výši poplatků z prodlení, byla maximální suma poplatků určená k vymáhání stanovena 
na 1 000,- Kč, přičemž poplatky z prodlení se nyní zastaví na částce 600,- Kč a poté dále 
již nenarůstají. Nová pravidla přinesla změny v pracovních postupech – proces agendy 
upomínacího a vymáhacího řízení bylo potřeba zpřesnit a zrychlit. Objem práce knihovnic ÚKD, 
které tuto administrativu zajišťují, se tím opět výrazně zvýšil. Nárůst agendy s nutností 
důsledné kontroly, interakce s jednotlivými knihovními provozy a dodržování závazných 
termínů předávání podkladů k vymáhání byl velmi stresující a pro běžný provoz ÚKD 
představoval velkou zátěž.  

https://wikisofia.cz/wiki/Apple
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     Na magistrát bylo k vymáhání předáno 35 nových případů s pohledávkou v celkové výši 
112 965,- Kč (cena dokumentu, poplatky z prodlení a manipulační poplatky: náhrada 
za dokument + vymáhání soudní cestou). Z již probíhajících bylo 16 pohledávek vymoženo 
soudně a uzavřeno (vloni 11), 72 nevymahatelných pohledávek bylo exekutorem zastaveno 
(vloni 73), ve 2 případech byl dlužníkovi stanoven MMP splátkový kalendář před vymáháním 
(vloni 8). Podáno na soud zůstává 143 návrhů (vloni 83). Meziročně došlo k nárůstu v počtu 
podaných soudních návrhů o 42 %, neboť řada dříve podaných návrhů již dospěla do fáze 
podání na exekuční řízení.  
     Zároveň stále dobíhají starší případy dlužníků ve spolupráci s Advokátní kanceláří 
Martinská (JUDr. Havel), zde k 31. 12. 2019 šlo o 242 soudních a 158 exekučních řízení.  
 
Rezervace 
     Knihovna poskytovala možnost rezervací dokumentů písemně, e-mailem i prostřednictvím 
čtenářského konta na webových stránkách KMP. V roce 2019 se počet zadaných 
a uskutečněných rezervací meziročně výrazně zvýšil - o 3 229 (o 28 %), nicméně znovu 
dosáhl téměř shodných hodnot jako v roce 2017. (Dočasný pokles rezervací v roce 2018 byl 
odrazem problémů s přechodem k novému KIS Tritius, který vedle změn v pracovních 
postupech zpočátku představoval i zpomalení procesu zpracování knižních novinek.)  
     Celkem bylo vyřízeno 10 516 požadavků (v r. 2018 to bylo 7 599), nejvíce v ÚKD (3 280), 
v OK Lochotín (2 252), v OK Doubravka (1 171), v OK Bory (1 112), ÚKDM (726), v OK Skvrňany 
(643) a v OK Slovany (557).  
     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 59 případech zasláno poštou, tj. o 16 méně než v roce 2018 
(tehdy 75). Z celkového počtu oznámení to bylo 0,56 %. Ostatní byla vyřízena 
automatizovaně prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy (SMS 7 411 x). Uživatelé tedy 
jednoznačně preferují oznámení elektronickou cestou.  
     Mezi nejčastěji rezervované dokumenty patřily knihy: Š. Miková: Nejsou stejné (9 x), 
R. Galbraith: Smrtící bílá (4 x), M. Mlynářová: Dáma s prošlou zárukou (3 x) nebo 
A. Mornštajnová: Tiché roky (3 x). Zájem o řadu titulů byl vyřešen také možností stáhnout si 
text elektronicky prostřednictvím výpůjčky z e-Readingu.  
     Růst počtu rezervací odráží zájem čtenářů o aktuální knižní novinky, zejména 
ty propagované v médiích a společensky oceňované. Pro uživatele je také pohodlnější 
namísto objíždění různých knihoven, kde je exemplář momentálně volný, objednat rezervaci 
a počkat si na vytoužený titul ve své domovské knihovně.  
 
 
Práce s uživatelem 
 
     Knihovníci 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 
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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. Na základě 
čtenářských podnětů zde byla rozšířena nabídka cizojazyčných titulů o 3 tematicky rozdílné 
tituly periodik v angličtině: O - Oprah magazine - americký měsíčník o ženách a pro ženy, 
Ottobre design - finský dvouměsíčník o šití a módě a 1843 - britský dvouměsíčník o kultuře 
a společnosti. 
     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.  

     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 např. 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 doporučené školní 

četby byly do fondu doplňovány knihy a AV média pro maturanty. Fond dětské literatury byl 

nově doplněn o knihy v ukrajinštině.  

     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, samozřejmostí bylo přímé seznamování s rozložením a značením 

knihovního fondu. O zajímavých novinkách ve fondu pracovnice informovaly veřejnost 

formou upoutávek na Facebooku. Učitelkám a vychovatelkám ŠD, které doprovázely třídy 

na akce, rozdávaly stejně jako Knihovna Bolevec Dotazníky pro zpětnou vazbu. Knihovna 

přímo u regálů ve volném výběru nabízela tzv. Knížky do mobilu - možnost stahování volně 

dostupných knih pomocí QR kódů – a rovněž pomůcku Čtenář/Čtenářka/Knihovnice 

doporučuje. Návštěvníkům i personálu jsou k dispozici barevné praporky (tzn. červené 

čtenářkám, modré čtenářům, žluté knihovnicím), jimiž mohou označit knihu, která je zaujala. 

Na rubovou stranu pak mohou napsat, proč onen konkrétní titul doporučují. Jiné „praporky“ 

nabízejí rozpůjčované tištěné bestselery ve formě e-knihy. V roce 2019 zde byly též prodány 

2 dárkové poukazy. 

     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. Velká pozornost byla věnována práci s dětskými uživateli ze sociálně znevýhodněných 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

24 

rodin – na požádání jim byla poskytována pomoc při přípravě školních úkolů, nebo pomoc 

při přípravě a tisku dokumentů.  

     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.  

     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 

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 provedly 

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. 

Zvýšenou pozornost věnovala aktivitám k podpoře rozvoje dětského čtenářství formou 

speciálních lekcí informační výchovy.  

     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 – byli podrobně seznámeni s Knihovním řádem, s nabídkou služeb celé KMP 

a podmínkami jejich využití. 

     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. V průběhu roku zde bylo možno zhlédnout výstavky knižních dokumentů umístěných 

ve vitríně ve foyeru i v prostorách studovny, jež byly věnovány prezentaci celostátních 

i regionálních výročí a významným osobnostem společenského života. Nejen pro své 

uživatele Studovna připravila výstavu fotografií a dokumentů s přednáškou a výběrovou 

personální bibliografií k 100. výročí narození M. Zikmunda. Dále se stala jedním z čtecích 

míst Noci literatury v Plzni a ve 2. pololetí také realizovala přednášku Lokomotivy z plzeňské 

Škodovky.  

     Návštěvníkům poboček Bílá Hora, Božkov, Černice, Koterov, Lhota, Litice, Křimice, 

Radobyčice, Újezd aj. byla poskytována pomoc při výběru literatury a podle individuálního 

zájmu zajišťovány také knihy z Výměnného fondu či fondu jiných knihoven sítě 

(např. v Křimicích šlo o cca 60 KJ za rok). Čtenáři získávali pravidelně informace o akcích KMP 

prostřednictvím vyvěšovaných plakátů.  

 
 
 
 
 

◼ 
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III.3 Speciální knihovnické služby  
      
Informační služby 
 
Poskytování informací 

     Informační služby byly poskytovány ve všech knihovnách KMP, hlavním střediskem 

pro poskytování informací však bylo oddělení Studovna a informační služby (Studovna).  

     Zatímco v celé KMP počet evidovaných zodpovězených dotazů meziročně skokově stoupl, 

ve Studovně naopak poměrně výrazně poklesl. Osobně, telefonicky či písemně zde byly 

zodpovězeny pouze 803 dotazy, tj. o 235 (o 22,6 %) méně než v předchozím období (tehdy 

1 038 dotazů). Zároveň klesl i počet dotazů zodpovězených elektronickou cestou (o 40), 

86 dotazů bylo uživatelům zodpovězeno e-mailem. Příčinou bylo dlouhodobé personální oslabení, 

které bohužel vedlo i k nutnosti přechodného omezování služeb Studovny pro veřejnost. 

     Nejčastějším zdrojem informací zde byl Internet (38 %), následovaly dotazy zodpovězené 

z databází KIS Tritius (26 %), z vlastního fondu Studovny a Regionálního fondu (21 %), 

z ostatních databází (14 %) a informačních pomůcek.  

     Vyhledávané informace byly tradičně nejrůznějšího druhu, tematické zaměření dotazů 

bylo velmi pestré - od odborných otázek z oblasti humanitních nebo přírodních věd až po praktické 

otázky běžného života.  

 

Rešerše 

     Knihovnice Studovny v průběhu roku vypracovaly 15 odborných rešerší – o 4 více 

než v roce 2018. 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 ošetřovatelství, právní vědy, 

mezinárodní vztahy, regionální místopis, literatura, školský management aj. 

 

Služba Ptejte se knihovny 

     Prostřednictvím virtuální referenční služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno celkem 

5 dotazů, zejména z oblasti jazykovědy, lingvistiky, knihovnictví, KMP, plzeňského regionu aj.  

 

Informační servis kultury 

     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 

1 941 záznamů (vloni 1 881 záznamů).  

 

Tvorba a nabídka informačních zdrojů KMP 

     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 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. 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 
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reálných událostí. 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 rámci podpory projektu Bookstart byl rodičům nejmenších dětí 

k dispozici seznam doporučených knih k předčítání. 

     V obou odděleních Knihovny Bolevec jsou k dispozici přehledy různých užitečných 

webových stránek, přehledy knižních novinek a ediční plány nakladatelství.   

     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.      

     Čtenářům OK Doubravka byl dále nabízen leták s odkazy na povinnou četbu k volnému 

stažení (z produkce Městské knihovny Praha a Ústavu pro českou literaturu AV ČR) plus 

možnost stažení volných děl do mobilu přes QR kódy v knihovně. Pracovnice OK Doubravka 

pokračovala v tvorbě databáze zfilmovaných knih, která je ke stažení na webu KMP. 

     V Hudební knihovně byly uživatelům k dispozici tištěné abecední seznamy AV médii 

podle jednotlivých kategorií a formátů (CD, DVD, LP), 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. Pracovníci 

knihovny rovněž zpracovávali kalendárium hudebních a filmových osobností. 

     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. 

 

Tvorba regionálních databází 

     Pracovnice Studovny pokračovaly v tvorbě regionálních databází. Kvůli dlouhodobé 

pracovní neschopnosti jedné z knihovnic bylo ukládání záznamů několik měsíců omezeno, 

avšak s nástupem nové síly se nakonec podařilo vzniklý skluz alespoň částečně dohnat. Bylo 

aktualizováno 201 a nově uloženo 111 záznamů o plzeňských osobnostech (celkový počet 

záznamů v databázi je nyní 4 691). V souladu s GDPR pracovnice Studovny všem nově 

zařazovaným žijícím regionálním osobnostem nadále posílaly žádost o souhlas se zařazením 

do databáze, spolu s vysvětlujícím dopisem. Od jedné z regionální osobnosti KMP obdržela 

písemnou žádost o výmaz jejích identifikačních údajů. Žádosti vyhověla.   

     Do databáze novinových a časopiseckých článků o plzeňské kultuře a významných 

událostech (Region) bylo vloženo 33 501 záznamů. Záznamy článků byly přebírány 

Souborným katalogem SKAT. 

     Pokračovala spolupráce s Oddělením KF na tvorbě nových autoritních záznamů pro Národní 

knihovnu ČR a na opravách slovníku autorit 

 

Využití placených databází 

     Jako zdroj k zodpovídání dotazů a vypracovávání rešerší pracovnicím a uživatelům 

Studovny nadále sloužila hojně využívaná plnotextová databáze novinových a časopiseckých 

článků Anopress. 

 

Archiv výstřižků 

     Pracovnice Studovny doplňovaly archiv výstřižků o Knihovně města Plzně. Vybrané 

články byly skenovány do přehledu Naše knihovna v tisku na webových stránkách KMP.  
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Služby veřejného internetu, reprografické služby 
 
Pevný internet pro veřejnost 
     Internetem pro veřejnost jsou vybaveny všechny provozy KMP s výjimkou Bibliobusu. 
V roce 2019 bylo k dispozici 54 veřejných stanic (o 1 méně než v roce 2018). Ke snížení 
počtu internetových stanic došlo v závěru roku. - V oddělení pro mládež ÚKDM byly trvale 
odinstalovány 2 PC stanice, neboť jeho cílovou skupinou (studenti SŠ, VŠ) nebyly 
dlouhodobě dostatečně využívány. Jeden z těchto počítačů byl následně přemístěn 
do badatelny Studovny. KMP vykázala celkem 18 785 využití (pokles o 2 709).      
 
Wi-Fi připojení 
     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 
(3 453 x), OK Lochotín (2 856 x), ÚKD (2 551 x) a ÚKDM (1 780 x), z malých poboček Radčice 
(111 x) a Božkov (53 x). Naopak minimální zájem o internet vykázaly z knihoven 
s celotýdenním provozem Knihovna Lobzy (211 x) a Knihovna Vinice (259 x), z malých 
poboček Černice, Koterov, Litice, Radobyčice a Újezd, kde za celý rok internet nevyužil ani 
jediný člověk. Internet v knihovně využívali především nezaměstnaní, zahraniční pracovníci a lidé 
ze slabších sociálních skupin.  
     Spolu s internetem mohla veřejnost v KMP využívat i další technické vybavení – tiskárny 
a skenery.  
 
 
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 2019 došlo opět k poklesu počtu požadavků na MVS z jiných knihoven - 
meziročně o 33, tj. o 16,5 %. K poměrně velkému poklesu (o 186, tj. o 30 %) došlo také 
v počtu požadavků směřovaných do jiných knihoven. Hlavní příčinnou poklesu bylo 
pravděpodobně opakované omezení služeb ÚKD z důvodu revize KF a filmování (v součtu 
více než 5 týdnů). Spolupracující knihovny i potenciální domácí žadatele KMP s velkým 
předstihem o nutném omezení služby MVS informovala. Po obnovení chodu knihovny však delší 
dobu trvalo, než se zadávání požadavků na meziknihovní službu plnohodnotně znovu rozběhlo.  
     Uživatelé KMP si z jiných knihoven přes MVS nejčastěji žádali o zprostředkování 
výpůjček naučné a studijní literatury z oboru psychologie, sociologie a lékařství. Naopak 
z fondů KMP byla jiným knihovnám poskytnuta zejména beletrie, z naučné literatury knihy 
oblasti životopisů, psychologie, lékařství a historie. Rovněž se uskutečnila 1 výpůjčka periodika 
a CD.  
     V roce 2019 vydala KMP za poštovné MVS 8 037 Kč, tj. o 3 268 Kč méně, než v roce 2018. 

 
Práce s vybranými skupinami uživatelů  
 
Práce s handicapovanými uživateli 
     Uživatelům s handicapem se v roce 2019 aktivně věnovalo 11 knihoven KMP.  
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Práce s uživateli se zrakovým handicapem 

     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.  
     ÚKD na konci roku pořídila nové pomůcky pro slabozraké, seniory a lidi, kteří mají potíže 

s jemnou motorikou – kontrastní klávesnici CONNECT IT CI-44 a velkou statickou myš Trackball 

BigTrack.  
     V OK Doubravka a dalších knihovnách s celotýdenním provozem bylo slabozrakým standardně 

nabízeno prezenční půjčování brýlí a čtecí lupy, k dispozici byla též podpisová šablona.  
     Knihovna Lobzy uskutečnila 2 besedy pro MŠ se zrakovým postižením a vadami řeči.  

     V Hudební a internetové knihovně byla zvláštní pozornost věnována slabozrakým 

uživatelům, kteří často potřebovali plnou asistenci při obsluze zařízení k poslechu zvukových 
nahrávek a při uspokojování informačních potřeb, aktivní pomoc knihovníka při vyhledávání 

potřebných informací na internetu – úpravu písma v prohlížečích, tisk dokumentů v potřebné 

velikosti. 
     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. 

     Pracovnice Studovny poskytovaly pomoc (především při orientaci v prostoru a překonávání 

bariér) uživatelce se zrakovým postižením. 
 

Práce s uživateli se sluchovým a řečovým handicapem 
     OK Doubravka 2 x navštívili žáci třídy se speciálními potřebami 57. MŠ, 2 x děti ze ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené (Mohylová 90), která vzdělává nejen neslyšící, ale i děti 

nedoslýchavé či s poruchami vnímání a soustředění, a 1 x žáci speciální MŠ pro děti s vadami 
řeči. Pracovnice knihovny pokračovaly v označování dětské literatury vhodné pro sluchově 

postižené na hřbetě piktogramem (ouško). 
 

 

Práce s uživateli se sociálním a mentálním handicapem 
     Na veřejných PC v OK Doubravka je volně k dispozici aplikace NVDA, pro děti 

s poruchami učení je na jednom z veřejných PC k dispozici biofeedback výuková sada 
Journey To Wild Divine – Passage. 

     Dětské oddělení ÚKDM také v roce 2019 navštěvovaly děti z o. s. Ponton (Klubíčko). 

Jednalo se o děti předškolního věku, sociálně a mentálně handicapované. Knihovna pro ně 
připravila speciální vzdělávací akce na předem domluvená témata (pohádky, zvířátka v zimě) 

a lekci informační výchovy Jak si půjčit knížku s využitím příběhů Krtečka.  
     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“. V roce 2019 se zde 
uskutečnilo 24 besed, lekcí informační výchovy a tvůrčích dílen.  

     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. Na základě domluvy 

s pedagogy knihovna poskytuje pro společné čtení v rámci výuky ve škole potřebný (větší) počet 
exemplářů vybraných titulů.   

     K pravidelným návštěvníkům OK Lochotín patřila také skupina klientů ze stacionáře Človíček 
s vychovatelkami. Kromě využívání běžných služeb v knihovně 2 x během roku uspořádali 

výstavu svých rukodělných výrobků s velikonoční a vánoční tematikou.           
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     K pravidelným návštěvníkům Knihovny Vinice 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.  
     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. 

     Pracovnice Studovny 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. 

     Od října 2017 OK Doubravka nabízí novou službu půjčování didaktických pomůcek 
a hraček pro děti se specifickými potřebami – Lekotéku. A také speciální periodika pro zdravotně 

postižené Mosty a Můžeš, která získala darem od jedné z návštěvnic.  

      
Práce s uživateli s pohybovým handicapem 

     Do ÚKD byla objednána mobilní nájezdová plošina pro vozíčkáře (s doručením až v roce 

2020). Posádka Bibliobusu starším uživatelům poskytovala pomoc při zdolávání vysokých 
nástupních schodů do vozu a rovněž pomoc s výběrem vhodné literatury. Dvěma seniorkám 

umožňovala vybrat si knihy přímo ze skladu na Slovanech, jednomu staršímu imobilnímu 
čtenáři dopravovala knihy na Lochotín. 

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

při vyhledání konkrétní knihy nevyžadovali speciální služby. 
     Služeb Knihovny Vinice využívalo několik obyvatel blízkého bezbariérového obytného 

domu. Knihovnice jim poskytovaly nadstandardní pomoc při výběru knižních titulů a manipulaci 
s vybranými dokumenty. 

 

Bezbariérový přístup 
     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 2019 se KMP do celostátního projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart) 
na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí doslova od narození oficiálně nezapojila, 

z finančních důvodů si neobjednala dárkové sety pro rodiny s novorozenými dětmi 
a neúčastnila se Vítání občánků. Projekt však dále podporovala a ve vybraných knihovnách 

připravovala pravidelná setkání.      

     V ÚKDM probíhalo tzv. Čtení pro nejmenší - pro děti s maminkami na rodičovské dovolené 
(7 x), pro MŠ Montessori (18 x) a pro přípravnou třídu 16. ZŠ a MŠ. Rodičům předškoláků byly 

v knihovně k dispozici tištěné seznamy doporučených knižních titulů, vhodných k předčítání 
nejmenším dětem.   

     V rámci „Bookstartu“ v Knihovně Bolevec proběhlo 12 akcí, z toho 5 čtení pro veřejnost 

a 7 lekcí informační výchovy Poprvé v knihovně pro žáky MŠ.  
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     V OK Bory se 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. Celkem se uskutečnilo 9 čtení pro 209 návštěvníků. 
     V rámci spolupráce s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem se v OK Doubravka 

uskutečnilo 9 setkání Mateřského klubu, tj. matek na rodičovské dovolené s dětmi 
(75 účastníků). Pro ty nejmenší děti z MŠ dále proběhlo 9 lekcí informační výchovy na téma 

V knihovně jako doma (161 účastníků), 6 lekcí Pohádková knihovna (100 účastníků) a 4 čtení 

v rámci akce Vysokoškoláci čtou dětem (69 účastníků). Nabídka tematických kufříků 
pro malé návštěvníky byla rozšířena o 4 kusy. Rodiče malých dětí si mohou v knihovně 

vypůjčit speciální didaktické hračky a pomůcky z nabídky Lekotéky.  
     V OK Skvrňany se 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 rozšířila spolupráci s MŠ a do nabídky zařadila tematickou besedu Přijďte 

na pohádku. Zatímco ještě vloni se zde akcí účastnili pouze předškoláci, nově začaly 
knihovnu navštěvovat nejmenší (tříleté) děti z 80. MŠ, 25 MŠ, 31. MŠ a MŠ Drobeček.   

     Knihovna Vinice pro rodiče s malými dětmi připravila prezentaci deskových a didaktických 
her, uspořádala společné čtení a prohlídku knihovny. Velkému zájmu se dlouhodobě těšilo 

půjčování Albi tužek a interaktivních knih.  

 
Práce se seniory  

     Senioři nad 60 let věku v roce 2019 stejně jako vloni tvořili celou čtvrtinu uživatelů KMP. 
Pracovníci všech knihoven se k nim snažili přistupovat individuálně a s trpělivostí, pomáhali jim 

při práci s PC a internetem, s tiskovou úpravou dokumentů, při manipulaci s hůře dostupnými 

knihami na regálech, s vyhledáváním i donáškou knih, doporučovali jim četbu, na základě 
předchozí domluvy dle jejich specifických požadavků chystali knižní dokumenty k vyzvednutí, 

ochotně zajišťovali donášku knih z jiných knihoven, půjčovali jim brýle na čtení, doplňovali 
fond o literaturu doporučenou posluchačům Univerzity třetího věku apod.  

     V Knihovně Bolevec se 12. 2. uskutečnila společná akce s Mezigeneračním a dobrovolnickým 

centrem Totem – slavnostní vyhlášení výsledků ročního programu Čtenářské výzvy. 
Do soutěže se zapojilo 30 seniorů, kteří se během setkání podělili o své recenze přečtených 

knih. V polovině listopadu byla vyhodnocena autorská literární soutěž, tentokrát na téma 
Největší zážitek z léta. Soutěže se zúčastnilo 8 seniorů. Obdobné soutěže pro seniory 

knihovna vyhlašuje každoročně. Přestože odezva z jejich strany bývá menší než u dětí, 

společná setkání při předávání ocenění mají vždy velmi přátelskou atmosféru.  
     Dvěma starším čtenářkám Bibliobusu byl umožňován výběr knih přímo ze skladu 

na Slovanech.  
     V OK Doubravka tři senioři požádali o individuální proškolení v práci na PC. Lidem 

z Domova pro seniory sv. Jiří, kteří knihovnu navštěvovali individuálně, byla věnována 

nadstandardní pomoc při výběru literatury a pohybu v prostorách knihovny. V rámci 
spolupráce s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem se v knihovně uskutečnilo 

10 x „totemové povídání“ (193 účastníků), 9 x křížovkářská liga seniorů (34 účastníků) 
a 9 x kreativní dílna (67 účastníků). Knihovna se též stala distribučním místem speciálního 

časopisu pro seniory Pilsen, který pro plzeňské občany začal vydávat Odbor sociálních 

služeb MMP. 
     V Knihovně Vinice bylo kromě jiného velmi oblíbenou službou seniorům vyhledávání 

neznámých výrazů do kvízů a křížovek.      
 

Donášková služba 

     Donášková služba KMP je určena starým, nemocným nebo handicapovaným občanům. 
V roce 2019 ji poskytovalo celkem 13 knihoven (ÚKD, Bibliobus, Knihovna Bolevec, OK Bory, 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

31 

OK Doubravka, Knihovna Lobzy, OK Lochotín, OK Skvrňany, OK Slovany, pobočky Bílá Hora, 

Lhota, Litice, Radčice). Meziročně přibyly ÚKD a Bibliobus, ubyly Knihovna Vinice, pobočky 

Červený Hrádek a Radobyčice. 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 57 lidí 

(vloni 60), uskutečněny 302 návštěvy (vloni 350). Nejvíce uživatelů obsluhovala OK Lochotín 
(20 lidí), nejvíce návštěv uskutečnila pobočka Lhota (60).  
 
Práce s národnostními menšinami 
     KMP se rovněž zaměřovala na práci s národnostními menšinami. Ve většině se jednalo 
o komunikaci s jednotlivci.  
     Knihovnice ÚKDM individuálně věnovaly nadstandartní pozornost několika vietnamským 
dětem, které měly potíže s češtinou. Pečlivě se také připravovaly na vzdělávací akce pro děti 
z Klubíčka (o. s. Ponton), které z převážné části navštěvují romské děti. 
    OK Bory začali navštěvovat dětští čtenáři původem z Ukrajiny, proto doplnila svůj knihovní 
fond o knižní tituly v originále. 
     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, leporela a deskové hry v anglickém jazyce. Do knihovny se častěji hlásily 
děti z bývalého východního bloku (Ukrajina, Moldávie, Litva, Rusko) se zájmem o jednodušší 
komiksy a knihy k procvičování češtiny. Nově byl zaznamenán i větší počet předškolních dětí 
vietnamské národnosti. Po dohodě s vyučujícími knihovna zařadila do nabídky vzdělávacích akcí 
i různé přednášky a besedy zaměřené na představení kulturních zvyků jiných národů. 
     Prostory Studovny začali ve větší míře navštěvovat studenti ukrajinské a vietnamské 
národnosti, kteří zde hledali především klidné místo pro studium s fondem příruční knihovny. 
Z celého vnitřního centra města sem dále docházeli občané z romské minority. Ti byli buď 
registrovanými čtenáři, nebo sem zavítali jednorázově na popud Odboru sociálních služeb MMP 
či dalších organizací a institucí.  
 
 
Ostatní nabízené služby  
 
Pomoc uživatelům při práci s výpočetní technikou 
     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. 
 
Služba Citace Pro 
     Od března 2017 KMP poskytuje službu Citace Pro – citační software, který při vyhledávání 
v online katalogu uživatelům nabízí přímou tvorbu citace díla dle normy ČSN ISO 690 
a napomáhá tak ve správném citování použitých informačních zdrojů při samostatné tvůrčí práci. 
 
Virtuální národní fonotéka 
     V průběhu roku 2019 KMP rozvinula spolupráci s projektem Moravské zemské knihovny 
v Brně Virtuální národní fonotéka. Cílem projektu je tvorba souborného katalogu zvukových 
dokumentů ČR a poskytování informací o existenci, místě uložení a podobě zvukového 
dokumentu ze sbírek zapojených paměťových institucí. Do VNF svá data poskytují nejen 
knihovny, ale i další subjekty jako je Radioservis, společnost Supraphon apod. KMP 
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dodávala do databáze VNF své záznamy již více než dva roky, avšak teprve letos, 
kdy projekt nově zaštítila Národní technická knihovna v Praze (https://www.narodnifonoteka.cz/), 
se činnost VPN dostala do širšího povědomí odborné knihovnické veřejnosti i uživatelů.  
KMP se též zapojila do široké propagace činnosti VNF.  
 
Lekotéka 
     OK Doubravka dále 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. Podobné soubory pomůcek začaly budovat i další knihovny KMP - 
OK Bory, OK Skvrňany a Knihovna Vinice.  
 
Půjčování tabletu  
     OK Doubravka začala prezenčně půjčovat tablet, který vyhrála v soutěži v rámci kampaně 
Internet safer day. 
 
Půjčování čteček elektronických knih 
     V Hudební a internetové knihovně KMP dlouhodobě nabízí možnost zapůjčení několika 
typů čteček elektronických knih a ve všech knihovnách s celotýdenním provozem velmi 
oblíbené elektronické Albi tužky.  
 
Smartkatalog 
     Prostřednictvím webových stránek nabízí knihovna tzv. Smartkatalog – katalog pro chytré 
telefony a tablety s operačním systémem Android.  
 
Journey To Wild Divine – Passage: biofeedback výuková sada 
     OK Doubravka na jednom z veřejných PC nabízela prezenčně Journey To Wild Divine – 
Passage: biofeedback výukovou sadu, dobrodružnou počítačovou hru ovládanou duševním 
stavem, pocity a myšlenkami.  
 
Půjčování stolních deskových her 
     V nabídce všech velkých knihoven KMP jsou od října 2014 k absenčnímu půjčování stolní 
deskové hry, o něž je mezi dětmi i dospělými velký zájem.  
 
Samoobslužný skener 
     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.  
 
Půjčování brýlí na čtení, čtecí lupy 
     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. 
 
Antistresové omalovánky 
     Knihovny rovněž nabízely čtenářům antistresové omalovánky. 
 
Dárkové poukazy 
     KMP nabízela také dárkové poukazy (předplatné do knihovny, např. jako vánoční dárek). 
V roce 2019 byly využity 2 x v OK Doubravka.     
 

https://www.narodnifonoteka.cz/
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Půjčování látkových tašek  
     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.  
 
Půjčování deštníků 
     Od září 2018 KMP nabízí uživatelům službu půjčování deštníků s logem knihovny. 

 
Kurz Rozečti se 
     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 2019 byl však o tuto službu stejně jako v předchozích 
letech nulový zájem.  
 
QR kódy 
     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. 
 
Špunty do uší 
     Před Studovnou a v OK Lochotín je už od roku 2015 umístěn tzv. špuntomat, kde si 
návštěvníci mohou zakoupit špunty do uší.  
 
Semínkovna 
     OK Doubravka již pátým rokem provozovala Semínkovnu - nabízela svým návštěvníkům 
možnost sdílení vlastních vypěstovaných semínek s dalšími zájemci. Semínkovna má své 
pravidelné uživatele, ti si však v roce 2019 bohužel sáčky se semínky více odnášeli, než aby 
je sami doplňovali.  
 
Půjčování tematických kufříků 
     Tematické kufříky nabízely ÚKDM, OK Doubravka, OK Bory, OK Lochotín, Knihovna 
Bolevec a Knihovna Vinice.  
 
Služba validace mojeID 
     KMP ve Studovně už čtvrtým 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 2019 počet žadatelů o validaci poklesl o 50 %, 
bylo validováno 57 zájemců (113 v roce 2018).  
 
Geocasching 
     Knihovny OK Bory, OK Doubravka, OK Lochotín využili hráči celosvětové hry Geocasching 
k umístění svých kešek. 
 
Knihobudky 
     Tradiční službou KMP pro širokou plzeňskou veřejnost je i správa miniknihovniček – 
neformálních míst, kde si kdokoliv může vypůjčit nebo volně vzít knihu, kterou tam odložil 

http://www.mojeid.cz/
http://www.knihovny.cz/
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předchozí majitel. OK Doubravka pečovala o knihovničky v čekárnách Nemocnice u sv. Jiří. 
O další se staralo Oddělení KF, které tři zřídilo už v roce 2014 (Plovárna Hradiště, Bazén 
Slovany, Plzeň Zastávka), čtvrtou v průběhu roku 2018 (Černice – Rodinné centrum 
Na Schodech). Od roku 2018 doplňuje ÚKD dvě knihobudky v areálu Zoologické a botanické 
zahrady Plzeň a jednu OK Lochotín v Bazénu Lochotín. Mini knihovničky KMP byly už v roce 
2017 zaregistrovány v rámci projektu Sousedská knihovna do mapy mini knihovniček České 
republiky. Zhruba v polovině roku 2019 začala OK Bory spolupracovat s centrem Moving 
Station a klubovou kavárnou Vinyl Club a Café, do jejichž vybudovaných knihovniček dodala 
vhodné vyřazené knižní dokumenty.  
 
     Knihovny pomáhaly učitelům základních škol při výběru knih vhodných jako doporučená 
četba. 

 
 
◼ 

Tabulky ke kapitole III.3 
 
 
Zodpovězené dotazy 
 2019 2018 Rozdíl 

Počet zodpovězených dotazů  14 633 9 605 + 5 028 

   z toho e-mailem 86 126 – 40 

 
 
Veřejný internet 
 2019 2018 Rozdíl 

Počet internetových stanic 54 55 -1  

Počet využití internetu přes počítač KMP 18 785 21 494 -2 709 

 
 
Meziknihovní výpůjční služba 

 2019 2018 Rozdíl 

MVS: Obdržené požadavky z jiných knihoven 167 200 - 33 

Kladně vyřízené požadavky 167 200 - 33 

 -  z toho výpůjčkou originálu 167 200 - 33 

 -  z toho vyřízeno kopií 0 0 0 

    

MVS: Zaslané požadavky jiným knihovnám6 428 614 - 186 

Kladně vyřízené požadavky 425 613 - 188 

 -  z toho výpůjčkou originálu 424 608 - 184 

 -  z toho vyřízeno kopií 1 5 - 4 

  

                                                 
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 2020.  
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III.4 Ohlasy uživatelů, ankety, průzkumy, registrace akcí   
 
     KMP pozorně sledovala všechny ohlasy uživatelů na svoje služby.  
 
 
Pochvaly, stížnosti  
 
Ústní pozitivní ohlasy a poděkování  
     Čtenáři ÚKD si pochvalovali vstřícnost a ochotu knihovnic, spokojenost občas vyjádřili 
květinami, kávou či čokoládou. Dobré ohlasy knihovna zaznamenala na meziknihovní 
výpůjční službu. Pro vyjádření svých potřeb a připomínek mohli uživatelé rovněž využít 
záznamovou knihu umístěnou v prostoru odpočinkové zóny.  
     V ÚKDM se návštěvníci pochvalně vyjadřovali ke klidné atmosféře v oddělení, k ochotě 
a vstřícnosti všech knihovníků. Od dětských návštěvníků pracovníci obdrželi řadu drobností, 
např. květiny, bonboniéru nebo výtvarné výrobky. Velkou pozornost dlouhodobě sklízely 
i vystavené dětské výtvarné práce. Velmi pozitivní reakce byly na rozšíření prostor knihovny 
o tzv. Barevnou čítárnu – klidové místo k odpočinku a nerušenému čtení. 
     Knihovna Bolevec v oddělení pro dospělé přijala poděkování a drobné dárky za ochotu, 
pomoc a vstřícnost, v oddělení pro děti od učitelky 2. E a vychovatelek poděkování a drobné 
dárky za akce pro školu a školní družiny.   
     Uživatelé OK Bory kladně hodnotili úpravnost knihovny a možnost využití sociálního zázemí. 
     Čtenáři OK Doubravka 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“. 
     Několik uživatelů Hudební knihovny se velmi pochvalně vyjádřilo k pomoci pracovníků 
při zakládání úču na portálu Palmknihy.cz a zprovoznění stahování e-knih přes on-line katalog 
knihovny. Rovněž si pochvalovali pomoc při vyhledávání informací, úpravě dokumentů a tisku.  
     Čtenáři Knihovny Lobzy oceňovali klidné prostředí v knihovně v odpoledních hodinách 
a široký výběr knižních novinek.  
     Knihovna Vinice sklidila pozitivní ohlasy na ochotu a pomoc knihovnic s výběrem knih, 
na kvalitu dětského fondu a širokou nabídku deskových her. 
     Studovně bylo opakovaně děkováno za pomoc při vyhledání informací, při práci s programy 
na PC a orientaci na webových vyhledávačích. Velmi kladně byly návštěvníky hodnoceny 
rovněž pořádané akce, zejména přednáška k výročí M. Zikmunda a Noc literatury.  
     Pozitivně hodnocená byla i práce knihovnice pobočky Božkov.  
     Návštěvníci poboček Malesice a Radčice vyjadřovali velkou spokojenost z návratu 
knihovnice po dlouhodobé nemoci. Milé bylo zjištění, že zde mnohým pravidelný přístup 
ke knihám opravdu chyběl.  
 
Písemné pochvaly a poděkování 
     Ředitelství KMP nebo přímo knihovny obdržely od uživatelů řadu kladných písemných 
ohlasů a poděkování, většinou v elektronické podobě.  
     ÚKD bylo doručeno poděkování od čtenářky seniorky za ochotu a vstřícnost při poskytování 
donáškové služby. 
     ÚKDM v průběhu roku přijala e-mail s poděkováním od ředitelky ZŠ Montessori, od učitelek 
17. ZŠ a MŠ za Noc s Andersenem, za čtení studentů PF ZČU pro 3. třídu a za besedu Dílna 
malého novináře s M. Veteškovou, zároveň také chválu od pedagožky ZČU na možnost 
čtení studentů dětem v knihovně a od publicistky M. Veteškové na příjemný průběh besedy 
s plzeňskými dětmi. Spisovatelka Jakuba Katalpa poděkovala za příjemnou atmosféru 
při besedě se studenty Církevního gymnázia, učitelka SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 
za příjemnou atmosféru při Knihofonu, jehož se tentokrát zúčastnili praktikanti z řad studentů 
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knihovnického oboru, a další pedagožka za inspirativní besedu se spisovatelem 
V. Dvořákem o jeho knize Písečníci a bludný asteroid, která zaujala studenty natolik, že řada 
z nich ji pak opravdu přečetla. Podporu knihovně vyjádřil také učitel českého jazyka 
z Masarykova gymnázia Plzeň.   
     Knihovna Bolevec na konci roku obdržela poděkování za podporu, přízeň a spolupráci 
od pracovníků i klientů Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s.  
     OK Doubravka postupně objevila sérii kladných reakcí a hodnocení práce knihovnic 
na Facebooku a v loginbooku celosvětové hry geocaching, která je umístěna v prostorách 
knihovny. V závěru roku od čtenářek doputovala dvě písemná přání k Vánocům s poděkováním 
za profesionální práci, ochotu a milý přístup personálu.   
     Do OK Lochotín e-mailem dorazila pochvala pro kolegyni I. Hoffmannovou od učitelky 
87. MŠ za pěkně provedenou lekci informační výchovy (21. 2.).  
     Čtenářka OK Skvrňany v e-mailu ocenila laskavý, vstřícný a fundovaný přístupu všech 
skvrňanských knihovníků k návštěvníkům.  
     Studovně uživatelé písemně poděkovali hned několikrát. Třikrát to bylo za poskytnutí 
vydané bibliografie M. Zikmunda (od čtenáře, od knihovny Libri Prohibiti a od Knihovny 
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana), dále od návštěvníků za vyhledání eseje, 
za organizaci Noci literatury a za odeslaný přehled informací. Spokojenost a poděkování 
za spolupráci při přípravě fotografické výstavy a přednášky o výrobě lokomotiv v plzeňské 
Škodovce vyjádřil také Ing. F. Palík. Z ÚSO MMP pak přišlo poděkování za poskytnuté 
informace k tematice publikační činnosti doc. Emanuela Makrlíka a z Archivu města Plzně 
od PhDr. Janečkové poděkování za intenzivní pomoc a vyhledání podkladů k chystané 
publikaci z historie cukrářství na Plzeňsku. 
     Do Oddělení KF 23. 12. došla pohlednice s poděkováním za dlouhodobou podporu v projektech 
Nedoklubka.   
 
Ústní negativní ohlasy a konflikty      
     Na druhé straně KMP zaznamenala i negativní ohlasy.  
     V ÚKD a v Knihovně Lobzy přetrvávaly negativní ohlasy uživatelů na změnu online 
katalogu, který oproti předchozímu mnozí vnímali jako nepřehledný.  
     ÚKDM zaznamenala dlouhodobou a oprávněnou kritiku na stav toalet. 
     Knihovna Bolevec kromě stížností na online katalog KIS Tritius čelila opakovaným 
slovním nepříjemnostem s  uživatelkou veřejného internetu, která při téměř každodenních 
návštěvách odmítala podepisovat protokol s výpůjčkami.  
     Návštěvníci OK Bory dlouhodobě negativně hodnotili absenci parkovacích míst a stojanů 
pro kola v blízkosti knihovny, nedostatečné venkovní označení knihovny a obtěžující hluk z ulice.  
     Dlouhodobým problémem OK Doubravka byla minimální možnost větrání, zejména 

v teplých dnech (okna jdou pouze vyklopit, teplota se i několik dnů v kuse držela nad 30C), 
což bylo pro uživatele i zaměstnance velmi stresující. V době, kdy dodavatelská firma konečně 
prováděla instalaci klimatizačních jednotek, uživatelé nelibě nesli nutnost omezování otevírací 
doby. 
     Ani v OK Lochotín neustaly kritické poznámky ke změně online katalogu. Čtenáři dále 
špatně vnímali i nedostatek novinek knižních bestselerů. Pracovnice knihovny často sklízely 
též neoprávněnou kritiku na dlouhotrvající stavební práce v okolí knihovny. 
     Uživatelé Knihovny Vinice si nejvíce stěžovali na přítomnost nepřizpůsobivých občanů 
způsobujících nepořádek a hluk před knihovnou. 
     Studovna zaznamenala ústní stížnosti uživatelů na výrazný hluk různých hudebních 
produkcí z pěší zóny, výrazný zápach z restaurace sousedící s budovou KMP v zadním 
traktu, vysoké teploty a silný sluneční svit v hlavní místnosti studovny. Návštěvníci též 
negativně komentovali poškození stropní malby ve vstupní hale, která vznikla průsakem vody.  
     V pobočce Lhota si matky malých dětí opakovaně stěžovaly, že drolící se koberec se dětem 
lepí na oblečení.  
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Písemné stížnosti a dotazy 

     V roce 2019 obdrželo ředitelství KMP také 4 písemné stížností či dotazy, většinou 

elektronickou poštou (v roce 2018 jich bylo 8). Jednotlivé knihovny tentokrát žádné přímé 

písemné stížnosti nezaznamenaly. 

     Ředitelka KMP 9. 2. obdržela upozornění na nekvalitní vyhledávač on-line katalogu. 

Čtenář, který na toto téma již v letech 2016-2017 komunikoval s P. Chládkovou, se domníval, 

že chyba je v zadání programátorovi. Knihovna vysvětlila, že katalog nebyl programován 

exkluzivně pro KMP, že jako jeden z modulů je součástí KIS Tritius, který v současné době 

používají desítky knihoven v ČR i SR, a nabídla alespoň malý návod, jak s tímto webovým 

katalogem pracovat.  

     Přes e-podatelnu MMP knihovna 25. 2. obdržela dotaz na oprávněnost knihovnic 

požadovat při pravidelné roční přeregistraci osobní údaje uživatelů, např. číslo OP. Dospělý 

syn se obával možného zneužití údajů své matky seniorky, čtenářky OK Skvrňany. 

V součinnosti se zřizovatelským úřadem a s odvoláním na GDPR a právní předpisy ředitelka 

KMP pánovi objasnila účely zpracování osobních údajů uživatelů v knihovně a seznámila 

ho se způsoby jejich zabezpečení.  

     Jeden z pravidelných uživatelů KMP 8. 10. e-mailem zaslal stížnost na příliš složitý 

systém půjčování e-knih, nedostatečný způsob jeho prezentace ze strany knihovny, chybějící 

návod a nekompatibilitu systému s notebookem. Za KMP opakovaně odpověděla P. Chládková, 

vysvětlila, že knihovna sama e-knihy nepůjčuje, jen tuto službu čtenářům od společnosti 

eReading (Palmknihy) zprostředkovává, nemůže proto ovlivnit technologické podmínky 

stahování. Rovněž poskytla odkaz na postup půjčování popsaný srozumitelně na webových 

stránkách.    

     Na ředitelství KMP 17. 12. došla písemná anonymní stížnost od „čtenářů části města 

Koterov“ na knihovnici pobočky Koterov, která údajně nedodržuje provozní dobu. Za pomoci  

SITMP ředitelka KMP věc pečlivě přezkoumala a ověřila, že toto tvrzení se nezakládá 

na pravdě (lze přesně doložit časovými údaji z PC a knihovního systému).  

 

Kauzy s problémovými uživateli 

     Dne 9. 1. do ÚKD  vstoupil muž s dotazem, zda může využít WC. Jelikož se z toalet 

dlouho nevracel, knihovnice u pultu využily pravidelné návštěvy hlídky Městské policie 

a požádaly strážníky o kontrolu prostoru toalet. Strážníci našli zjevně zcela opilého muže 

se staženými kalhotami bezvládně ležet na pánském WC, vyvlekli ho na chodbu před toalety 

a zavolali kolegy s autem. Po zjištění totožnosti muže (trpěl žloutenkou a svrabem) doporučili 

odbornou desinfekci toalet. Následně byl muž vyveden přes dvorek a odvezen na záchytnou 

stanici. Pánské WC bylo ihned uzamčeno. Kliky a zárubně, kterých se dotkl při vstupu 

do knihovny, pracovnice umyly dostupnou desinfekcí. Specializovaná firma Desinsekta 

provedla postřik pánské toalety a přilehlých prostor ráno následujícího dne.   

     Uživatelka veřejného internetu 16. 7. pomočila OK Skvrňany. Opakovaně byla přistižena, 

jak močí ve stoje přímo ve dveřích knihovny, louži před vchodem rozšlapala po celém 

koberci. Židle u PC byla zcela zničena. 

     Dne 23. 10. 2019 v ÚKD jeden z uživatelů veřejného internetu na počítači stahoval a tiskl 

stránky s dětskou pornografií (66 stran), které pak ukrýval mezi listy časopisu Iris. 

Knihovnice, jež si při zakládání knih nevhodného obsahu náhodně všimla, přivolala 

Městskou policii, která následně kontaktovala Policii ČR a speciální složky vč. psychologa. 

Uživatel byl zadržen. Policie ČR zajistila důkazní materiál vč. časových záznamů o návštěvě 

knihovny a internetu. Než muže odvedli, všechny vytištěné stránky sám od sebe řádně zaplatil.  
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Průzkum spokojenosti uživatelů se službami KMP   
 
Průzkum spokojenosti dospělých uživatelů 
     V roce 2019 KMP uskutečnila další průzkum spokojenosti uživatelů se službami. 
K tak rozsáhlému šetření přistoupila po pěti letech a použila k němu standardizovaný 
dotazník pro knihovny společnosti Survio7 s 26 otázkami, ve kterém byly pro potřebu KMP 
provedeny drobné úpravy. Cílem průzkumu bylo získat kvalitní zpětnou vazbu – ověřit, 
zda jsou uživatelé se službami KMP spokojeni tak, jak se pracovníci knihovny domnívají, 
a zda se jejich spokojenost v posledních letech (od podobného průzkumu v roce 2014) 
nesnížila. 
     (KMP je rovněž zapojena do tzv. benchmarkingu – metody, která umožňuje srovnávat 
jednotlivé veřejné knihovny v republice, rychle odhalit jejich silné i slabé stránky, a tím 
přispívat k trvalému zlepšování. V rámci celostátní soutěže Městská knihovna roku pak bývá 
odbornou komisí hodnocena i podle dalších 39 kritérií s využitím některých principů metody 
mystery shopping.) 
     Dotazník byl respondentům dostupný na veřejné adrese. KMP svým uživatelům zároveň 
nabídla k vyplnění i papírovou verzi dotazníku, jež byla k dispozici ve všech knihovnách sítě. 
Počet papírových dotazníků nebyl předem stanoven, dotisk byl prováděn podle potřeby. 
     Potenciální respondenti byli osloveni prostřednictvím knihovníků ve službách, poutačů 
v knihovnách, webových stránek KMP a facebooku. Uživatelé nad 15 let, kteří v posledních 
3 letech alespoň jednou využili služeb knihovny a při registraci uvedli svou e-mailovou 
adresu, byli k vyplnění dotazníku vyzváni elektronicky – z knihovního systému Tritius bylo 
k tomuto účelu vygenerováno 11 341 adres. (Potvrzen odchod emailových zpráv na 11 336 
adres, 6 x vyloučeno z odeslání pro chybný zápis e-mailových adres. Na e-mail ÚKD se 
v následujících dnech vrátilo zhruba 200 oznámení o nedoručitelnosti e-mailové zprávy 
z různých důvodů - adresát měl plnou schránku, e-mailová adresa již neexistovala apod.)  
     Dospělí uživatelé mohli odevzdávat svá hodnocení v době od 1. května do 30. června 
2019 ve všech knihovnách KMP včetně malých poboček a bibliobusu. Celkem bylo 
shromážděno 2 217 dotazníků, z nich 1 731 vyplněno přímo elektronicky, 349 dotazníků 
bylo respondenty vyplněno v papírové podobě a následně do elektronické podoby přepsáno 
knihovníky či praktikanty. Složení respondentů zhruba odpovídalo záznamům v čtenářské 
databázi: zúčastnilo se 80,5 % žen a 19,5 % mužů, z nich 54 % v produktivním věku, 
28 % seniorů a 13 % studentů. Z hlediska vzdělání tvořili největší skupiny téměř shodně 
absolventi středních škol s maturitou a absolventi vysokých škol (obojí 39 %). 
     Z výsledků vyplynulo, že většina navštěvuje knihovnu 1 x za měsíc (60 %), 1 x za čtvrt 
roku (14 %), případně 1 x za 14 dní (14 %), 21 lidí dokonce navštěvuje knihovnu denně. 
Řada respondentů využívá služeb i v několika knihovnách najednou, mnozí potom webové 
stránky ke stahování informací i prodlužování výpůjček. 
     Knihovna je nejvíce využívána pro vyplnění volného času (63 %), ale i pro studium 
(42 %), ke svému zaměstnání ji potřebuje 9 % účastníků průzkumu. To odpovídá zaměření 
veřejné knihovny - poskytovat odpočinek, zábavu i vzdělávání, a také jejímu poslání – být 
kulturním, informačním a vzdělávacím centrem, dostupným všem vrstvám občanů. 
     Ze sledovaných parametrů dostala KMP nejlepší průměrné známky jako ve škole 
za vstřícnost pracovníků (1,20) a jejich úroveň odborných znalostí (1,25), dále 
za výpůjční služby (1,26), nabídku elektronických zdrojů (1,26) a dostupnost knihoven 
(1,31). Naopak nejhůře bylo hodnoceno vyhledávání v on-line katalogu (2,02), nabídka 
elektronických knih (1,94), technické vybavení (1,93), sociální zázemí (1,90) či nabídka 
naučné literatury (1,88). Jedná se však o nevelké rozdíly. Celková úroveň služeb KMP byla 
klasifikována průměrnou známkou 1,55, což je stejné vysvědčení jako v roce 2014. 
Přibylo respondentů, kteří hodnotí služby jako výborné (o 1,46 %).    

                                                 
7 Online služba, jejíž součástí jsou nástroje na distribuci a kompletní analýzu odpovědí z dotazníků. 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

39 

     Zatímco číselné a procentuální výsledky uzavřených otázek spolehlivě vyhodnotil počítač, 
výsledky otevřených otázek (textové odpovědi v rozmezí 435-731 námětů a připomínek 
na otázku) byly mechanicky zpracovány člověkem.  
     Podněty se nejčastěji týkaly provozní doby, nabídky knihovního fondu (zejména knižních 
novinek a počtu jejich multiplikátů), problémů s přístupem do čtenářského konta 
a prodlužování výpůjček on-line, vyhledávání v novém on-line katalogu Tritius, velikosti 
a vybavení knihovních prostor, technického vybavení (počtu a rychlosti veřejných počítačů) 
nebo dostupnosti sociálního zařízení.  
     Výsledky průzkumů let 2019 a 2014 lze dobře porovnat, neboť podmínky šetření byly 
velmi podobné. Dotazníky se jen nepatrně lišily počtem otázek (26 v roce 2019, 25 v roce 
2014) či jejich formulací. Průzkumy jsou srovnatelné i počtem respondentů (2 217 v roce 
2019, 2 197 v roce 2014) a převládajícím způsobem vyplnění dotazníků (elektronicky). 
 
Ze srovnání průzkumů vyplynulo, že v roce 2019: 
     Počet respondentů zůstal de facto shodný (nárůst o 20 lidí), počet dotazníků vyplněných 
v papírové podobě se však snížil téměř o polovinu (ze 742 na 349). Mezi respondenty přibylo 
žen (o 4,15 %), pracujících (o 9,39 %) a lidí s vysokoškolským vzděláním (o 5,54 %). To se 
pravděpodobně odrazilo v průměrných známkách hodnocení (na úrovni desetin nebo setin 
procent) – vzdělaní lidé produktivního věku mají přirozeně jiné potřeby a nároky než dříve 
např. senioři. 
     V otázkách dotazníku s výběrem možností z hodnotové škály byla tentokrát středová 
hodnota formulována jako „průměr“, zatímco v roce 2014 jako „ani spokojen/a, ani 
nespokojen/a“. To se mohlo odrazit ve zvýšeném počtu průměrných hodnocení – respondenti 
škálu vnímali trochu jinak. 
     Největší počet respondentů stále navštěvuje KMP 1 x měsíčně, jejich počet však za 5 let 
poklesl o 2,25 %. Postupně ubývá lidí, kteří navštěvují knihovnu hodně často, tj. denně, 
týdně či 1 x za 14 dnů, naopak přibývá lidí, kteří do knihovny fyzicky zavítají pouze 1 x za půl 
roku (nárůst o 1,65 %). 
     Přibylo lidí, kteří využívají služeb knihoven v ústřední budově (min. o 3,52 %) 
a v OK Lochotín (o 2,27 %), naopak ubylo lidí, kteří využívají např. Hudební a internetovou 
knihovnu (o 2,77 %). 
     Vzrostl počet lidí, kteří vedle potřeb volného času využívají KMP pro studium a vzdělávání 
(o 2,35 %). Zmizeli ale senioři, kteří knihovnu dříve využívali hlavně kvůli svým vnoučatům. 
     Přibylo lidí, kterým provozní doba knihovny velmi vyhovuje (o 3,54 %). Zároveň o cca 100 
přibylo těch, kteří by si (podobně jako minule) přáli různé úpravy provozní doby, např. rozšíření 
otevíracích hodin ráno (od 7:00, 8:00) a večer (do 19:00, 20:00), o víkendu (v sobotu 
i v obvodních knihovnách, v neděli). Zatímco v roce 2014 volalo 139 respondentů po posunutí 
konce provozní doby v obvodních knihovnách ve středu z 12:00 na 18:00 hodin (a KMP jim 
vyhověla výměnou středy za pátek), nyní by 133 respondentů uvítalo návrat k původnímu 
rozvrhu. Nově se objevily výhrady proti krácení provozní doby knihoven o letních prázdninách 
(8 x). 
     Třebaže má KMP velmi hustou síť provozů pokrývající všechny městské části, počet 
a umístění knihoven se nezměnily a OK Bory navíc získala samostatný přístup do knihovny 
přímo z ulice, celková spokojenost respondentů s dostupností knihovny se snížila o 1,63 % 
směrem k průměrnému hodnocení. 
     Z nabídky služeb knihovny jsou stále nejvíce využívány a také nejlépe hodnoceny výpůjční 
služby – 97,37 % respondentů je s nimi dlouhodobě spokojeno (o 0,27 % více než v roce 2014), 
z toho je 75,86 % velmi spokojeno a 21,51 % spíše spokojeno, průměrná známka je 1,26 
(2014: 1,20). Jen 12 respondentů výpůjční služby vůbec nevyužívá (nárůst o 9, tj. 0,40 %). 
Ostatní nabízené služby jsou využívány mnohem méně – tisk, kopírování či skenování 
využívá jen 23,51 % respondentů (o 22,17 % méně), přístup k internetu 26,66 % respondentů 
(o 23,43 % méně), meziknihovní výpůjční službu 33,2 % (o 16,43 % méně), informační a rešeršní 
služby 27,84 % (o 20,60 % méně), kulturní a vzdělávací pořady navštěvuje jen 29,59 % 
dotázaných (o 17,33 % méně). Nejméně lidí vůbec zatím využívá službu zprostředkování 
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e-knih – 22,06 % (dříve nezjišťováno), mezi nimi je zároveň nejvíce nespokojených, tj. 12 lidí 
(0,5 %) velmi nespokojených a 20 lidí (0,9 %) spíše nespokojených, průměrná známka je 1,94. 
     Z nabídky knihovního fondu je stále nejvíce využívána a také nejlépe hodnocena krásná 
literatura – využívá ji 93,83 % (o 0,61 % méně než v roce 2014) a 83,03 % respondentů je s ní 
dlouhodobě spokojeno (o 3,77 % méně), z toho je 46,72 % velmi spokojeno a 36,31 % spíše 
spokojeno, průměrná známka je 1,65 (2014: 1,48; 2009: 1,80). Nejlépe, tj. průměrnou 
známkou 1,26, byla hodnocena nabídka elektronických informačních zdrojů, kterou však 
využívá jen 22,38 % dotázaných (o 24,45 % méně) -  možná ji respondenti zaměnili 
za nabídku e-knih? Spokojenost s nabídkou naučné literatury se snížila o 2,92 %, rovněž 
o 14,16 % vzrostl počet respondentů, kteří ji hodnotí jako průměrnou - celková průměrná 
známka 1,88 (2014: 1,65). Časopisy a noviny si půjčuje jen 52,25 % lidí (o 19,03 % méně), 
hudební a AV nosiče jen 27,84 % (o 20,93 % méně), e-knihy jen 20,84 % (dříve nesledováno), 
deskové hry a didaktické pomůcky jen 29,23 % lidí (dříve nesledováno). 
     Slovní kritické připomínky k nabídce knihovního fondu se víceméně opakovaly, zejména 
se týkaly doplňování KF o nové knihy – 64 respondentů je považuje za nedostatečné 
(o 4 méně), 22 respondentů se domnívá, že doba zpracování knihy od vydání k půjčení je 
příliš dlouhá (o 1 méně), 27 respondentů by uvítalo větší počet multiplikátů nakupovaných 
titulů (o 9 více). Podle 27 oslovených uživatelů má KMP rezervy zejména v nabídce aktuální 
naučné literatury (o 27 méně) a podle 13 uživatelů rezervy v nabídce cizojazyčné literatury 
(o 8 méně), hlavně v angličtině (13 x) apod. Nově se objevily požadavky na větší nabídku 
deskových her, hraček a didaktických pomůcek (15 x), audioknih, CD a DVD (14 x). Rovněž 
poprvé respondenti upozornili na problémy s procesem půjčování e-knih (26 x). 
     Postupně ubývá lidí, kteří navštěvují webové stránky KMP častěji než 1 x za měsíc, naopak 
přibývá těch, kteří je navštěvují méně často. Počet respondentů, kteří je navštěvují právě 
1 x měsíčně však od roku 2014 vzrostl o 4,54 %. Lze předpokládat, že měsíční virtuální 
návštěvy jsou spojeny především se sledováním stavu čtenářského konta a prodlužováním 
výpůjček. 
     Webové stránky KMP jsou srozumitelné pro 59,81 % respondentů (o 5,90 % méně). 
Počet lidí, kteří web KMP vůbec nevyužívají, se snížil o 2,20 %. Celkem 56,36 % 
respondentů považuje informace na webu knihovny za dostatečně aktuální (dříve 
nesledováno). Slovní kritické připomínky se týkaly zejména problémů s přístupem 
do čtenářského konta a prodlužování výpůjček on-line – 19 x (o 8 méně), 30 dotázaných 
stránky připadají nepřehledné, málo intuitivní a s pomalými odkazy (o 15 méně). Nově 
se objevily stížnosti, že stránky nejsou použitelné pro mobilní zařízení (4 x). 
     On-line katalog používá jen 74,20 % respondentů, celkem 55,15 % je s vyhledáváním 
spokojeno (dříve nesledováno). Bohužel pro 151 dotázaných je nový on-line katalog Tritius 
uživatelsky nepřívětivý, nepřehledný a složitý. Zaznamenána byla řada konkrétních 
požadavků a námětů na vylepšení – 23 x (o 11 méně). 
     Spokojenost s velikostí prostor knihovny (velmi spokojen/a + spíše spokojen/a) se zvýšila 
o 3,41 %, přibylo ale průměrných hodnocení (o 11,45 %), celková známka se zlepšila z 1,73 
na 1,67. Rovněž spokojenost s kvalitou prostor (velmi spokojen/a + spíše spokojen/a) 
vzrostla o 3,86 %, za průměrnou ji ovšem považuje o 15,42 % více respondentů, průměrná 
známka se proto zhoršila z 1,67 na 1,76. Spokojenost se sociálním zázemím knihovny 
(velmi spokojen/a + spíše spokojen/a) vyjádřilo o 7,32 % více respondentů, hodnocení 
průměrem vzrostlo o 13,21 %, celková průměrná známka nepatrně klesla z 1,88 na 1,90. 
Spokojenost s  technickým vybavením knihovny zůstala de facto stejná jako v roce 2014 
(nárůst o 0,69 %), o 15,56 % více dotázaných vnímá technické vybavení jako průměrné, 
celková průměrná známka se zhoršila z 1,73 na 1,93. Sociální zázemí a technické vybavení 
však zhruba třetina lidí v knihovně nevyužívá - jejich počet se rovněž zvýšil (u sociálního 
zázemí o 5,93 %, u technického vybavení o 10,44 %). 
     Ve srovnání s rokem 2014 se k prostoru a vybavení knihovny vyjádřilo o 112 respondentů 
méně, připomínky a náměty se však vesměs opakovaly. Řada uživatelů vnímá prostory 
knihovny jako příliš malé, neútulné a přeplněné nábytkem, postrádá v nich pohodlná místa 
k posezení, počet takových názorů však klesl o 93. Návštěvníkům stále chybí vyhovující 
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toalety (o 15 méně), káva a občerstvení (o 5 méně) nebo klimatizace. Nově se objevil 
požadavek na oddělené čítárny a pohodlné odpočinkové zóny (35 x). 
     Přestože v orientačním systému knihovny od roku 2014 nedošlo k žádným podstatným 
změnám, respondenti jsou s ním méně spokojeni, což v součtu možností (určitě spokojeni + 
spíše spokojeni) představuje pokles o 10,77 %. Zároveň se i zhoršila celková průměrná 
známka z 1,76 v roce 2014 na 1,90. Větší nárůst byl naopak zaznamenán u průměrného 
hodnocení – o 9,39 %. Výsledky však mohly být ovlivněny úpravou slovní formulace hodnotící škály. 
     Hodnocení zaměstnanců KMP je stejně jako v roce 2014 velmi vysoké, 96,25 % 
respondentů stále považuje knihovníky za vstřícné, v součtu možností určitě ano + spíše ano 
byl zaznamenán jen nepatrný pokles (o 0,40 %), za vstřícnost pracovníků obdržela KMP 
průměrnou známku 1,20 (2014: 1,19). Právě tak 91,01 % respondentů vysoce hodnotí úroveň 
odborných znalostí knihovníků, zde součet možností určitě ano + spíše ano přinesl dokonce 
nárůst (o 3,52 %), průměrná známka vyšla na 1,25 (2014: 1,23). 
     K zaměstnancům knihovny se slovně vyjádřili 504 respondenti, což je o 70 více než 
v roce 2014. Z nich 182 využilo otázku, aby vyslovilo pochvalu, poděkování či vyznání 
pracovníkům KMP jako celku, případně pracovníkům konkrétního provozu. Nejčastěji byl 
chválen personál OK Bory, ÚKDM, OK Doubravka a ÚKD. Negativní připomínky bez uvedení 
konkrétní knihovny se objevily v menší míře - 32 x. Oproti roku 2014 se jejich počet sice 
obecně zvýšil (o 9), avšak konkrétních výtek bylo tentokrát méně. Ubylo výhrad proti ÚKD 
(pokles o 10) a proti Knihovně Lobzy (pokles o 4), zcela zmizely výhrady proti pracovníkům 
OK Doubravka či Hudební knihovny. Bohužel nově byly zaznamenány stížnosti na OK Slovany. 
Práce ve službách pro veřejnost je velmi náročná, vyžaduje velkou dávku asertivity 
i empatie. Množství poděkování a pochval na adresu knihovníků svědčí o tom, že se jim 
jejich práce většinou daří. Mnozí se návštěvníkům věnují ochotně nad rámec svých 
pracovních povinností. Příčinou některých nedorozumění pak není nutně nevstřícnost 
obsluhy, může jí být i neznalost Knihovního řádu na straně uživatelů či neochota dodržovat 
pravidla. Snad proto stejné knihovny, k jejichž personálu se objevily kritické poznámky, 
zároveň obdržely i uznání. 
     Výsledky průzkumu KMP považuje za dobré - odpovídají zkušenosti knihovníků, 
závěrům statistik a sebereflexi KMP. Třebaže většina uživatelů je spokojena a případné 
posuny vnímání knihovny se pohybují jen v řádu desetin nebo setin procenta, KMP bere 
každý podnět velmi vážně. Podrobná zpráva o výsledcích průzkumu byla zveřejněna 
na webových stránkách KMP (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-
aktualit/vysledky-pruzkumu-spokojenosti.aspx).  
 
Průzkum spokojenosti uživatelů do 15 let 
     Vedle průzkumu spokojenosti dospělých uživatelů ve stejné době rovněž proběhl první 
samostatný průzkum spokojenosti dětských uživatelů KMP do 15 let. Jejich dotazník 
obsahoval 14 otázek a v souladu s GDPR byl distribuován pouze v tištěné podobě, 
elektronicky byl nabízen s odkazem na ploše PC výlučně v čítárně dětského oddělení ÚKDM. 
Od dětských čtenářů se podařilo získat 135 ručně vyplněných papírových dotazníků. Počet 
respondentů tak představoval jen 2,9 % z celkového počtu v knihovně zaregistrovaných dětí, 
a průzkum proto nelze považovat za reprezentativní. Vyplynulo, že nejvíce dětí navštěvuje 
knihovnu 1 x za měsíc (35,6 %), případně 1 x za 14 dnů (31,1 %), webové stránky KMP sice 
ze 74,1 % neznají, v knihovně se jim ale líbí, protože jsou tam příjemné knihovnice (43,7 %) 
a protože je tam klid (34,8 %). Nejčastěji si chodí půjčovat knihy (94,1 %), časopisy (44,4 %) 
a deskové hry (30,4 %). Od dětí knihovna dostala celkovou průměrnou známku 1,11. 
Nejlépe byly hodnoceny počítače (známka 1,06), knihovníci (1,07), akce (1,09), nabídka knih 
a dokumentů (1,15), nejhůře orientace v knihovně (1,30) a knihovní prostředí (1,24). 
 

 
 
◼ 

  

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/vysledky-pruzkumu-spokojenosti.aspx
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/aktuality/archiv-aktualit/vysledky-pruzkumu-spokojenosti.aspx
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Vyplňování dotazníků zaměstnanci KMP, registrace akcí, hlášení 
 
Vyplňování dotazníků 
     V průběhu roku 2019 se KMP zapojila do řady průzkumů či výzkumů a zpravidla 
elektronicky vyplnila několik dotazníků, např.: 

• Vzdělanostní a věková analýza pracovníků knihoven: aktuální problémy knihovnické 
profese oborového vzdělávání - elektronický dotazník pro potřeby studentky oboru 
knihovnictví a informační služby Z. Hrdinové z Tábora (vyplnila P. Šťastná) 

• Dotazník k současnému stavu spolupráce ve vzdělávání mezi veřejnými 
knihovnami a školami - elektronický dotazník celostátního průzkumu pro Národní 
knihovnu ČR Praha (vyplnily P. Pekárková, L. Výšková, E. Procházková, K. Smílková, 
L. Kotroušová, Z. Mišterová, A. Sobotová, E. Zahradníková) 

• Jaká bude naše knihovna za 10 let – elektronická anketa NK ČR a SKIP ČR 
(vyplnila H. Nováková) 

• Výzkum lidského potenciálu pracovníků knihoven - elektronický dotazník prof. 
Maji Wojciechowské z Gdańské univerzity v Polsku (vyplnila Studovna, P. Pekárková, 
P. Šťastná, E. Procházková, M. Korandová, J. Růžičková, Z. Mišterová, H. Nováková) 

• Cenzura knih - elektronický dotazník jako podklad pro magisterskou práci studentky 
FF MU Brno Martiny Vojáčkové (vyplnila P. Šťastná) 

• Dotazník pro zmapování syndromu vyhoření u zaměstnanců knihoven v ČR -
elektronický dotazník celostátního průzkumu pro NK ČR Praha v rámci projektu 
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému 
(vyplnila většina pracovníků ÚKDM, P. Šťastná, E. Procházková, M. Bedřichová, 
M. Karpíšková, K. Smílková, L. Kotroušová, Z. Topinka, E. Zahradníková) 

• Paměťové instituce a autorská práva - elektronický dotazník KISK FF MU v Brně 
(vyplnila H. Nováková) 

• Analýza benchmarkingových dat - elektronický dotazník pro potřeby diplomové 
práce studentky VŠE Praha E. Novotné (vyplnila H. Nováková) 

• Zpětné zhodnocení projektu Skautská pošta (vyplnila P. Pekárková) 

• Evaluační formulář kurzu Mediální gramotnost pro knihovníky - elektronický 
dotazník (vyplnily P. Pekárková, H. Větrovská) 

• Hodnocení semináře Virtuální národní fonotéka - elektronický dotazník NTK Praha 
(vyplnila E. Procházková) 

• Mládí a knihovny: mapování práce s teenagery v knihovnách - elektronický 
dotazník pro KISK FF MU v Brně (vyplnily P. Pekárková, H. Větrovská E. Lorenzová, 
Z. Mišterová, E. Zahradníková) 

• Databáze vzdělávacích pořadů KJM Brno - elektronický dotazník (vyplnila Z. Mišterová) 
• Dotazník spokojenosti pro uživatele ITC služeb SITMP (vyplnila E. Procházková) 

• Dětský knihomol 2018: SUK - čteme všichni – elektronická forma ankety (vyplnila 
E. Zahradníková, Studovna)   

• Nejlepší dotaz roku 2018 služby Ptejte se knihovny – elektronická anketa pro Národní 
knihovnu ČR (vyplnila Studovna)  

• Člověk, média, komunikace - elektronický dotazník pro potřeby studentky ZČU 
(vyplnila Studovna) 

• Průzkum mediálních vlivů - elektronický dotazník pro potřeby diplomové práce 
studentky politologie FSS MU v Brně K. Křivánkové (vyplnila E. Procházková) 

• Rešeršní a referenční služby studovny – 2 elektronické dotazníky pro potřeby 
studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví (vyplnila Studovna) 

• Magnesia Litera – elektronická anketa (vyplnila Studovna, OK Slovany, H. Šlesingerová) 
• Cena Česká kniha – elektronická anketa (vyplnila Studovna) 
• Luxor: Kniha roku - elektronická anketa (vyplnila Studovna) 
• ProFakta - elektronická anketa (vyplnila Studovna) 
• Benchmarking knihoven – databáze Národní knihovny ČR (10. 5. údaje KMP za rok 

2018 vyplnila H. Nováková) 
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Hlášení o uskutečněném veřejném čtení  
     Hlášení o uskutečněném veřejném čtení prostřednictvím formuláře Národní knihovny ČR 
za celou KMP provádí na základě údajů z jednotlivých provozů E. Procházková z Knihovny 
Bolevec. V roce 2019 bylo takto oznámeno 166 čtení (141 v roce 2018). Z toho bylo 61 čtení 
v ÚKDM, 38 v ÚKD, 37 v Knihovně Bolevec, 28 v OK Bory a 2 v OK Doubravka.  
 
Registrace účasti KMP v celostátních projektech a aktivitách 
     KMP se v roce 2019 zaregistrovala do databází účastníků řady celostátních aktivit, 
jako byly např. Den poezie (zaregistrovala se ÚKDM), Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka (ÚKDM), Noc s Andersenem (ÚKDM, OK Doubravka), Den pro dětskou knihu 
(ÚKDM, OK Doubravka), Týden čtení dětem (Knihovna Lobzy), Březen – měsíc čtenářů 
(15. 2. celou KMP zaregistrovala H. Nováková), Týden rodiny offline (OK Doubravka), 
Městská knihovna roku 2019 (18. 7. celou KMP zaregistrovala H. Nováková) nebo Týden 
knihoven (21. 9. celou KMP zaregistrovala H. Nováková).  
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III.5 Kulturní a vzdělávací služby 
 

    V roce 2019 bylo v KMP uskutečněno dohromady 2 069 kulturních, vzdělávacích 

a ostatních akcí, kterých se zúčastnilo 48 216 návštěvníků (v roce 2018 to bylo 2 022 akcí, 

45 514 návštěvníků). Počet akcí tedy stoupl o 47, počet jejich účastníků se zvýšil o 2 702 lidí. 

Na akcích se kromě knihoven podílely Polanova síň, M-klub a L-klub. Průměrný počet 

návštěvníků na jednu akci byl 23 lidí (tj. stejný jako v letech 2016-2018).  

 

Vzdělávací akce  
 

Lekce informační výchovy 

     Z celkového počtu akcí bylo 546 akcí vzdělávacích, které zahrnovaly kromě 338 lekcí 

informační výchovy (LIV), v menší míře také zaškolování návštěvníků na počítači a internetu.     

     Počet uskutečněných LIV byl o 1 nižší než v roce 2018, počet účastníků LIV se naopak 

zvýšil o 188 lidí, tj. o 2,73 %.  

     Nejvíce lekcí proběhlo v OK Lochotín (86/1606 úč.), v ÚKDM (57/1195 úč.), OK Doubravka 

(47/933 úč.), v OK Slovany (47/944 úč.), v Knihovně Bolevec (42/841 úč.), v OK Bory (22/416 

úč.)) a v OK Skvrňany (22/381 úč.). Z malých poboček se zapojily také Božkov (7/84 úč.) 

a Černice (1/9 úč.). Na provádění lekcí se podílelo 24 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. 

 

 2019 2018 Rozdíl 

Počet lekcí 338 339 - 1 

Počet účastníků 7 052 6 864 + 188 

 
     V OK Doubravka proběhl již 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. 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 do poloviny roku pokračovala ve spolupráci 

se ZŠ Božkov a v rámci operačního programu VVV MŠMT ČR byla zapojena 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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     ÚKD se podílela na vzdělávacím projektu Senioři píší Wikipedii, který vedla P. Chládková. 

Během roku se uskutečnilo celkem 20 společných setkání zaměřených na podporu editace 

celosvětově oblíbené encyklopedie Wikipedie. Účastníci z řad aktivních seniorů se setkávali 

mimo prostory KMP - v Centru robotiky. 

     ÚKDM podpořila kampaň ke Dnu bezpečnějšího internetu (5. 2.). Pro dětské čtenáře 

připravila na měsíc únor křížovku Bezpečný internet, test Bezpečně na internetu, výstavku 

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

z 1. stupně ZŠ zde proběhly v 1. pololetí 2 besedy a ve 2. pololetí 1 beseda o nástrahách 

virtuálního světa a kyberšikaně. 

      OK Doubravka v rámci společného projektu v rámci Safer Internet Day 3 x pro 6. tř. 14. ZŠ 

uskutečnila lekci Učte se být on-line, zaměřenou na důvěryhodnost zpráv na internetu, 

ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. 

Pracovnice E. Lorenzová a A. Pospíchalová na požádání 3 x provedly školení základní práce 

s PC a internetem pro seniory.          

     Hudební a internetová knihovna realizovala přednášky na téma Kyberšikana (13 x) 

a (Ne)bezpečný internet (1 x) pro žáky ZŠ. Jednomu uživateli poskytla návodnou lekci 

půjčování e-knih z prostředí on-line katalogu KMP.  

 

Ostatní vzdělávací akce 

     ÚKDM celkem 11 x uskutečnila velmi oblíbenou přednášku Netradiční knihy, z toho 7 x 

pro žáky ZŠ, 1 x pro děti z MŠ, 1 x pro studenty SŠ a 2 x pro účastníky příměstského tábora 

organizovaného Rodinným centrem Na Schodech.  Žákům II. stupně ZŠ byla věnována 

přednáška Braillovo písmo (4 x). Dále proběhly akce Cesta za knihou – čtenářské pasy (9 x), 

Povídání na téma – komponované pořady pro žáky 1. stupně ZŠ, ŠD a děti z Klubíčka (5 x).  

Pro žáky II. stupně ZŠ zrealizovala pořad Válečné deníky dětí.  

     Pro studenty oboru učitelství Ateliéru dramatické výchovy Katedry pedagogiky ZČU připravila 

OK Doubravka 2 lekce Seznámení s knihovnou a dětskou literaturou jako metodickou přípravu 

na čtení studentů dětem.       

     OK Slovany podporovala činnost Čtenářských klubů ŠD při ZŠ. 

 

 
Kulturní akce  
 

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 2019 uskutečnilo 1 458 kulturních či kulturně-vzdělávacích akcí, 

kterých se zúčastnilo 35 223 návštěvníků (v r. 2018 to bylo 1 528 akcí a 35 909 návštěvníků). 

Množství provedených kulturních akcí se tedy meziročně o 70 snížilo a součet účastníků klesl 

o 686.  

 

Cestopisné pořady 

     Velký zájem byl především o cestopisné pořady. KMP jich uskutečnila 30, z toho 15 v prostoru 

M-klubu, 14 v L-klubu 1 v Polanově síni. Největší zájem byl o přednášku J. Štekla a Z. Benedikta 

Rájem rozhlednovým v L-klubu, na kterou přišlo 72 posluchačů, dále pak o Večer s Vítaným 

hostem – Příběhy a tajemství plzeňských dvorků s Hanou Voděrovou (69 úč.) v L-klubu nebo 

o přednášku Josefa Pecky Toulání Šumavou v rámci festivalu Šumava Litera v Polanově síni 
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(66 úč.). Nejmenší návštěvnost zaznamenaly přednášky Na kajaku kolem Evropy 

a Laponsko na lyžích i pěšky (obě 14 úč.). Průměrná návštěvnost na cestopisných pořadech 

činila 30 lidí (28 v roce 2018). Pořady s cestovatelskou tematikou byly často doplněny 

o  výstavky knih, promítání autorských dokumentárních filmů, ukázky fotografií, dovezených 

artefaktů, malé autogramiády apod.  

 

     V M-klubu: 

• David Hainall -  Nepál a Bhútán (14. 1.) 

• Pastula Pastula - Rovníkový Ekvádor (4. 2.) 

• Alena Lochmanová – Putování Nizozemskem (11. 2.) 

• Libor Drahoňovský - Od Krumlova k Lipnu (18. 2.) 

• Zdeněk Vacek - Volání Mato Tipila (25. 2.) 

• Tomáš Kubeš - Západní Afrika (18. 3.) 

• Josef Šindelář - Svět korálových útesů (1. 4.) 

• Jiří Oliva - Na kajaku kolem Evropy (16. 4.)  

• Kateřina Kovačková - Peru (23. 9.) 

• Pavla Bičíková - Laponsko na lyžích i pěšky (7. 10.) 

• Čestmír Lukeš - Tibet a jeho hora bohů Kailash (14. 10.) 

• Libor Drahoňovský - Bosna a Hercegovina (4. 11.)  

• Monika a Jiří Vackovi - Austrálie s dítky v zádech (11. 11.)  

• Vladimír Čech ml. - Kočky čtyř kontinentů (25. 11.) 

• Dagmar Franková - Skotskou vysočinou (2. 12.) 
 

     V L-klubu: 

• Václav Zikmund - Sicílie na kole i pěšky (23. 1.) 

• Saša Ryvolová - Zběsilá Čína (13. 2.) 

• Lenka Hoffmannová - Z New Yorku do San Francisca (20. 2.) 

• Petr Vlček – Rumunsko (20. 3.) 

• Jan Kavale - Šumava 2017 (3. 4.) 

• Hana Voděrová - Šumava a Plzeňsko (10. 4.) 

• Jiří Fišar - Nepál – Z Káthmándú na trek okolo Annapurny (16. 10.) 

• Saša Ryvolová, Václav Lomič - Kanada – Za zlatem Yukonu (23. 10.) 

• Jan Kavale - Šumava 2018 (7. 11.) 

• Libor Drahoňovský - Od Trosek pěšky až na Hruboskalsko (14. 11.) 

• Hana Voděrová - Večer s Vítaným hostem – Příběhy a tajemství plzeňských dvorků (4. 12.) 

• Petr Vlček - Cesta po Gruzii a Arménii (12. 12.) 

• Jiří Štekl, Zdeněk Benedikt - Rájem rozhlednovým (17. 12.) 

• Tomáš Kubeš - Galapágy a Ekvádor, ráj zvířat (18. 12.) 

 

     V Polanově síni: 

• Josef Pecka - Toulání Šumavou - v rámci festivalu Šumava Litera (21. 11.) 
 

Besedy a pořady s pozvanými osobnostmi       

     Dobré návštěvnosti se těšily také besedy a pořady s pozvanými osobnostmi. V roce 2019 

proběhlo celkem 50 takových pořadů, v nichž se představilo 78 známých osobností. 

Obvyklým místem konání byla Polanova síň (40 pořadů), Po 2 besedách se uskutečnilo 

také v L-klubu, ÚKDM, v OK Doubravka a v Knihovně Vinice. Ze strany diváků byl největší 
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zájem o pořad v L-klubu TGM vzpomíná v podání umělců z DJKT (88 úč.), o prezentaci 

časopisu Vítaný host v L-klubu (52 úč.) nebo přednášku Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka 

Po stopách Zikmunda a Hanzelky (48 úč.). Průměrná návštěvnost na těchto pořadech byla 

30 lidí (vloni 28). 

      

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

• Vladimír Kořen (15. 1.) 

• Jana Dostálová (19. 2.) 

• Matěj Stropnický (19. 3.) 

• Lukáš Houška (9. 4.) 

• Šimon Pečenka (14. 5.) 

• Vadim Petrov (8. 10.) 

• Karel Růžička (12. 11.) 

• Jančařík Petr (10. 12) 
 

          V cyklu Záhady a záhadologové (Polanova síň): 

• Pavel Cvrček - Tajemství Plzeňských památek II.: Křížky a vetřelci (8. 1.)  

• Miroslav Popelka - Tajemství archeologie aneb Záhada mrtvých těl z pravěku (3. 4.) 

• Otomar Dvořák - Tajemství regionální historie (1. 10.) 
 

          V cyklu Náš Herriot aneb Nepsané příběhy jednoho plzeňského veterináře (Pol. síň): 

• Jiří Ládr – O dětství, mládí a studiích v Plzni a v Brně (17. 4.) 

• Jiří Ládr – O několikaletém profesním působení v Mongolsku na kolci 60. let (7. 5.) 

• Pavel Pokorný – O skautingu (23. 10.) 

          

           V cyklu Hrady a zámky (Polanova síň): 

• Karel Drhovský, Viktor Viktora - Březina (18. 9.) 

 

           V cyklu S maskou nakřivo aneb Takhle jsme tu žili (Polanova síň): 

• 6 pořadů - viz oddíl KMP k výročím 

 

Křty a prezentace publikací (Polanova síň, L-klub): 

• Krist Miroslav, Nosková Vlasta: Západočeská dramata J. K. Tyla (5. 2.) 

• Miroslav Zikmund - výběrová bibliografie (7. 2.) 

• Hana Voděrová - Vítaný host (L-klub, 10. 4.) 

• Jindřich Kout, Bedřich Röhrich, Petr Náhlík, Jan Frána - Zpoždění slunečního vlaku. 

Křest Kalendáře plzeňského 2020 (30. 10.) 

• Karla Erbová, Jana Štroblová, Vojtěch Kemenny, Alfred Habermann - Theatrum mundi 

(4. 12.) 
 

Besedy se spisovateli, autorská čtení 

• Jan Sojka - Učitel je ve třídě sám (Polanova síň, 13. 3.) 

• Ivana Peroutková (Knihovna Vinice, 25. 3.) 

• Michaela Vetešková - Dílna malého novináře (Polanova síň, 9. 4.) 

• Alena Mornštajnová (OK Doubravka, 20. 5.) 

• Karolína Vlčková (OK Doubravka, 4. 6.) 

• Jitka Prokšová, Václav Gruber, Ivo Vičar (Polanova síň, 4. 6.) 
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• Jakuba Katalpa (ÚKDM – Barevná čítárna, 1. 10.) 

• Eva Dolejší (Knihovna Vinice, 2. 10.) 

• Jaroslava Málková, Karla, Erbová Tamara Kopřivová, Vlasta Špinková (Pol. síň, 5. 11.) 

• Václav Dvořák (ÚKDM – Barevná čítárna, 14. 11.)  

 

Ostatní přednášky a besedy: 

• Růžička David – Stefan Zweig a jeho neznámé české kořeny (29. 1.) 

• Jana Růžičková - Kulička Berta a zamilovaný Fred (26. 2.) 

• M. Švábová, P. Pavlovský, R. Sehnoutková, I. Pařík - TGM vzpomíná (L-klub, 7. 2.) 

• Jitka a Přemysl Kubištovi - Jan Werich – Haló, klaun! (Polanova síň, 6. 3.) 

• Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek - Po stopách Zikmunda a Hanzelky (Polanova síň, 25. 4.) 

• Stanislav Bukovský, Antonín Lněnička - František Trčka – básník (Polanova síň, 6. 6.) 

• František Palík - Lokomotivy z plzeňské Škodovky (Polanova síň, 3. 10.) 

• Jiří Hlobil - Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů (Polanova síň, 18. 12.) aj. 

 

Hudební pořady 

     V roce 2019 se v KMP uskutečnilo 17 koncertů a recitálů. Hudební pořady nejčastěji 

organizačně zajišťoval M-klub, ale probíhaly v prostorách OK Skvrňany. Série nazvaná 

Koncerty mezi knihami (11 x) 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. 

Pět koncertních vystoupení různých hudebních žánrů nabídla také OK Lochotín v sálu L-klubu, 

jeden program zařadila i Polanova síň. Největší zájem posluchačů byl o Absolventské 

koncerty ZUŠ Sokolovská v L-klubu (50 a 47 úč.) a o hudební pořad O Radoušově žití 

a přežalostném konci v Polanově síni (47 úč.). Průměrná návštěvnost na koncertech činila 

necelých 23 účastníků (vloni 14).        
 

          Koncerty mezi knihami (OK Skvrňany): 

• Jakub Noha (22. 1.) 

• Kamil Pešťák a přátelé (12. 2.) 

• Folkové duo Jenny (26. 2.) 

• Marek Dusil (12. 3.) 

• Petr Linhart (9. 4.) 

• Duo MarZ (24. 9.) 

• MARiAN Band (15. 10.) 

• Petr Rímský  & Misitu (21. 10.) 

• Kinf Swing (5. 11.) 

• Milan Benedikt Karpíšek, David Breiter a Mantrovníci (19. 11.) 

• Standa Červenka (1. 12.) 

 

          Ostatní koncerty (L-klub): 

• Šimon Pečenka, Josef Hejcman - Lékořice Václava Neckáře (6. 2.) 

• Šimon Pečenka, Josef Hejcman - Trocha klasiky (13. 3.) 

• Lidová muzika z Chrástu - Písně Lužických Srbů (27. 3.) 

• Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská (4. 6.) 

• Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská (13. 6.) 
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          Ostatní koncerty (Polanova síň): 

• Milan B. Karpíšek, Jitka a Přemysl Kubištovi - O Radoušově žití a přežalostném 

konci (3. 4.) 

 

Výstavy 

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

to bylo celkem 44 výstav k výročím osobností, významným dnům a událostem, v ÚKDM 61, 

v OK Skvrňany 47, v Knihovně Bolevec 48, v Knihovně Lobzy 45, v Knihovně Vinice 17, 

v ÚKD 17, ve Studovně 7 apod.  

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

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

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

 

V roce 2019 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 Skupa – fotograf (12. 12. 2018 – 7. 2. 2019) 

• Miroslav Zikmund – výstava fotografií R. Kodery, realizovala Studovna (7. 2. – 2. 4.) 

• Vladimír Havlic – ilustrace (4. 4. – 5. 6.) 

• Tvůrčí skupina Intenzit (7. 6. – 17. 7.) 

• Vlastislav Toman – novinář a spisovatel (18. 7. – 23. 9.) 

• Divadlo „Z ochoty“ – fotografická výstava z historie ochotnických divadelních skupin 

v Plzni v letech 1968-1989 (24. 9. – 23. 11.) 

• Emil Škoda – život a dílo (24. 11. 2019 – 21. 1. 2020) 

• Lokomotivy z plzeňské Škodovky – výstava fotografií, realizovala Studovna ve spolupráci 

s Ing. F. Palíkem (1. 11. – 7. 12.) 

 

V ÚKD (výstavní prostor vzniklý rozšířením volného výběru): 

• Krása kolem nás – fotografická výstava čtenářky M. Křížové (leden-květen)     

• Románová Šumava ve fotografiích – fotografická výstava Martiny Kožíšek Ouřadové 

a Vladimíra Kožíka s příběhy Martina Sichingera (červen-srpen) 

• Lokomotivy z plzeňské Škodovky – fotografická výstav – připravila Studovna ve spolupráci 

s Ing. F. Palíkem (září-říjen) 

• 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. 

• Barvy, tvary, nálady aneb Inspirace světovými malíři (6. 12. 2018 - 23. 4. 2019) 

• Hundertwasser a portréty světových malířů (25. 4. – 27. 11.) 

• Svět kolem nás (od 28. 11.) 

 

V Knihovně Lobzy: 

• Jaroslav Foglar - výstava z foyer Polanovy síně (2. 1. – 12. 4.)  

• Miroslav Zikmund - výstava z foyer Polanovy síně (15. 4. – 1. 7.) 
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• Ohlédnutí za americkým raketoplánem I. - výstava Hvězdárny a planetária (14. 3. – 14. 6.) 

• Ohlédnutí za americkým raketoplánem II. - výstava Hvězdárny a planetária (17. 6. – 1. 7.)  

• Josef Skupa – fotograf - výstava z foyer Polanovy síně (2. 7. – 4. 11.) 

• Vlastislav Toman – novinář a spisovatel - výstava z foyer Polanovy síně (od 5. 11.) 

 
V OK Skvrňany a na schodech k M-klubu: 

• Výtvarné práce žáků ZUŠ Jagellonská – z detašovaného pracoviště K. Steinera. 
(1. 1. – 30. 4.) 

• Plzeňské děti republice k narozeninám I. - výtvarné práce žáků ZUŠ Jagellonská, 
detašovaného pracoviště K. Steinera - portréty spisovatelů a herců (1. 5. – 31. 12.) 

• Plzeňské děti republice k narozeninám II. – výtvarné práce žáků ZUŠ Jagelonská 
ze stejnojmenné soutěže (17. 9. 2018 – 30. 9. 2019) 

• Žena jako inspirace. Street foto – fotografická výstava M. Velebného (od 1. 10.) 
 
V OK Bory:  

• Miroslav Zikmund – výstava fotografií Radovana Kodery – vystaveny 3 panely 
 
 

Ostatní akce komunitního charakteru   
 
     Vedle kulturních a vzdělávacích akcí se od roku 2019 nově statisticky sleduje též počet 
tzv. ostatních akcí, tj. akcí, jejichž pořadatelem není knihovna, ale které se v objektu 
knihovny konají (např. komunitní akce organizované institucemi či spolky v místě, anebo 
akce v rámci pronájmu apod.). Takové akce byly zaevidovány v L-klubu a M-klubu. 
 

Knihovna Počet akcí Počet účastníků 

L-klub 12 651 

M-klub 51 1 989 

Celkem 63 2 640 

 
 
Nejúspěšnější akce roku 2019    
 
     Z hlediska návštěvnosti byl nejúspěšnější akcí ÚKD Víkend otevřených ateliérů. Velký 
význam měla též spolupráce s paní Rojtovou, která zde vede čtenářský klub Copa čtete, 
Plzeňácí? 
     Mezi nejúspěšnější akce ÚKDM patřily jednoznačně Noc s Andersenem, beseda 
s redaktorkou Michaelou Veteškovou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, dále beseda 
se spisovatelkou Jakubou Katalpou, Knihofon s účastí praktikantů SOŠ prof. Švejcara, 
vernisáže, projekt Čtenářské pasy pro 2. třídy ZŠ, beseda s ilustrátorkou Janou Vackovou 
a vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky u příležitosti Dne pro dětskou knihu 
a v neposlední řadě vzdělávací pořad pro 3. tř. ZŠ na téma Environmentální výchova. 
     Knihovna Bolevec si nejvíce cenila tvůrčích dílen s vánoční tematikou, které proběhly 
12. prosince v dětském oddělení pro žáky ZŠ v Tachovské ulici 19. Žáci 1. – 9. tříd 
s handicapem zdobili svíčky barevnými voskovými plátky, zlatými a stříbrnými glitry a vytvořili 
krásné vánoční dárky pro své rodiče. Příjemnou atmosféru navozoval i společný zpěv 
vánočních koled. 
     Nejlepší akcí OK Bory byla přednáška profesionálního šumavského průvodce Josefa 
M. Pecky s názvem Toulání Šumavou a Pošumavím, která se uskutečnila v rámci literárního 
festivalu Šumava Litera v Polanově síni. Přednáška měla úspěch, téma Šumavy stále láká 
široký okruh milovníků tohoto kraje. 
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     V OK Doubravka měly největší ohlas Noc s Andersenem, Teenage noc s literaturou, 
beseda s populární spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, Halloween a Den pro dětskou knihu. 
     V Hudební knihovně se nejvíce povedl výměnný bazar dokumentů s hudební a filmovou 
tematikou Hudbu a filmy všem. 
     Noc s Andersenem patřila k nejúspěšnějším také v OK Lochotín. V prostoru L-klubu 
to dále byla zejména divadelní a hudební vystoupení dramaturgů a hudebníků z České 
televize v Praze Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana, kteří vystupovali jak pro dětské 
publikum, tak pro dospělou veřejnost.  
     Z akcí pro veřejnost v OK Skvrňany měl tradičně největší úspěch říjnový bazar Čtenáři 

čtenářům. Oblíbené byly též Koncerty mezi knihami nebo klub Kniháček. 

     OK Slovany považuje za nejúspěšnější vedle pasování prvňáčků na čtenáře projekt 

s názvem Den stromů - speciální lekci informační výchovy, která se uskutečnila ve spolupráci 

s 4. tř. Církevní ZŠ v Táborské ul. Pro děti byly připraveny tematické pracovní listy 

s otázkami, obrázky a doplňovačkou. Odpovědi vyhledávaly v připravených knihách, práci 

pak zhodnotily a okomentovaly. Knihovnice přečetla příběhy o stromech, proběhlo „stromové“ 

pexeso. Závěrem děti hledaly mezi knihami dílky skládačky, kterou pak společně sestavily. 

     V Knihovně Vinice nejvíce zaujala půlroční akce Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

V oblasti práce s literaturou, vhodnou pro začínající čtenáře, se podařilo smysluplně propojit 

studenty Fakulty pedagogické ZČU se žáky ZŠ. V neformálním knihovním prostředí obě 

skupiny načerpaly inspiraci. Projekt vyvrcholil předáním knížek při obřadu pasování a byl 

velmi hezky přijat dětmi i dospělými. 

     Z akcí Studovny měly největší uživatelskou odezvu přednášky, fotografické výstavy a další 

doprovodné aktivity k výročí dvou výrazných plzeňských osobností – Miroslava Zikmunda 

a Emila Škody, přijaté veřejností s velkým zájmem.  

     Třebaže v pobočce Božkov byl projekt Čtenářského klubu ve spolupráci se ZŠ Božkov 

už v pololetí ukončen, za velký úspěch knihovnice považuje, že řada zapojených dětí zůstala 

knihovně věrná, dále ji samy navštěvují a přinášejí různé ručně vyrobené artefakty k výzdobě.  

     V Křimicích nejraději vzpomínají na akci Křimické putování s knihovnou, v Újezdě 

na setkání s žáky ŠD ZŠ Újezd s povídáním o velikonočních zvycích. 

 

 
Celoknihovní akce    
 

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 V. ročník soutěže pro dětské čtenáře knihoven Plzeňského 

kraje. Soutěž o volnou vstupenku do ZOO byla určená dětem do 15 let. KMP v ÚKDM, 

OK Lochotín a OK Slovany soutěž propagovala, rozdávala dětem hrací lístky a vyhodnotila 

jejich účast. V roce 2019 bohužel podmínky splnili pouze 4 čtenáři. Děti nemají dostatek 

výdrže a trpělivosti při déle trvajících projektech. Přes počáteční nadšení k závěru dospěje 

jen zlomek zájemců.  

 

Průvod Vendelín (9. 9.) 

     KMP opět přijala výzvu k účasti v Průvodu Vendelín, který organizuje Divadlo J. K. Tyla 

k zahájení nové kulturní sezóny. Šestého ročníku průvodu se za KMP zúčastnilo 22 lidí, 

z toho 19 zaměstnanců a 3 rodinní příslušníci. KMP v průvodu použila placky s logem, 

transparenty (Knihovna Plzeň, Sečtělá Plzeň) a velké bílé deštníky s logem, v rámci 

možností šli knihovníci modře oblečení. Sadovým okruhem průvod dorazil na náměstí 

Republiky, kde vedle vystoupení hudebních a tanečních souborů následoval kulturní jarmark. 
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Ve stánku knihovny, který byl vyzdoben modrými stuhami, cedulemi s logem a bannerem, 

KMP nabízela čtenářské horoskopy, čtenářské bašty, pohlednice své hlavní budovy 

a Bibliobusu, programy M-klubu a Polanovy síně, leporela KMP, vystřihovací skládanku 

Bibliobus, knihy z edice Ulita aj.  

 
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň 2019 (20. – 21. 9.) 
     Za podobných podmínek a v podobném rozsahu jako v předchozím roce se KMP zapojila 
do 2. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň 2019, 
který se konal v prostoru areálu DEPO2015. Po loňském výrazném úspěchu byl 
na parkoviště před bývalou autobusovou halou opět představen Bibliobus a celý program byl 
zaměřen na prezentaci mobilních knihoven u nás i ve světě. K dispozici byla výstavka 
fotografií bibliobusů světa, pro děti bibliobus jako vystřihovánka a nechyběla ani aktivita -
rozvážení knih s cestopisnou tematikou a průvodců v cizích jazycích do „evropských států“ 
po vyznačené dráze na kolech a koloběžkách ve spolupráci s organizací Kolem Plzně. 
Zájemci si mohli také prohlédnout prostor pro knihovnické služby i technické zázemí vozidla, 
půjčit si knihu, ba dokonce se i na chvíli posadit za volant. Na službách během veletrhu 
se podílelo 15 zaměstnanců KMP. Oproti loňskému ročníku byla návštěvnost slabší – 
Bibliobus byl totiž fyzicky zastíněn velkoplošnou venkovní výstavou.   
     Pořadatelům veletrhu KMP na oplátku pomohla s propagací veletrhu na webu, FB 
a v knihovnách formou plakátů, letáků a čestných pozvánek v soutěži Skrytá vstupenka.  
 
Víkend otevřených ateliérů (28. – 29. 9.) 
     Do 4. ročníku Víkendu otevřených ateliérů (http://www.otevreneateliery.cz/index.php?lay), 
letos pod záštitou primátora MP Martina Baxy, se KMP připojila zpřístupněním prostor ÚKD, 
kde byly instalovány výstavní panely (zapůjčené v SVK PK), a řada výstavních ploch. Čítárna 
časopisů byla upravena jako tvůrčí dílna. Během akce vystavovalo své výtvarné práce 
13 pracovnice Knihovny města Plzně a dalších knihoven Plzeňského kraje. Mnohé 
z vystavujících jsou členkami sekce SKIP Klub tvořivých knihovníků. Z KMP se zde 
prezentovaly Martina Kožíšek Ouřadová (papírové skládanky), Pavla Chládková 
(háčkované dekorace, hračky, módní doplňky), Lenka Ťoupalová (knižní lampióny, figurky 
vyrobené technikou powertex), Zuzana Mišterová (figurky z textilu), Dagmar Ettlerová 
(obrazy – enkaustika), Dagmar Mašková (pletená a šitá zvířátka, výrobky z papíru, 
háčkované výrobky), Alena Pospíchalová (šperky a drobné výrobky z polymerových hmot), 
z UK ZČU Ludmila Veselá (výrobky a bižuterie z korálků a drátků, přáníčka z papíru), 
Alexandra Karlová (patchwork), z dalších knihoven potom Eva Evelína Koubová 
(fotografie a básně), Ivana Polívková (fotky, koláže, deníky), Dagmar Fotrová (patchwork) 
a Lucie Šroubková. Tvůrčí dílny vedly Dana Zahoříková a Lenka Ťoupalová (dekorace 
ze starých odepsaných knih) a Pavla Chládková (háčkování). Celé organizačně zajistily 
Pavla Chládková a Martina Kožíšek Ouřadová. Podle evidence akci Víkend otevřených 
ateliérů v Knihovně města Plzně navštívilo 611 návštěvníků a odhadem čtvrtina z nich 
se aktivně zúčastnila tvůrčích dílen.  

 
 
Účast KMP v celostátních akcích    
 
     KMP se jako každý rok aktivně a úspěšně zapojila do tradičních celostátních akcí. Byly to např.: 
 
Anketa Dětský knihomol 2018 (dříve SUK – Čteme všichni) 
     V roce 2019 proběhl 26. ročník ankety o nejhezčí dětskou knihu roku 2018, uzávěrka 
hlasování byla 22. 3., celostátní vyhodnocení ankety proběhlo 11. 4. v Českém muzeu hudby 
v Praze. Za celou KMP opět  soustředila a odeslala odevzdané hlasy ÚKDM. Celkem bylo 
odesláno 18 papírových anketních lístků od dětí (vloni 21) a 7 od knihovníků (vloni 5). 
Zúčastnily se Knihovna Bolevec (8), ÚKDM – dětské oddělení (9), Knihovna Lobzy (3), OK Bory (1), 

http://www.otevreneateliery.cz/index.php?lay
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OK Lochotín (1), OK Slovany (3). Některé pracovnice hlasovaly elektronicky. Vzhledem 
k možnosti elektronického hlasování není 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. Děti si často lístky odnesly 
domů kvůli nutnému podpisu zákonného zástupce, zpátky je však již nevrátily. Také žádost 
KMP o spolupráci se školami zůstala (s výjimkou ZŠ Chotíkov) bez odezvy.  
 
Čtenář roku 2019 – Mistr četby města Plzně 

     KMP se v rámci Března - měsíce čtenářů už posedmé zapojila do celostátního projektu 

SKIP ČR Čtenář roku. V 9. ročníku soutěže se hledal nejpilnější čtenáře z řad čtenářů mužů.  
Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku obvykle bývá počet výpůjček konkrétního 

čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Není však výpůjčka jako 
výpůjčka a za čísly se často skrývají zajímavé „čtenářské příběhy“. Knihovna pátrala nejen 

ve vlastní databázi, údaje ze statistiky doplnila o další ukazatele, například datum první 

registrace v knihovně, četnost návštěv a dobrozdání knihovnic. Body navíc pak byly za účast 
na akcích pořádaných knihovnou a za případnou spolupráci na jejich přípravě. Do soutěže 

se zapojily všechny knihovny sítě KMP, které do městského kola poslaly dohromady 
16 finalistů. Počet jejich výpůjček měl přirozeně širší rozpětí (207-423) a zahrnoval nejen 

knihy ale i noviny, časopisy a AV media. Titul „Mistr četby“ byl udělen třiašedesátiletému 

Josefu Havlíkovi, který je od roku 2008 zapsán v Obvodní knihovně Skvrňany, pravidelně 
však také navštěvuje Ústřední knihovnu pro dospělé v centru města. V roce 2018 

do knihovny zavítal 63 x a odnesl si dohromady 288 vypůjčených knih. Většinou šlo o kvalitní 
literaturu faktu, ale i historické a válečné romány, detektivky či fantasy. Knihovnice se na jeho 

návštěvu vždy těší a potvrdily, že pan Havlík vypůjčené knihy opravdu sám čte a vybírá si je 

dlouho a pečlivě. Vicemistrem četby se stal Jan Pavelka s největším počtem výpůjček 
bez ohledu na druh dokumentu (423) a JUDr. Jaroslav Karel s největším počtem návštěv 

knihovny za rok (509). Ocenění od knihovnic ve svých domovských knihovnách převzali 
kromě knižní odměny diplom s podpisem primátora města Plzně Martina Baxy a ředitelky 

knihovny Heleny Šlesingerové. Dalších třináct mužů, kteří překonali hranici 200 výpůjček, 

obdrželo knihy a čestné uznání. Nejlepší čtenáře-muže knihovně pomohly odměnit 
nakladatelství Jota, Magistrát města Plzně (Odbor prezentace a marketingu) a Krajský úřad 

Plzeňského kraje (Odbor regionálního rozvoje). Jedním z darovaných knižní titulů byly 
Zaniklé školy Plzeňského kraje autora Miloslava Michalce, který je rovněž čtenářem KMP.     

 

Safer Internet Day - Den bezpečnějšího internetu 2019 (5. 2.) 
     Celosvětovou akci v roce 2019 podpořily OK Doubravka, Knihovna Lobzy a ÚKDM.  

     V Doubravce kromě LIV pro žáky šestých tříd 14. ZŠ proběhla lekce Učte se být on-line 
se zaměřením na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně 

a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě (3 x). Akce byla doplněna vědomostní soutěží 

Bezpečný internet a tematickou výstavkou knižních titulů o bezpečném internetu.  
     Knihovna Lobzy se tradičně zapojila do soutěže a k tématu připravila vzdělávací pořad 

pro 4. tř. 28. ZŠ Plzeň (29 úč.). Děti se zajímavou a vtipnou formou seznámily se zásadami 
bezpečného užívání internetu.  
 
Březen – měsíc čtenářů 2019 (BMČ) 
     V rámci X. ročníku kampaně Březen – měsíc čtenářů se v KMP uskutečnila řada akcí 

pro děti i dospělé, pro školy, školky a širokou veřejnost. V centru zájmu letošního ročníku byli 
čtenář a čtení.   

     Řada knihoven zacílila své aktivity k BMČ na nejmenší (ne)čtenáře a jejich rodiče. 

V tomto směru na předchozí snahy úspěšně navázaly zejména Knihovna Bolevec a OK Bory. 
OK Slovany zorganizovala Den čtení pro nejmenší s podnázvem Přijďte na pohádku, 

jehož se zúčastnilo 25 malých dětí s rodiči. V ÚKDM si děti poslechly pohádky z knížek 
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A. Lobela Prasátko na útěku a Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc. Další čtení zde proběhla 

pro děti z MŠ Montesssori (17 úč.), z Centra Cvrček a z přípravné třídy ZŠ Americká. 

V knihovně Vinice se čtení pro nejmenší děti s rodiči konalo pod názvem Dobrodružství 
v knihovně (9 úč.). 

     K Týdnu čtení se přihlásilo 6 knihoven. Knihovna Bolevec zopakovala tradiční akci 
Prvňáčci čtou knihovnicím – se svými čtenářskými úspěchy se pochlubili žáci pěti 1. tříd ZŠ. 

Během března pak dětem ze ŠD naopak četly knihovnice, a to 2 x z knihy Z. Pospíšilové 

Prázdniny v talíři a 2 x z knihy F. Nepila Strakaté pohádky (celkem 112 úč.). Po celý měsíc 
se v knihovně pravidelně scházely děti zapojené do projektu Čtenářský klub na společném 

odpoledním čtení (35 úč.). Na hodiny čtení do knihovny přicházeli též žáci 1. – 5. tř. 
ZŠ Elementária (274 úč.). Rovněž v Knihovně Lobzy se v průběhu BMČ hodně četlo. 

Uskutečnilo se celkem 10 čtení pro žáky 1. stupně ZŠ. Pro 1. a 2. třídy to bylo scénické čtení 

z knížky A. Lobela Myška a pohádková polívka a knížky W. H. Yeea Myš a krtek, dobří 
sousedé. Pro starší děti pak čtení z knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa od spisovatelky 

P. Braunové a Makej, makaku! od D. Krolupperové (237 úč.). OK Skvrňany četla školní 

družině (16 úč.), OK Slovany připravila 5 čtení pohádkových příběhů pro žáky ŠD 21. ZŠ 
a 12. ZŠ (105 úč.). V ÚKDM se konala 2 čtení pro nejmenší děti z MŠ (45 úč.) a čtení 

pro děti ze ZŠ (18 úč.), také proběhl tradiční Knihofon - veřejné čtení do mikrofonu aneb 
Co nás baví číst (9 úč.), jehož se zúčastnilo 5 čtenářů. Pořadem provázel M. Ouřada. Závěr 

Knihofonu s velkým úspěchem patřil stolní společenské hře Rory's Story Cubes (Příběhy 

z kostek). Knihovna Vinice pro děti z MŠ provedla 3 čtení Zajíček si rád čte a dále připravila 
besedu se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou (2 x).   

     V rámci BMČ v knihovnách ve zvýšené míře probíhaly i tematické besedy a lekce informační 
výchovy. V Knihovně Bolevec to pro nejmenší děti z MŠ byla lekce Poprvé v knihovně. 

Při 7 setkáních knihovnu navštívilo 148 dětí ve věku od 3 do 7 let. Pro starší čtenáře z řad 

žáků ŠD 1. ZŠ knihovnice připravily besedu na téma literárních žánrů (4 x) a pro děti 
z praktické ZŠ Tachovská besedu na téma Co nám dává kniha (3 x). V OK Bory se uskutečnilo 

celkem 15 literárních besed, kterých se zúčastnili žáci MŠ, ZŠ i ŠD. V OK Doubravka 
proběhlo 12 lekcí pro žáky MŠ a ZŠ, většinou na téma V knihovně jako doma, Pohádka 

z obrázků a Proč kluci potřebují holky a naopak. V knihovně Lobzy se 4 x uskutečnila beseda 

na téma Bohové starověkého Řecka. V OK Lochotín se jednalo o sérii lekcí pro MŠ (12 x), 
ZŠ (19 x) a studenty Gymnázia Františka Křižíka (2 x). Nejžádanější a nejoblíbenější byly 

opět Netradiční knihy. Činnost OK Skvrňany silně ovlivnilo dlouhodobé personální oslabení, 
přesto se zde podařilo realizovat alespoň část naplánovaných aktivit. Např. pro nejmenší děti 

z MŠ proběhla beseda Putujeme za pohádkou (2 x), pro větší děti beseda Putujeme 

za pohádkou a Marionetino (2 x) a Skřítek Knihovníček. V OK Slovany převážil zájem MŠ 
o speciálně zaměřené lekce pro jednotlivé věkové skupiny MŠ, doplněné vhodnou četbou 

k danému věku dětí (124 úč.). ÚKDM  provedla lekce pro žáky MŠ (6 x), pro žáky ZŠ (3 x), 
pro děti z Dětského diagnostického ústavu a děti z Klubíčka o. s. Ponton (celkem 114 úč.).  

     V březnu proběhla také řada oblíbených dětských divadelních produkcí. V L-klubu šlo 

o  11 dětských pohádkových vystoupení (538 úč.). V knihovně Bolevec sehrály děti z 2. B. 1. ZŠ 
divadelní představení O dvanácti měsíčkách. 

     Konaly se i další akce. V Polanově síni bylo divácky nejúspěšnější vystoupení publicisty 
Matěje Stropnického v cyklu Publicisté.cz. (43 úč.). L-klub nabídl dohromady 5 besed 

pro veřejnost, z nichž nejvíce navštívené bylo Trénování paměti (32 úč.). Řada akcí proběhla 

také v M-klubu, nejúspěšnější tu bylo představení herců E. Hruškové a J. Přeučila Pražské 
pověsti (90 úč.). V prostorách OK Skvrňany se uskutečnil Koncert mezi knihami, tentokrát 

s muzikantem Markem Dusilem (30 úč.). Již podruhé se OK Doubravka stala jedním 
ze čtecích míst Teenage noci s literaturou. Tato akce, jejímž hlavním pořadatelem je 

22. ZŠ, je zaměřena na mládež od 15 do 25 let. V knihovně četl herec Lumír Olšovský (197 úč.). 

V rámci spolupráce s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM se uskutečnilo 
setkání Mateřského klubu a také setkání doubraveckých seniorů na Totemovém povídání. 
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Senioři se v knihovně sešli 2 x na kreativních dílnách, seznámili se s technikou drátkování 

a pletení košíčků z papírů. Kreativitu uplatnili v artedílničce i dětští účastníci při výrobě jarních 

zapichovátek do květináčů. V ÚKD v březnu oslavili již roční působení Literárního klubu 
Plzeň v pořadech s názvem Copa čtete, Plzeňáci?  

     Dlouhodobé čtenářské pozornosti se těší větší bazary knih a časopisů. Během BMČ 
takové výprodeje odepsaných knih připravily OK Doubravka, Knihovna Lobzy a OK Slovany. 

Hudební a internetová knihovna uspořádala tradiční výměnný bazar zvukových a zvukově 

obrazových nosičů pod názvem Hudbu a filmy všem. Lidé si vyměnili cca 100 CD s hudbou, 
50 kusů hudebních gramofonových desek, 30 kusů VHS nebo DVD s filmy a 10 kusů knih 

s hudební tématikou či hudebnin.  
     OK Doubravka spustila v březnu tradiční soutěž Čtěte, poznávejte přírodu a přijďte do ZOO. 

V ÚKD byla prezentována výstava knižních titulů nominovaných na cenu Magnesia Litera, 

nominované tituly s anotacemi byly rovněž prezentovány na obrazovce ve výpůjční hale. 
V prostorách OK Skvrňany byla prezentována výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Jagellonská 

na téma portréty spisovatelů ze soutěže Plzeňské děti republice.  

 
Jeden svět 2019 (v KMP 18. – 28. 3.) - 21. ročník 

     KMP už popáté podpořila Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět tím, 
že pomáhala při propagaci a umožnila promítání filmů v Polanově síni, L-klubu a M-klubu. 

Celkem proběhlo 32 projekcí za účasti 1 369 návštěvníků. V Polanově síni se uskutečnilo 

6 filmových představení pro veřejnost (148 úč.), uvedeny byly filmy Novaja,  Čonhova 
planeta, Domácí zápas, Na jejích bedrech a América. Pro školy proběhlo v Polanově síni 

10 projekcí (451 úč.), v L-klubu 13 (570 úč.) a v M-klubu 3 projekce (200 úč.). 
Na organizační přípravě a zajištění promítání v ústřední budově KMP se podílely pracovnice 

Oddělení KF a Studovny.  

 
Noc s Andersenem (29. 3.) – 19. 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 21 dětí z 2. – 5. tříd ZŠ a 9 dospělých (z toho 

5 knihovníků a 2 studentky). 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 ze skleněné koule. Hlavními 
pohádkovými postavami večera byli hrdinové z knížky Ferda Mravenec. Děti s jejich příběhy 

prožily celý večer: na půdě prolézaly pavoučí sítí, v televizním vysílání poslouchaly 

a opravovaly vyprávění Brouka Pytlíka, na obrázcích počítaly dešťové kapky a ploštice, 
ve tmě sklepa s baterkami hledaly písmena, z nichž pak skládaly jména postav z knížky 

Ferda Mravenec. Součástí programu byla i beseda s Martinem Vobrubou ze Zoologické 
a botanické zahrady města Plzně, který poutavě vyprávěl o životě zvířecích kamarádů. 

V závěru večera si všichni společně přečetli Andersenovu pohádku Princezna na hrášku.  

     OK Lochotín situovala akci již tradičně do prostoru L-klubu, zúčastnily se jí děti 
z Bolevecké ZŠ a ZŠFN. Součástí celovečerního programu tu bylo divadelní představení 

v podání pražských herců Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana. Nejprve dětem předvedli 
pohádku O hloupém Honzovi, pak následoval komponovaný hudební pořad s názvem 

Zpíváme a tančíme. Vystoupení sklidilo velký úspěch, děti se mohly aktivně zapojit, 

o přestávce mezi pořady dostaly občerstvení a drobné dárky.  
     V OK Doubravka večer probíhal na motivy pohádek z nakladatelství Albatros. Program 

zahájil „dopis kapitána Exnera“ o ztrátě vzácné Zlaté knihy pohádek Albatrosu. Děti dělené 
do 3 družstev se proměnily v detektivy, kteří museli splnit několik nelehkých úkolů, 

aby získali všechny indicie potřebné k jejímu znovunalezení. Náročné pátrání nakonec 

přineslo ovoce a vzácná kniha byla objevena. Jako poděkování poslal „kapitán Exner“ 
každému z dětí malý balíček. Druhá polovina večera se nesla ve znamení kreativního 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

56 

zdobení přinesených triček. Pak už byl pomalu čas se za poslechu pohádky chystat 

do spacáků. Na přípravě a organizaci akce v OK Doubravka se podílela i vedoucí Studovny 

M. Skálová.  
     Knihovna Lobzy Noc s Andersenem letos nepořádala, spolupracovala však na programu 

pro děti z 57. MŠ. Samostatné nocování v mateřské škole knihovnice jako host uvedla 
scénickým čtením z knihy Chrochtík a Kvikalka.  
 
OKNA – O KNihovnických Aktivitách 
     VIII. řádný ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických 
besed a pořadů OKNA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 10. – 11. 4. 2019 
v Městské knihovně Český Těšín. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky 
2. stupně ZŠ, na téma „Báje a pověsti“. Přehlídky se zúčastnila ředitelka KMP H. Šlesingerová 
jako členka odborné poroty, A. Pospíchalová a Z. Mišterová jako diváci.  
 
Noc literatury (9. 5.) - 13. ročník 
     Knihovna se znovu zapojila do projektu Noc literatury, jehož cílem je netradičním 
způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu. V Plzni se četlo na 7 místech 
(SVK, KMP, ZČG, DJKT, Biskupství plzeňské, Loosovy interiéry/Klatovská 19, Moving Station). 
Čtecím místem v KMP se tentokrát stala studovna v ústřední budově. V příjemném prostředí 
četl úryvky z knihy irského spisovatele Benjamina Blacka Zkrotit vlka herec Petr Batěk. 
Zájem byl tak velký, že se několikrát musely přidávat židle z Polanovy síně. V době od 18:00 
do 23:00 hodin studovnu postupně navštívilo 157 posluchačů, nejvíce v 19 hod. (22 úč.), 
ve 20 hod. (31 úč.) a ve 20:30 hod. (36 úč.), nejméně ve 22:30 hod. (2 úč.). Akci připravily 
pracovnice Oddělení KF a Studovny. Podpořena byla též prezentací na obrazovce v ÚKD 
s přehledem čtecích míst a interpretů.  
 
Kamarádka knihovna 
     V roce 2019 vyvrcholil VIII. ročník soutěže o nejlepší dětské oddělení - Kamarádka 
knihovna, do kterého se KMP už vloni přihlásila jako celek.  Výsledky byly slavnostně 
vyhlášeny 4. června v Národní knihovně ČR v Praze. KMP ve své kategorii (města nad 15 tis. 
obyvatel) obsadila 3. místo, obdržela diplom a věcnou odměnu - knihy a deskové hry.  
 
Městská knihovna roku 
     KMP se zúčastnila 10. 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. Letos bylo přihlášeno pouze 21 knihoven, KMP opět 
postoupila do finále mezi 8 nejlepších (Dobříš, Bílovec, Chotěboř; Louny, Pelhřimov; Písek, 
Val.Mez.; Kladno, Plzeň). Čtyřčlenná hodnotící komise osobně navštívila Plzeň 16. 8. 
a knihovnu důkladně posoudila. KMP oceněna nebyla, získala 3 445 bodů, výrazně ztrácí 
zejména v oblasti nabídky zdrojů a služeb. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 3. 10. 
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 (2. B), Masarykovy ZŠ 
(2. A a 2. B) a ZŠ Chotíkov.  Během školního roku děti do svých pasů zaznamenávaly kromě 
názvu knihy, 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“ 82 dětí. Projekt byl 
vyhodnocen v květnu 2019. Každý žák představil svůj čtenářský pas a s jednou vybranou 
knihou blíže seznámil spolužáky. V novém školním roce 2019/2020 v projektu ÚKDM nově 
pokračovala s druhými třídami Benešovy ZŠ (2. A a 2. B) a 26. ZŠ Plzeň (2. B). 
     Děti, zapojené v OK Skvrňany, celý školní rok s pasy pracovaly ve škole a v knihovně 
dostávaly razítka. V červnu byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři ze 7 tříd, akce se zúčastnilo 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

57 

148 dětí, které dohromady přečetly 917 knižních titulů. Největší počet záznamů o přečtených 
knihách byl 31, obvyklý počet přečtených knih byl 3 – 5 titulů.  
     Pracovníci OK Bory se na konci školního roku opět setkali se žáky sedmi zapojených 
2. tříd ZŠ. Společně vyhodnotili, co všechno malí čtenáři zvládli za 9 měsíců přečíst: 123 dětí 
přečetlo celkem 703 knížek. V každé třídě byl knihou odměněn nejaktivnější čtenář. 
Rekordman měl ve svém Čtenářském pasu 19 záznamů o přečtených knihách.  S nástupem 
nového školního roku 2019/2020 byly pak Čtenářské pasy rozdány žákům pěti nových 2. 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, 
pokud byly v knihovním fondu KMP k dispozici. Na obrazovce ve vstupní hale běžela 
upoutávka a prezentace všech titulů.  
 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 
     XI. ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Ve školním 
roce 2018/2019 jí byla knížka veršů Miroslava Tvrze s ilustracemi Aleny Schulz Kde se nosí 
krky. V KMP se zapojily ÚKDM, OK Bory, OK Doubravka, OK Skvrňany, Knihovna Lobzy, 
Knihovna Vinice a OK Slovany. 
     V ÚKDM projekt vedla knihovnice L. Výšková, Knížku pro prvňáčka si vysloužilo celkem 
110 dětí ze 6 tříd – z 1. A a 1. B Benešovy ZŠ, 1. B 26. ZŠ, 1. tř. ZŠ Litice, 1. tř. ZŠ Montessori 
a 1. tř. ZŠ Chotíkov. Slavnostní předání knížek proběhlo 13. 5. v Polanově síni v rámci dvou 
besed se spisovatelkou a redaktorkou Českého rozhlasu Praha Michaelou Veteškovou. 
Prostřednictvím ÚKDM se do projektu přihlásily také 3 první třídy z 2. ZŠ (Schwarzova ul.), 
celkem 67 dětí. Tyto třídy si na projektu pracovaly samy, knihovnice H. Větrovská 
se zúčastnila jen slavnostního předávání knížek ve škole 3. června. Letos poprvé byla 
možnost objednat si libovolný počet knížek, avšak za poplatek 20,- Kč/ks (všechny 
zúčastněné školy souhlasily). Do 12. ročníku projektu se potom v novém školním roce 2019/2020 
přihlásilo 5 prvních tříd: ZŠ Chotíkov, ZŠ Montessori, Benešova ZŠ (2 třídy) a ZŠ M. Luthera.  
     V OK Bory projekt vyvrcholil 6. června pasováním prvňáčků na čtenáře. Žáci tří prvních 
tříd ze dvou borských základních škol během roku 2 x navštívili knihovnu, aby se seznámili 
s možnostmi půjčování a dozvěděli se o činnostech spojených s vydáváním knih. Třetí 
návštěva pak byla slavnostní. Nejprve děti prokázaly čtenářskou zdatnost při společném 
čtení Pohádky o králi Karlovi od Lucie Seifertové. Poté byl přivolán král Knihoslav I., 
který každého přítomného dětského účastníka pasoval rytířským mečem na čtenáře či čtenářku. 
Dohromady jeho meč zakroužil nad 58 hlavami.  
     Také Knihovna Lobzy vykázala celoroční práci s prvními třídami 28. ZŠ. Od září do června 
tam probíhaly besedy a scénická čtení, na závěr děti obdržely knižní odměnu ze zdrojů KMP.   
     OK Skvrňany namísto projektu Knížka pro prvňáčka pořádá každoročně Pasování 
prvňáků na čtenáře. V roce 2019 se ho zúčastnilo 8 prvních tříd (153 dětských čtenářů). 
     V OK Slovany se zapojila jedna 1. třída Církevní ZŠ. Pasování na čtenáře s předáním 
knížky z vlastních zdrojů knihovny předcházela řada společných návštěv v knihovně a účast 
na několika lekcích informační výchovy. Celkem bylo pasováno 20 dětí.   
     V Knihovně Vinice se do projektu zapojily tři 1. třídy ze 7. MŠ a ZŠ – celkem 65 dětí. 
Pro prvňáčky byla v březnu 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. Následovalo čtení v podání studentů 
Pedagogické fakulty ZČU (Dramatického ateliéru Evy Gažákové). 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.   
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S knížkou do života (Bookstart)  
     KMP letos nebyla oficiálně zapojena, neboť si z důvodů finančních i organizačních 
neobjednala dárkové sety. Projekt S knížkou do života (Bookstart) však ze všech sil 
podporovala a v průběhu celého roku 2019 ve svých provozech pravidelně realizovala 
programy pro děti 0-3 a jejich rodiče. Bylo uskutečněno celkem 42 akcí pro 769 účastníků 
(dětí 0-3 s maminkami), z toho bylo 30 společných čtení. Čtyři knihovny KMP nabízely akce 
pro rodiny s dětmi 0-3 pravidelně s frekvencí cca 1 x za měsíc, další knihovna jednorázově. 
Nejčastěji se jednalo o tzv. Čtení pro nejmenší, pro které knihovnice pečlivě vybíraly vhodné 
čtené ukázky a doprovodné aktivity, rodičům byl k dispozici seznam doporučených knih 
k předčítání. Obvodní knihovna Skvrňany v rámci klubu Kniháček realizovala hravé čtení 
s využitím loutkového divadla „Marionetino“. Počet účastníků na jednotlivých akcích se 
v průběhu roku postupně zvyšoval, KMP zaznamenala velmi kladné reakce. Knihovna Bolevec 
předala 10 ks dárkových setů, jež zbyly KMP z prvního ročníku projektu. Knihovna Vinice 
v březnu věnovala projektu Bookstart a knížkám pro nejmenší děti velkou výlohu. 

 
Knihovna  Název akce Počet akcí  Počet úč.  

Knihovna Bolevec Čtení pro nejmenší 5 45 

Knihovna Vinice Čtení pro nejmenší 1 9 

OK Bory Čtení pro nejmenší 9 209 

OK Skvrňany Kniháček - klub pro rodiče s dětmi 0-3 r. 8 109 

ÚKDM Čtení pro nejmenší  7 90 

 Další aktivity (soutěže, doplňovačky, bludiště)  12 307 

Celkem 42 769 

 
Dny poezie (10. – 24. 11. 2019) 
     Knihovna Lobzy připravila pro žáky 2. a 4. tříd 28. ZŠ tematické besedy o poezii Jen si 
děti všimněte. Program proběhl celkem 4 x ve dnech 19. 11., 21. 11. a 22. 11., zúčastnilo se 
92 dětí v doprovodu 5 dospělých. Kromě básní byly využity názorné pomůcky a také speciální 
dekorativní razítka s Pegasem vč. razítka plastického. Besedy měly velký ohlas u dětí 
i pedagogů.  
     OK Lochotín uskutečnila pro žáky 31. ZŠ 2 lekce informační výchovy se zaměřením na 
poezii pro děti (19. 11. / 45 úč.). 
     OK Doubravka provedla pro 5. třídy 14. ZŠ a ZŠ Újezd lekce informační výchovy Trocha 
poezie nikoho nezabije, celkem 4 x ve dnech 12. 11., 13. 11., 14. 11. a 19. 11., zúčastnilo se 
82 dětí.   
OK Slovany připravila čtenářskou soutěž pro děti Kdo napsal knížku básniček s názvem… 
(listopad). 
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec proběhla výstava knih Dny poezie, zhotovena byla 
tematická nástěnka Dny poezie, uskutečněny 3 tematické besedy pro děti Čeští básníci 
a 2 čtenářské soutěže pro děti Kdo je kdo – Pohádkové postavy v básničkách a Kdo je kdo – 
Zvířátka v básničkách podle knihy J. Žáčka Hádanky a luštěniny.    
     OK Skvrňany nabídla čtenářům tematickou půjčovní výstavku knih poezie. 
Ústřední knihovna pro děti a mládež realizovala pásmo poezie současných českých 
i světových autorů pro žáky 5. A 16. ZŠ a MŠ s názvem „Rýmy-šprýmy“ (11. 11. / 16 úč.), děti 
se aktivně zapojily doplňováním vynechaných rýmů a tvořením vtipných básní z několika 
zadaných slov. (Největší úspěch měly verše Jiřího Žáčka z knihy Velká kniha básniček 
a pohádek, děti např. doplňovaly vynechaná jména u básně Kolik tet má Agáta. Nechybělo 
zamyšlení nad významem poezie v životě člověka a řada vtipných rýmů-šprýmů – těch 
přečtených i vymyšlených.) V úseku pro mládež proběhla soutěž k básni Jaroslava 
Vrchlického „Jarní romance“.  
KMP úzce spolupracovala se Střediskem západočeských spisovatelů na programu 
5. Plzeňského literární festivalu, který se u příležitosti celorepublikového festivalu Dny poezie 
v Plzni v listopadu každoročně koná. Přímo v Polanově síni se uskutečnil Podvečer 
s plzeňskými básníky, na kterém vystoupily Karla Erbová, Vlasta Špinková, Tamara Kopřivová 
a Jaroslava Málková za hudebního doprovodu Milana Čechury (5. 11. / 28 úč.).   



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

59 

Šumava Litera 

     KMP rovněž využila nabídku pořadů festivalového týdnu Šumava Litera v Šumperku. 

OK Bory v Polanově síni 21. 11. realizovala přednášku Josefa Pecky Toulání Šumavou, které 

se zúčastnilo cca 70 lidí. (J. Pecka je šumavský průvodce - i divočinou, autor knihy Toulání 

Šumavou a Pošumavím, zpracovává trasy pro pěší a cyklisty.)  

 

Den pro dětskou knihu (30. 11.) 

     KMP se rovněž připojila k XIII. ročníku akce Den pro dětskou knihu.  

     OK Doubravka pojednala první adventní sobotu pro celou rodinu v předvánočním duchu. 

Do programu zařadila výtvarné dílničky, zdobení vánočního stromku, vystoupení dětského 

sboru Rolničky při 14. ZŠ, pohádku Zimní královny, dětský knihotoč na principu možnosti 

výměny dětských knih, zimně laděný fotokoutek i občerstvení. Na Den pro dětskou knihu 

sem zavítalo 84 návštěvníků.   

     V ÚKDM proběhla beseda o ilustraci a výtvarná dílna pro děti s ilustrátorkou Janou 

Vackovou. Součástí programu bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky. Využity byly 

všechny prostory dětského oddělení vč. vstupní haly a nové Barevné čítárny. Zúčastnilo se 

přes 50 dětí s rodiči.   

 

 

Akce k významným výročím roku 2019    

 

K výročím Knihovny města Plzně v roce 2019 

 

20. výročí uvedení do provozu M-klubu v OK Skvrňany 

     Pracovník J. Albrecht k výročí M-klubu vytvořil propagační video, které bylo prezentováno 

na sociálních sítích (https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ).  

 

KMP k významným výročím roku 2019  

 

K 100. výročí narození významného plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda (*14. 2. 1919) 
 

     Pracovnice Studovny sestavily výběrovou bibliografii s názvem Miroslav Zikmund.8 

Neprodejná publikace mapuje zejména knižní a filmovou produkci Miroslava Zikmunda. Tvoří ji 

soubor citací českých a cizojazyčných publikací včetně statí ve sbornících a citací 

audiovizuálních dokumentů vydaných do konce roku 2018. Bibliografie soustřeďuje 

dokumenty, u kterých je jako jeden z původců díla nebo jeho části uveden Miroslav Zikmund, 

ve druhém oddílu pak také ty, v nichž je o něm pojednáno. Do první části Tvorba Miroslava 

Zikmunda spadají i publikace, v nichž je příspěvek zpracován formou rozhovoru či  osobní 

korespondence. Řazení záznamů je vzestupně chronologické, v rámci roků vydání pak řazení 

abecední – podle jména autora a následně podle názvu díla. U některých publikací 

a audiovizuálních dokumentů zůstaly záznamy neúplné, jelikož kompletní údaje nebylo možné 

dohledat. Záznamy byly získány průzkumem fondů jednotlivých knihoven ČR a jejich katalogů, 

dále vybraných knihovních databází a portálů. Při ověřování citací dokumentů KMP 

spolupracovala s dalšími institucemi, jako Oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

(Archiv H+Z), knihovna Libri prohibiti, Národní filmový archiv, Archiv a programové fondy ČT 

a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Překlad úvodu a životopisného medailonu 

do angličtiny a němčiny zajistila Aliance – překladatelská a tlumočnická kancelář. Publikace 

má 57 stran a s finanční podporou ÚMO Plzeň 3 (5 000,- Kč) a MK ČR (4 991,- Kč) byla 

                                                 
8 Miroslav Zikmund : výběrová bibliografie. Vydání 1. Plzeň: Knihovna města Plzně, p.o., 2019. 57 stran. 
ISBN 978-80-88282-00-6.  

https://www.youtube.com/channel/UCh0frO8pqcyoTncqUNNj9JQ
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vydána v únoru 2019 v nákladu 200 výtisků. Pro velký zájem veřejnosti byl pak v dubnu 

realizován dotisk (100 výtisků). Bibliografie je též volně ke stažení na webu KMP 

(https://knihovna.plzen.eu/Files/knihovnamp/e_knihovna/Bibliografie/BibliografieM.Zikmund.pdf).  

Křest bibliografie proběhl 7. 2. a byl spojený s vernisáží výstavy fotografií Miroslav Zikmund 

ve foyer Polanovy síně. Autorem výstavy byl plzeňský fotograf Radovan Kodera, vernisáže 

se zúčastnilo 45 lidí. Po krátkém proslovu (R. Kodera, M. Skálová) následovalo malé 

pohoštění se symbolickým přípitkem. Návštěvníkům k dispozici byla bibliografie, reklamní 

propisky a propagační dokumenty od nakladatelství Jota. Ve foyer zároveň běžel audio 

záznam, který s M. Zikmundem natočil už dříve R. Kodera. V Polanově síni se promítalo 

DVD Století MZ a řada lidí tam zhlédla celý dokument. Velký úspěch měla replika Tatrovky, 

ve které H+Z absolvovali svoji první cestu v letech 1947-1952, přistavená před knihovnou 

(u obrazovky s upoutávkou) od 15.45 do 18.30 hodin. Sběratel Karel Valenta z Červeného 

Hrádku ji zakoupil v 80. letech jako vrak, opravil a v posledních 20 letech s ní byl několikrát 

na akcích spojených s cestovatelskou dvojicí (Český Krumlov, Zlín, Ostrava, atd.). Na kapotě 

vozu je vlastnoruční Zikmundův podpis. I na ulici byl o vůz značný zájem, lidé si ho 

fotografovali, majitel zájemcům odpovídal na dotazy především technického rázu. Akce byla 

propagována na webových stránkách MMP, ve dvou článcích v Radničních listech a článku 

v MfD, na webu a FB KMP aj. Pracovnice dále instalovaly malou výstavku ve studovně 

a ve vitríně na chodbě (knihy, audio, mapy, výstřižky) vč. upozornění na možnost absenčních 

výpůjček z dobře zásobeného fondu KMP. Výstava trvala do konce března, od 15. dubna 

byla 3 měsíce k vidění v Knihovně Lobzy, v červenci a srpnu pak v OK Bory, dalšími v pořadí 

byly OK Slovany jako rodná čtvrť M. Zikmunda a Knihovna Bolevec. Každá z knihoven 

obdržela několik kusů bibliografie pro zájemce z řad čtenářů. Bibliografie byla rozeslána 

po celé ČR kulturně-vzdělávacím institucím, které jsou s M. Zikmundem spojené nebo při 

zpracování poskytly odbornou pomoc, dále MMP, knihovnám a samozřejmé též 

M. Zikmundovi. 

     V Polanově síni 25. 4. v režii Studovny proběhl pořad Zikmund 100, jehož hosty byli mladí 

plzeňští cestovatelé Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha, kteří podnikli cestu po stopách dvojice 

H+Z, napsali o tom dvě knihy a jsou autory přednáškového cyklu o svém putování. Z Odboru 

prezentace a marketingu MMP si k tomu KMP zapůjčila dekoraci (fotosiluetu Hanzelky 

a Zikmunda v životní velikosti), před budovu byla opět přistavena replika Tatrovky. Besedu 

navštívilo 48 lidí. 

     Výročí M. Zikmunda byla ve všech knihovnách KMP věnována patřičná pozornost. 

K výročí cestovatelů odkazovala už novoročenka KMP 2019 s motivem legendárního vozu 

před hlavní budovou knihovny. Studovna pro všechny graficky zpracovala poutač 

a medailony M. Zikmunda a J. Hanzelky k použití. Realizovány byly nástěnky s informacemi 

a dokumenty (OK Doubravka – leden; Knihovna Lobzy – „Muž, který 100 let nestíhá“ – 

s aktuálními novinovými články o MZ – od 14. 3.), výstavky knih a materiálů s názvem 

„Miroslav Zikmund – 100. výročí narození“ a jinými obdobnými názvy (OK Doubravka – leden; 

OK Skvrňany – leden až květen; OK Bory – leden až březen; ÚKDM – odd. mládeže – únor; 

Knihovna Vinice – ve výloze – únor; Knihovna Bolevec – odd. pro dospělé – od 4. 2.; Knihovna 

Lobzy – od 13. 2. dva týdny; OK Slovany  -  větší výstavka literatury a novin s důrazem 

na 1. vydání, která má OK ve svém KF, a se zdůrazněním místa narození a prvního bydliště 

MZ v Úslavské ul. 31, nedaleko knihovny; pobočka Božkov; ÚKD – březen) a čtenářskou 

soutěž pro děti (OK Doubravka – kvíz Miroslav Zikmund – leden/10 úč.).  

     V OK Skvrňany proběhla řada lekcí informační výchovy pro školy Poznáváme ČR 

se zaměřením na vyhledávání knih s cestovatelskou tematikou, v nichž bylo Zikmundovo 

výročí také zmiňováno (11 x pro celkem 192 dětí).     

     Výročí byla rovněž věnována prezentace na spořiči dotykové obrazovky ve výloze hlavní 

budovy KMP a prezentace na obrazovce v prostorách Bazénu Slovany.   

https://knihovna.plzen.eu/Files/knihovnamp/e_knihovna/Bibliografie/BibliografieM.Zikmund.pdf
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K 30. výročí Sametové revoluce (17. 11. 1989)  
 

     K 30. výročí Sametové revoluce KMP připravila cyklus šesti pořadů se zaměřením 
na jednotlivé oblasti kulturní historie v Plzni a ČR v letech 1968-1989 S maskou nakřivo aneb 
Takhle jsme tu žili.  Jednalo se o tematicky zaměřené besedy v Polanově síni, jedenkrát 
za měsíc od 17:00 hodin, obvykle se třemi hosty – odborníky a pamětníky. Každý večer měl 
trochu jinou podobu v závislosti na účinkujících a prezentovaném oboru. Moderátorkou byla 
Markéta Čekanová. Postupně proběhly večery:  

• 1. díl - 19. 3. 2019 – téma Literatura. O zakázaných autorech, o knihách na indexu, 
samizdatu, cenzuře, oficiální a neoficiální literatuře, literárním undergroundu v písňových 
textech, o Svazu spisovatelů, manifestech i debaklech, o knižních festivalech, o praxi 
v knihovnách v té době aj. diskutovali Oldřich Janota, Alena Zemančíková a Dagmar 
Svatková (16 úč.). 

• 2. díl – 23. 4. 2019 – téma Film. O soudobé filmové produkci a nabídce kin, 
o trezorových filmech té doby, režisérech a hercích „na indexu“, o Filmovém festivalu 
pracujících, o tehdejších plzeňských kinech, o místních amatérských filmařích, 
o metodice k filmům doporučených pro školy, o plzeňském Filmovém klubu, 
ale i vlastním vztahu k filmu či osobních filmových zážitcích diskutovali Stanislav Polauf, 
Jan Loučím a Tomáš Kůs (18 úč.). 

• 3. díl – 21. 5. 2019 – téma Výtvarné umění. O výtvarnících, o Svazu českých výtvarných 
umělců, o soudobých výstavách výjimečných, poplatných i kontroverzních, o preferencích 
i zákazech, o tehdejších mimořádných počinech, ale i městských zakázkách, výtvarné 
výzdobě ve městě, o ateliérech, soudobých galeriích a výstavních prostorech v Plzni, 
např. o Červeném srdci či Luně, o výtvarných skupinách, o výuce výtvarné výchovy 
ve školách, na Pedagogické fakultě v Plzni i v LŠU diskutovali Stanislav Bukovský, 
Marie Jílková a Václav Malina (13 úč.). 

• 4. díl – 24. 9. 2019 - téma Divadlo. O plzeňských divadlech a divadelnících, o repertoáru, 
souborech, hercích, dramaturgii, o ochotnických souborech, buřičství na jevištích, 
mimoverbálních projevech, o zákazech i o tehdejších mimořádných počinech, o soudobé 
dramatické tvorbě, o divadlech loutkových, o zájezdové činnosti aj. diskutovali Josef 
Nechutný, prof. Viktor Viktora, Vladimír Čada a Vladimír Gardavský (26 úč.). 

• 5. díl – 29. 10. 2019 – téma Hudba. O hudebním životě v Plzni aj. diskutovali Radek 
Diestler, Jaroslav Samson Lenk a Zdeněk Raboch (15 úč.).  

• 6. díl – 26. 11. 2019 – téma Tanec. O fenoménu tanečních kurzů, o tanečních kroužcích 
(i o folklóru), o předtančeních na maturitních věnečcích, o tanečních školách, soutěžích 
a přehlídkách, o metodice tzv. ZUČ i o plzeňských plesových sezonách diskutovali Libor 
Fait, Věra Sudková a Eva Vysloužilová (12 úč.). 

     Jednotlivé knihovny sítě KMP připomněly výročí obvyklými drobnými aktivitami, např. 
OK Slovany a OK Skvrňany vyhledaly ve svých archivech před lety zhotovené kopie titulních 
stránek plzeňské Pravdy roku 1989 a průběžně je opět vystavovaly na nástěnky (Stalo se 
před 30 lety…). 
     V dospělém oddělení Knihovny Bolevec proběhla výstava knih a materiálů 30. výročí 
Sametové revoluce (od 11. 11.). OK Bory nabídla návštěvníkům tematickou nástěnku 
z materiálů Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy 17. listopad v českých dějinách 
20. století (září-prosinec) a dále tematickou půjčovní výstavku knih s názvem Když se o nás 
starali soudruzi (listopad). Knihovna Lobzy realizovala výstavku knih o Sametové revoluci 
a výstavku časopisů s články k tomuto tématu (listopad). OK Doubravka připravila velkou 
tematickou nástěnku s výstavkou knih. Na Facebook KMP, Facebook OK Doubravka 
a na web KMP v záložce Doporučujeme umístila logo s odkazem na stránku 
https://1989.knihovny.cz/. OK Slovany uskutečnila výstavku knih a článků z původních novin 
Listopad 1938 a větší výstavku Listopad 1989, na které byly kromě knih využity i dva cykly 
článků z Lidových novin - Rok zlomu 1989 a Lidé roku 1989 (listopad). V listopadu 
v prostorách Studovny proběhla tematická výstavka knih a dokumentů, v ÚKD výstavka knih 

https://1989.knihovny.cz/
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17. listopad 1989 – Jednou budem dál, v ÚKDM – oddělení mládeže výstavka 17. 11. 1989 – 
17. 11. 2019 – 30. výročí sametové revoluce a v ÚKDM – dětském oddělení výstavka 17. 11. 
1989 – 30. výročí sametové revoluce: zakázaní autoři dětských knih (V. Havel: Pižďuchové, 
I. M. Jirous: Magor dětem, Vr. Brabenec: Všude je střed světa, Pajasan, J. Stránský: 
Perlorodky, L. Vaculík: Petr má medvěda nebo co, I. Binar: Kam se poděl Jeníček?, 
J. Vladislav: ProPánaKrále). Knihovna Vinice propagovala toto výročí ve výloze. 
 
K 180. výročí narození Emila Škody (*18. 11. 1839 v Plzni) 
 

     K výročí narození Emila Škody připravily OK Slovany, OK Lochotín, ÚKDM a Knihovna 
Bolevec v dospělém oddělení tematické výstavky knih a materiálů (listopad). 
     Ve foyer Polanovy síně byla zpřístupněna panelová výstava historických fotografií 
s doprovodnými informačními texty „Emil Rytíř Škoda“. Výstavu realizoval Stanislav Bukovský, 
malá vernisáž s úvodním slovem se uskutečnila 26. 11., výstava potrvá do 21. 1. 2020.     
     Studovna se soustředila na Škodův odkaz současnosti. Ve foyer Polanovy síně připravila 
vitrínu Emil Škoda. V prostorách Polanovy síně zorganizovala pro SŠ a veřejnost 2 x 
přednášku škodováckého konstruktéra a vývojáře Ing. Františka Palíka Lokomotivy z plzeňské 
Škodovky (3. 10. dopoledne a odpoledne, celkem 122 úč.). Obsahem přednášky byla historie 
a výroba vysokorychlostních elektrických lokomotiv ŠKODA, zajímavosti jejich 
prodeje a mezinárodního využití. V prostorách ÚKD v přízemí proběhla stejnojmenná 
panelová výstava fotografií s doprovodnými informačními texty (9. 9. - 31. 10.). Výstava 
s dobrým ohlasem byla počátkem prosince dále zapůjčena do Střední průmyslové školy 
dopravní Plzeň.  
     Výstavkami knih a materiálů upozornily knihovny rovněž na události předcházející -  
80. výročí okupace českých zemí/15. 3. 1939 (OK Slovany – kromě knih vystaveny též originály 
dobových periodik; ÚKDM – odd. mládeže - březen), na 50. výročí upálení Jana 
Palacha/†19. 1. 1969 (Knihovna Bolevec – dospělé odd. – od 14. 1.; ÚKDM – odd. mládeže - 
leden) a Jana Zajíce/†25. 2. 1969 (ÚKDM - únor) či na životní výročí Karla Kryla/*1944 -†1994 
(Knihovna Bolevec – od 2. 4.). OK Slovany nabídla čtenářskou soutěž pro děti 15. březen 
1939 (11 úč.).    
 
     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. 100. výročí prvního Knihovního zákona (22. 7. 1919), 70. výročí narození 
režiséra a scénáristy Václava Chaloupky, 70. výročí narození spisovatele Milana Čechury, 
90. výročí narození spisovatele a hudebního skladatele Karla Pexidra, 90. výroční narození 
novináře a spisovatele Vlastislava Tomana, 90. výročí narození spisovatele Františka Nepila, 
120. výročí narození novináře a spisovatele Ericha Kästnera, 100. výročí narození 
představitele beatnické generace básníka Lawrence Ferlinghettiho, 90. výročí narození 
spisovatele a publicisty Miroslava Ivanova, 220. výročí narození zakladatele kritického 
realismu, spisovatele Honoré de Balzaca, 220. výročí narození básníka, prozaika a dramatika 
Alexandra Sergejeviče Puškina, 90. výročí narození židovské dívky Anne Frankové, 120. výročí 
narození spisovatele Ernesta Hemingwaye, 270. výročí narození básníka, prozaika a dramatika 
Johanna Wolfganga von Goetheho, 100. výročí narození básníka Jiřího Ortena, 120. výročí 
narození spisovatele, novináře a ilustrátora Ondřeje Sekory, 90. výročí narození spisovatele 
Michaela Endeho aj. 
 
K významným a mezinárodním dnům 
     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.), Mezinárodní den rodiny (15. 5.), Svátek 
sousedů (30. 5.), Mezinárodní den dětí (1. 6.), Mezinárodní den seniorů (1. 10.), Mezinárodní 
den úsměvu (5. 10.), Světový den pozdravů (21. 11.) a další.  
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Přehled počtu akcí v knihovnách KMP podle cílových skupin  
 

Název Počet provedení Počet účastníků 

Děti předškolního věku – veřejnost 

Bolevec 5 45 

Bory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9 209 

Lochotín 32 586 

Skvrňany 8                                                                                 109 

ÚKDM 19 397 

Vinice 12 230 

Celkem 85 1 576 

Děti, žáci a studenti školních zařízení 

Bolevec 327 5 919 

Bory 86 1 618 

Doubravka 81 1 703 

HIK 15 269 

L-klub 101 4 463 

Lobzy 111 2 667 

Lochotín 68 1 581 

M-klub 13 574 

Polanova síň 112 4 228 

Skvrňany 107 1 870 

Slovany 48 964 

ÚKDM 120 2 556 

Vinice 64 1 45 

Studovna 11 272 

Božkov 7 84 

Černice 1 9 

Křimice 6 42 

Litice 2 38 

Malesice 7 7 

Újezd 1 32 

Celkem 1 288 28 896 

Dětská veřejnost do 15 let 

Bolevec 96 4 412 

Doubravka 48 791 

M-klub 21 159 

Skvrňany 6 34 

Slovany 32 475 

ÚKDM 8 89 

Bílá Hora 4 10 

Božkov 16 228 

Křimice 7 16 

Radčice 8 14 

Újezd 23 32 

Celkem 269 6 260 

Dospělá veřejnost 

Bolevec 1 5 

Bory 2 78 

Doubravka 2 63 

HIK 1 1 
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L-klub 46 2 537 

M-klub 105 1 289 

Polanova síň 46 1 077 

Skvrňany 12 179 

Slovany 1 2 

ÚKDM 1 14 

Vinice  1 27 

Studovna 4 377 

Křimice 1 25 

Lhota 2 43 

Celkem 225 5 717 

Mladí lidé 15-25 let 

Doubravka 3 224 

Vinice 2 35 

ÚKDM 3 21 

Celkem 8 280 

Rodiny s dětmi 

Doubravka 10 159 

ÚKD 1 611 

ÚKDM 3 230 

Vinice 2 24 

Celkem 16 1 024 

Lidé s handicapem 

Bolevec  24 347 

Bory 14 134 

Doubravka 5 59 

Lobzy 2 25 

ÚKDM 3 29 

Celkem 48 594 

Senioři 

Bolevec 3 60 

Doubravka 32 304 

ÚKD 38 294 

Celkem 73 658 

Národnostní menšiny 

Celkem   

Jiné 

Bory 4 70 

Celkem 4 70 

Celkem souhrn 2 016 45 075 

 
 
Fotografie z akcí KMP viz Příloha č. 7.  

 

 
 

 
◼ 
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III.5 Ostatní činnost  
 
Regionální funkce 
     V roce 2019 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). Z toho 12 knihoven KMP od roku 2018 používá 
knihovní informační systém Tritius, knihovna ve Starém Plzenci nadále pracuje v KIS Clavius 

a 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 2019 
z krajské dotace KMP jako pověřená knihovna obdržela částku ve výši 221 049,- Kč. 

Prostředky v plné 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 suma byla čerpána 

na mzdové náklady (143 681,85 Kč = 65 %), na nákup knižních dokumentů (55 683,14 Kč = 

25,19 %), na spotřebu energií (11 562,01 Kč = 5,23 %) a na spotřebu pohonných hmot 
(10 122,00 Kč = 4,58 %). 

     Z vlastních prostředků KMP na zajištění výkonu regionálních funkcí byla stanovena částka 

ve výši 480 564,53 Kč. Tato částka byla čerpána na mzdové náklady (118 214,15 = 24,6 %), 
na zákonné sociální a zdravotní pojištění (88 785,60 Kč = 18,48 %), na nákup knižních 

dokumentů (264 439,48 Kč = 55,03 %) a na ostatní provozní náklady (9 125,30 Kč = 1,9 %).  
     Na nákup knižních dokumentů do stálého knihovního fondu z prostředků obcí byla 

přidělena a vyčerpána částka 153 371,24 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. 
Bezproblémové zajištění chodu výpočetní techniky zajišťovala pracovnice IT. 

     Za rok 2019 do stálého knihovního fondu 12 obsluhovaných knihoven z prostředků obcí 
bylo zakoupeno a zpracováno 33 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 
1 448 knihovních jednotek (o 258 knihovních jednotek více než v roce 2018), z celkového 

počtu knihovních jednotek z prostředků krajské dotace bylo zakoupeno 254 knihovních 
jednotek (o 13 více než v roce 2018).  

     Pracovnice zodpovědná za správu výměnného fondu na základě předem domluvených 

požadavků knihovnic připravila a expedovala do obsluhovaných knihoven celkem 145 souborů 
knižních dokumentů (o 14 souborů více než v roce 2018). Celkově bylo obsluhovaným knihovnám 

poskytnuto 5 459 knihovních jednotek (o 453 knihovních jednotek více než v roce 2018). Každá 
knihovna tedy obdržela v průměru 10 souborů – průměr výpůjček na jednu knihovnu dělal 

398 knihovních jednotek. 

     Soubory knižních dokumentů z výměnného fondu byly do obsluhovaných knihoven 
rozváženy služebním vozidlem KMP – celkem bylo ujeto 2 715 km. Cesty na metodické 

návštěvy pracovnice uskutečňovaly prostřednictvím MHD. 
     Stav výměnného fondu ve Statistickém výkazu regionálních funkcí vykazuje hodnotu 

37 596 knihovních jednotek. Vychází ze součtu počtu KJ všech druhů dokumentů získaných 

ze statistických sestav z knihovního systému k 31. 12. 2019. Oproti prostému výpočtu (stav VF 
k 31. 12. 2018 + přírůstek VF za rok 2019 – úbytek VF za rok 2019) vykazuje schodek 25 KJ. 
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Chyba jde na vrub KIS Tritius, který v průběhu času vykazuje ve statistických výstupech mírné 

odchylky.  

     Na základě Směrnice KMP č. 4/2017 k provádění revize knihovního fondu v roce 2019 byly dle 
dlouhodobého plánu provedeny revize knihovního fondu ve 3 obsluhovaných knihovnách – Bílá 

Hora, Božkov a Červený Hrádek. V průběhu těchto revizí bylo zrevidováno 7 072 knihovních 
jednotek. V roce 2019 byla uzavřena revize KF v knihovně ve Starém Plzenci, která 

se uskutečnila na konci kalendářního roku 2018, a také revize v Božkově (s nulovými 

ztrátami). V knihovnách Bílá Hora a Červený Hrádek, kde byly revize fyzicky provedeny 
před koncem roku 2019, bude v průběhu roku 2020 probíhat dohledávání zjištěných ztrát. 

S jejich uzavřením se počítá pro tento rok. 
     V průběhu roku bylo v obsluhovaných knihovnách uskutečněno celkem 68 metodických 

návštěv, na nichž se nejvíce podílela náměstkyně pro hlavní činnost KMP – většinu knihoven 

navštívila 2 x. Při svých návštěvách se zabývala kontrolou běžné agendy - práce v novém KIS 
Tritius. V prvním pololetí rovněž proběhla kontrola dodržování podmínek stanovených GDPR. 

Knihovny dále navštívila vedoucí Oddělení KF společně s pracovnicí Výměnného fondu. Účelem 

jejich návštěv byla zejména kontrola evidence periodik a neevidovaných dokumentů, odpisy, 
příprava na plánované revize KF a vyhledávání v profesním katalogu. Další metodické návštěvy 

provedly vedoucí obvodních knihoven, které se zaměřily na práce spojené s aktualizací KF, 
přípravou a provedením revizí KF, inventarizací majetku apod. Agenda běžného provozu, příprava 

ročního hodnocení činnosti, úskalí provozu KIS Tritius aj. byla řešena v rámci 40 konzultací.  

      Pracovnice IT ve spolupráci SITMP zajišťovala bezproblémový chod KIS Tritius 
v obsluhovaných knihovnách (pobočky KMP), poskytla 2 konzultace a uskutečnila 1 pracovní 

zásah v knihovně ve Starém Plzenci při problémech KIS Clavius. V knihovnách Božkov, Bílá Hora 
a Červený Hrádek provedla nastavení KIS pro proces revize KF a zpětné nastavení modulů 

výpůjčního protokolu. 

     V žádné z obsluhovaných knihoven nedošlo během roku k personálním změnám. 
V pobočkách Újezd a Červený Hrádek, kde se knihovnice vyměnily v roce 2018, se pokles 

statistických výkonů zastavil, ba naopak byl nastartován proces velmi mírného vzestupu.  
     Činnost knihoven v Malesicích a Radčicích byla od ledna do dubna výrazně ovlivněna 

dlouhodobou nemocí knihovnice zajišťující provoz v obou pobočkách. Služby při zkrácené 

otevírací době se podařilo částečně zabezpečit pracovnicemi z OK Skvrňany a Knihovny Vinice.  
     V knihovně Černice, která je umístěna v objektu MO Plzeň 8 (Veská 11), došlo v jarních 

měsících k výměně plastových oken a úpravě přístupu do budovy (výměna a posun hlavních 
vchodových dveří, instalace bezpečnostního přístupového systému). Tyto práce si však 

nevyžádaly omezení provozní doby knihovny.  

     Porady, která proběhla 28. 11., se vedle 7 knihovnic obsluhovaných knihoven zúčastnily 
i ředitelka KMP, náměstkyně pro hlavní činnost, vedoucí Oddělení KF, pracovnice 

Výměnného fondu, pracovnice IT a vedoucí všech obvodních knihoven. Programem jednání 
bylo zhodnocení roční činnosti knihoven, analýza poklesu výkonů, výměna pracovních 

zkušeností apod.  

     Pracovnice 9 obsluhovaných knihoven se v rámci odborného vzdělávání zúčastnily školení 
zaměřeného na vyhledávání v on-line katalogu KIS Tritius v podání zástupce firmy Tritius 

Solutions (8. 3., 3 pracovnice) a semináře zaměřeného na mapování vývoje současných 
čtenářských potřeb a zájmů na pozadí výsledků Průzkumu spokojenosti se službami KMP 

v podání náměstkyně pro hlavní činnost (28. 11., 7 pracovnic). V průběhu roku se též podle 

svých individuálních možností účastnily vzdělávacích akcí organizovaných krajskou 
knihovnou nebo regionální organizací SKIP (např. zájezd na knižní veletrh Svět knihy 2019 

Praha - 2 pracovnice, setkání knihovníků Literární Šumava - 2 pracovnice, seminář 
Informační, obsahová a mediální gramotnost pro knihovníky s Doc. PhDr. R. Papíkem – 

1 pracovnice, exkurze do odborných knihoven v Pardubicích - 1 pracovnice, exkurze 

do knihoven jižní Plzeňska - 2 pracovnice apod.). 
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Uskupení a spolky při KMP 
 
     Při KMP v roce 2019 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 2019 proběhlo 
10 pracovních schůzí, až na jedinou výjimku vždy v pátek od 14:30 hodin). Spolu 
s dobrovolnými spolupracovníky a věrnými diváky navíc neformálně poseděl 3 x (12. 4., 
8. 11. a tradičně i na závěr roku 30. 12.). 
 
Přehled vydaných publikací viz Příloha č. 8.  
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III.7 Knihovní fondy 
 
     Knihovní fond (dále jen KF) k 31. 12. 2019 tvořilo celkem 478 019 knihovních 
jednotek (dále jen KJ), ve volných výběrech bylo čtenářům k dispozici 315 894 KJ (66 %). 
Přírůstek KF byl 19 850 KJ, úbytek činil 21 499 KJ. KMP odebírala 309 titulů periodik v 1 355 
exemplářích, z toho 78 titulů v 368 exemplářích v remitendách. Cizojazyčných titulů periodik 
pak bylo 7 v 7 exemplářích.  
     Celkové náklady na pořízení KF činily 5 517 978,51 Kč, z toho bylo 3 925 626,85 Kč 
vynaloženo na knihy, 976 860,99 Kč na periodika, 453 541,53 Kč na AV média, 99 372,00 Kč 
na e-knihy a 55 300,00 Kč na fond pro obsluhované knihovny v rámci poskytování 
regionálních funkcí. 
 
Akvizice (nákup a doplňování KF)   
 

Zaměření doplňování 

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

pracovníků knihoven. 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 7 484,- Kč (v roce 2018 

za 6 206,- Kč) plus tzv. rezervu v počtu 20 exemplářů bez finančního omezení. 

     Využila také možnost zapojit se do VI. etapy projektu Cizojazyčná literatura na podporu 

doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím tohoto projektu 

získala především beletrii v hodnotě 49 885,- Kč (v roce 2018 za 44 045,- Kč), která výrazně 

obohatila cizojazyčný knihovní fond.  

 

Způsoby akvizice, výběr 

     V prvních měsících roku 2019 knihovna pokračovala v zavedeném způsobu výběrů 

knižních novinek za účasti dvou komisí. První komise byla složená ze zástupců ÚKD, ÚKDM, 

OK Lochotín a Studovny, scházela se o 2 hodiny dříve a usnadňovala výběr členům druhé 

komise. Díky výborné spolupráci obou komisí bylo možné doplnit knihovní fond KMP více 

tituly v pestřejší nabídce. Z důvodu časového vytížení některých členů komisí však došlo 

od září ke změně pracovního postupu. Zástupci jednotlivých knihoven dostali nově možnost 

provádět výběr knižních novinek během dvou až tří pevně stanovených dnů, kdy jsou vzorky 

knižních titulů k dispozici ve vestibulu 3. patra ústřední budovy KMP. Každý tak může 

návštěvu ústředí lépe individuálně přizpůsobit potřebám zajištění služeb ve své knihovně. 

Zavedením tohoto systému práce se četnost výběrů zvýšila. Zatímco v prvním pololetí 

proběhlo 5 tradičních výběrů, po přechodu na nový způsob se uskutečnilo 12 menších 

výběrů knih. V nabídkách nyní bývá cíleně méně vzorků, čímž se pro zástupce knihoven 

snížila časová náročnost nutná pro výběr a naopak se zrychlilo vyřizování objednávek 

od jednotlivých dodavatelů. Členové komise nadále 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. 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.  
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     K 31. 12. bylo odesláno celkem 236 elektronických nebo písemných objednávek (245 v roce 
2018). Objednávky jsou průběžně očíslované a stvrzuje je podpisem ředitelka knihovny a její 
ekonomický náměstek.  
 
Přehled hlavních dodavatelů knih 

• Albatros média 

• Albi 

• Aleš Čeněk 

• Cykloknihy 

• Euromedia Group 

• Distribuce Stehlík, Volary 

• Jota nakladatelství 

• Kosmas 

• Mindok 
 

• OPA 

• Portál nakladatelství 

• Slovart nakladatelství 

• Stehlík Jiří 

• Sun nakladatelství 

• Svět křídel 

• Ševčík nakladatelství 

• Team Library portál 
 

Knižní dary 
     KMP je stále častěji oslovována soukromými osobami s nabídkou knižních darů. Většinou 
se jedná o dědictví nebo o nadbytečné knihy, které překážejí při vyklízení bytu. V naprosté 
většině obsahují nabídky knižní produkci 70. – 90. let 20. století, což jsou tituly v KF 
dostatečně zastoupené. V takových případech KMP dárcům doporučuje oslovit antikvariát, 
nemocnice, školy nebo se zúčastnit výměnného bazaru OK Skvrňany Čtenáři čtenářům, 
kde lze po celý měsíc říjen zanechat větší množství starších knih k dispozici pro širokou 
veřejnost. Exempláře, které KMP případně chybí a zapadají do profilu fondu, jsou postupně 
zpracovány. Zbylé zachovalé exempláře jsou využívány na výměnu poškozených kusů.  
     Z nabídky darů bylo v roce 2019 se souhlasem RMP přijato a zpracováno do fondu KMP 
230 KJ v celkové hodnotě 63 726,- Kč (vloni 140 KJ za 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, Euromedia Group a nakladatelství Albatros média. Hudební nosiče 
byly pořizovány u firmy Music Records a hudebního vydavatelství Avik, filmy na DVD 
nakupovány na základě podepsané smlouvy u společností Magic box, a. s., a Bontonfilm, a. s.  
 
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 většinu poboček. 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. 
 
Přehled hlavních dodavatelů periodik 

• CZ Press (cizojazyčná periodika) 

• Mediaprint & Kapa 

• Moraviaservis 

• PNS 

• Postservis 

• SEND 

• VaRa 
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Návrhy veřejnosti na doplnění knihovního fondu 

     Uživatelé měli také možnost podávat návrhy na doplnění knihovního fondu. 

V Oddělení KF byly evidovány celkem 194 návrhy (v roce 2018 to bylo 148 návrhů). 

Uživatelé mohli svoje tipy sdělovat několika způsoby – prostřednictvím formuláře Návrh 

na doplnění knihovního fondu na webové stránce KMP (64 návrhy), anebo prostřednictvím 

e-mailové adresy Oddělení KF či přímo jeho vedoucí (130 návrhů vč. telefonických). 

V naprosté většině KMP přáním vyhověla - navrhovaný titul již často čekal na zpracování, 

nebo byl jeho vzorek pořízen do výběru pro nákupní komisi. Komunikaci s navrhovateli 

zajišťovala vedoucí Oddělení KF.  

 

 

Zpracování KF 

 

Zpracování knih 

     KMP pokračovala v již zavedeném postupu zpracovávání knižních novinek, vždy přihlížela 

k požadavkům čtenářů a provozů knihovny.  

     Přechod k novému KIS Tirtius byl pro Oddělení KF velkou výzvou, neboť si žádal 

zvýšenou pozornost pro zachování integrity a efektivity procesu akvizice, katalogizace 

i technického zpracování dokumentů. V průběhu roku 2019 se intenzivní snahou 

zpracovatelské linky nakonec podařilo dohnat určitá zpoždění ve zpracování z předchozího 

období. Také spolupráce s programátory firmy Tritius Solutions, a. s., se výrazně zlepšila, 

pro práci knihovny velikosti KMP však přesto stále nedosahuje optimálních parametrů.  

     Zpracování všech typů dokumentů probíhalo v souladu s požadovanými katalogizačními 

pravidly, bibliografické záznamy byly pravidelně odesílány do Souborného katalogu ČR. 

Nově vytvořené záznamy vykazovaly dlouhodobě vysokou kvalitu zpracování s minimem 

chyb. Do databáze Národních autorit pracovnice Oddělení KF dodávaly nové záznamy 

personálních a korporativních autorit, podílely se na doplňování a opravách stávajících 

autoritních záznamů. Odbor zpracování fondů Národní knihovny ČR každodenně 

shromažďoval veškeré opravy a změny v autoritních seznamech a prováděl jejich 

aktualizaci. KMP sama iniciovala spolupráci se serverem Obálky.cz, kam začala odesílat 

k doplnění chybějící záznamy - naskenované obálky pro knihy a AV média. Zároveň také 

podpořila využívání čárových kódů deskových her jako jednoznačných identifikátorů 

pro vyhledávání. 

     Po dohodě mezi firmou Tritius Solutions a SK ČR došlo od června 2019 ke změně 

nastavení formálních pravidel pro odebírání bibliografických záznamů. SK ČR při sklizni dat 

automaticky odebíral kromě nově zpracovaných záznamů veškeré záznamy, v nichž došlo 

za dané období k jakékoli úpravě (např. změna ve svazku, změna lokace u pultu).  

     Pro usnadnění vyhledávání a zlepšení orientace uživatelů v prostředí webového online 

katalogu pracovnice katalogizace připravily podklady pro možnost praktického zavedení 

lokační značky Umístění. Každý knihovní provoz mohl individuálně doplnit do online katalogu 

informaci o umístění daného vyhledávaného dokumentu ve svém konkrétním volném výběru.      

 

     V roce 2019 bylo celkem zpracováno rovných 18 000 KJ, tj. o 3 600 KJ více než v roce 

2018 (tehdy 14 400 KJ). Příčinou nárůstu přírůstků bylo vedle zrychlení zpracovatelské linky 

i mimořádné dodatečné navýšení částky na nákup knihovního fondu o 1 milion Kč z rozpočtu 

zřizovatele.  

 

     Též v roce 2019 průběžně pokračovaly práce na údržbě slovníků a opravách starších 

katalogizačních záznamů (přidělování a opravy třídníků MDT). Záznamy byly doplněny 

chybějícími věcnými údaji, skeny obálek, titulních listů, obsahů a informačních poznámek. 

O každé změně byly knihovny KMP informovány e-mailem.  
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Odborná spolupráce  

     V březnu KMP navštívila skupina pracovníků ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, 

která zde čerpala pravdivé informace a zkušenosti s provozem KIS Tritius.  

     S prosbou o výpomoc se na KMP obrátila i Zoologická a botanická zahrada města Plzně. 

Na místo knihovnice tam nastoupila nová pracovnice zcela bez zkušenosti s knihovními 

systémy. S úkolem zpracovat dosud neuložené knihovní dokumenty do zakoupeného KIS 

Clavius a celkově se zhostit agendy výpůjčního modulu jí při několika návštěvách knihovny 

v areálu ZOO pomohla P. Chládková (IT). V součinnosti s pracovníkem SITMP se podílela 

na nastavení KIS Clavius pro potřeby provozu, seznámení knihovnice se základními principy 

práce v prostředí KIS Clavius, přípravě formulářů a tiskových výstupů, instruktáži procesu 

katalogizace kompletů vázaných periodik a výpůjčního procesu.  

 

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 v roce 2018 bohužel zcela přerušil přechod na nový KIS Tritius, 

neboť v prostředí nového modulu katalogizace nebylo možné dosavadní vysokou kvalitu 

záznamů zabezpečit. V průběhu roku 2019 byla však spolupráce opět obnovena. Deskové hry 

(v systému pojmenované jako Stolní hry) byly zpracovávány podle předepsaných 

katalogizačních pravidel. V roce 2019 bylo zpracováno 379 KJ deskových her (vloni 486 KJ).  

 

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. Tematické kufříky, loutky a hračky (v systému 

pojmenované jako Pracovní pomůcky) byly zpracovávány podle předepsaných katalogizačních 

pravidel. V roce 2019 bylo nově zpracováno 7 KJ tematických kufříků (vloni 6 KJ). 

 

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, 

KMP nabídku postupně dále rozšiřuje. V roce 2019 byl soubor doplněn na 114 exemplářů 

těchto pomůcek. Převážně se jednalo o speciální deskové hry, leporela, skládačky, speciální 

knižní tituly a mluvené slovo. 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 a internetové 

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 2019 bylo zpracováno celkem 1 850 KJ AV médií (vloni 1 300 KJ). 
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Zpracování dokumentů v retro režimu  

     Do retro zpracování se promítla i práce s dokumenty v rámci oprav. V rámci retro 

zpracování bylo uloženo 37 KJ převážně do Regionálního fondu nebo Prezenčního fondu. 
     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 

     Tvorbu či stahování katalogizačních záznamů periodik a brožur včetně obálek dokumentů 

z báze Národní knihovny ČR centrálně zajišťuje pracovnice Oddělení KF, 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 obstarává Oddělení KF. Satelitní knihovny mají vlastní číselné řady, knihovny 

v hlavní budově mají řadu společnou.  

     Od roku 2006 KMP přispívá do Souborného katalogu seriálů záznamy periodik 

odebíraných Studovnou. Na konci roku 2019 byla tato spolupráce rozšířena o záznamy 

periodik odebíraných ÚKD. Tato záznamy v Souborném katalogu periodik knihovna postupně 

propojuje do svého on-line katalogu (vkládá proklik).  

     Na základě průběžné analýzy četnosti výpůjček byla ve spolupráci se všemi knihovnami 

sítě prováděna optimalizace, počet odebíraných titulů a exemplářů periodik se proto v průběhu 

roku měnil v reakci na uživatelský zájem. 

     V roce 2019 KMP odebírala 309 titulů periodik v počtu 1 355 svazků, z toho 7 cizojazyčných 

titulů (vloni 311 titulů v počtu 1 386 svazků, z toho 4 cizojazyčné). 

 

Brožury 

     Oproti předchozím letům bylo cílem zpracovávat většinu dokumentů v modulu knih, 

proto počet přírůstků v modulu brožur klesá. V modulu brožury byla zpracovávána pouze 

jednoduchá dětská knižní leporela a drobné sešity krátkodobého charakteru.  

     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 roce 2019 bylo zpracováno 684 KJ brožur (vloni 712 KJ). 

     Také v roce 2019 pokračovalo sjednocování duplicitních záznamů v evidenci brožur. Zároveň 

byly upravovány katalogizační záznamy a stavění dokumentu. O každé změně byly provozy 

informovány e-mailem.  
 

Technické zpracování  

     Pracovnice katalogizace s pracovnicemi technického zpracování udržovaly v rámci 

zachování kontinuity zpracování shodné tempo. Denní zpracování novinek probíhalo podle 

faktur, typu dokumentů a náročnosti katalogizačního záznamu, 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. Celkový počet tašek jednoho rozvozu s novinkami 

se v tomto období pohyboval mezi 30-50 ks. Během roku 2019 bylo realizováno 

19 rozvozů (vloni 18 rozvozů). V den rozvozu jsou zpracované knižní tituly v jednotlivých 

knihovnách načteny do výpůjčního systému a uživatelům se okamžitě zobrazují v online katalogu. 
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Další práce s knihovním fondem 

 

Revize 

     Přechod na nový KIS Tritius, k němuž došlo v polovině roku 2018, s sebou oproti vnitřní 

Směrnici 4/2017 přinesl drobné změny v plánu revizí knihovního fondu. Jelikož by nebylo 

časově možné uzavřít revize velkých knihovních provozů před ostrým převodem dat 

do KIS Tritius, byla část původně zamýšlených revizí z loňska přesunuta do roku 2019. 

     V prvním pololetí tak byly zahájeny revize knihovního fondu v ÚKD (od 11. 2. do 1. 3.) 

a v OK Doubravka (od 10. do 21. 6.). Revize v ÚKD jako první revize velké knihovny KMP 

provedená v KIS Tritius přinesla první zkušenosti s provozem revizního modulu KIS Tritius 

v praxi. Oproti dříve plánovanému počtu dnů potřebných k provedení revize KF (dle přílohy 

Směrnice 4/2017) byl počet dnů uzavření knihovny raději mírně navýšen. Nový modul 

fungoval spolehlivě v přehledném prostředí, průběžně poskytoval informace o zbývajícím 

množství KF k načtení. Oproti systému Clavius knihovnice spatřovaly určité omezení 

v absenci zvukových signálů upozorňujících na chybovou hlášku. Proces načítání 

revidovaných knižních exemplářů se zrychlil při práci skupiny v počtu tří lidí, kdy jeden člen 

vždy plně sledoval oznámení o svazku na monitoru PC. Nové zkušenosti pak byly využity 

při revizi fondu v OK Doubravka. Pro posílení flexibility pracovních skupin v prostorách 

knihovny následně KMP zakoupila další bezdrátový scanner pro načítání čárových kódů. 

Revize v obou knihovnách proběhly za přímého zapojení pracovnic Oddělení KF. Další 

revize se uskutečnily před koncem roku v Knihovně Vinice, v pobočkách Bílá Hora, Božkov, 

Červený Hrádek a v Prezenčním fondu. V závěru roku byla plně uzavřena revize na Vinicích 

a v Božkově, v ostatních knihovnách pokračuje dohledávání vykázaných ztrát knižních 

dokumentů. Přestože byly letošní revizní práce poměrně rozsáhlé, původní plán se bohužel 

nepodařilo zcela naplnit a do roku 2020 musely být přesunuty revize fondu Knihovny 

Bolevec, Výměnného fondu a Regionálního fondu.      

 

Převody 

     V roce 2019 KMP ve všech svých knihovnách pokračovala v dlouhodobém trendu 

aktualizace knihovního fondu, menší provozy nabízely k převodu do větších knihoven méně 

využívané exempláře. Dle potřeby a možností docházelo k výměně opotřebovaných 

a poškozených knižních titulů za zachovalejší výtisky.  

     Z důvodu omezených prostorových podmínek Knihovna Vinice převedla do Rezervního fondu 

6 banánových beden čtenáři dlouhodobě nevyužívaných, avšak velmi dobře zachovalých knih.  

     Velký objem práce a nasazení knihovnic Oddělení KF si vyžádalo zpracování knihovního 

fondu ze zrušeného skladu v OK Bory. Do skladu v 1. patře ústřední budovy byl už na podzim 

2018 převezen fond o objemu 4 998 KJ. Zde následoval proces ověřování s nabídkou 

převodů na jiná knihovní oddělení. Významná byla pomoc pracovnic OK Bory, jež znovu 

jednotlivě prošly uskladněné bedny a vybraly si pro svůj volný výběr řadu zajímavých titulů, 

zejména z oblasti doporučené školní četby. Největší počet knih se podařilo umístit do ÚKD 

a ÚKDM, malá část byla převedena do Rezervního fondu. Velká část zejména starší naučné 

literatury byla navržena k odpisu. K úplné likvidaci KF z bývalého skladu OK Bory zbývá 

zpracovat zhruba 10 banánových beden. 

     V průběhu revize knihovního fondu v OK Doubravka byly zjištěny nesrovnalosti v evidenci 

provedených převodů z jiných knihoven. Ukázalo se, že při procesu převodu z jednoho 

knihovního provozu do druhého je potřeba v KIS Tritius nastavit parametr nejen změny 

lokace, ale i status „vlastnící knihovna“. Tam, kde nedošlo k úpravě u obou těchto parametrů, 

zůstal převáděný dokument v evidenci původní knihovny a převod se neuskutečnil.  
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Prezenční fond 

     Prezenční fond byl v roce 2019 doplňován jen minimálně. Uskutečnila se plánovaná revize 

Prezenčního fondu a probíhá proces dohledávání vykázaných ztrát knižních dokumentů.  
 

Rezervní fond 

     Rezervní fond byl doplňován minimálně převody zachovalých multiplikátů z Knihovny 

Vinice a OK Bory.  

 

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.  

     Po přechodu na KIS Tritius je prostředí, v něm se odpisy KF provádějí, uživatelsky přívětivé 

a má různé přidané funkce. Systém sám např. kontroluje poslední exempláře v knihovně, 

u odepisovaného svazku nabízí přímou možnost sledovat historii a 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 ale počet 

seznamů neúměrně vzrůstal a stával se tak nepřehledným. V roce 2019 proto KMP 

přistoupila k výrazné redukci počtu odpisových seznamů. Každá knihovna si podle své potřeby 

vytvořila pod svou lokací pouze dva stálé seznamy s důvodem odpisu: opotřebovaná 

a nepoužitelná. Ostatní odpisové seznamy byly vytvořeny společné pro všechny knihovny 

(1 neevidované dokumenty, 2 brožury, 3 periodika, 4 ostatní důvody, 5 placené ztráty, 

6 pohledávky). Všechny seznamy byly pro lepší orientaci označeny lomítkem s rokem odpisu. 

Okamžikem načtení zmizí dané exempláře z on-line katalogu, ale ještě nejsou nevratně 

odepsány. Odpisy samotné provádí vedoucí Oddělení KF teprve po důsledné kontrole 

a ověření. V případě výhrad k odpisu konkrétního exempláře může knihu vrátit zpět 

do provozu, eventuálně elokovat do jiné knihovny.  

     V roce 2019 bylo odepsáno 21 508 KJ. Největší počet odpisů (5 373 KJ) v důsledku 

zpracování knihovního fondu ze zrušeného skladu vykazovala OK Bory.  

     Na základě Směrnice KMP č. 4/2015  je 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 nastavila KMP 

pro případné zájemce o vyřazené dokumenty pouze eventualitu vlastního odběru. V roce 2019 

nabídky využily k doplnění svých knihovních fondů nejčastěji knihovny z Plzně - Univerzitní 

knihovna ZČU, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Knihovna Západočeského 

muzea. 

 

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.  
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Výměnné soubory a Oddělení výměnného fondu 

     Půjčování souborů knih z výměnného fondu pokračovalo zavedeným způsobem, návštěvy 

pracovnic obsluhovaných knihoven se uskutečňovaly dle domluvy, vybrané soubory byly 

rozváženy dle potřeby. Celkem bylo z VF půjčeno 145 souborů s 5 459 KJ (o 14 souborů 

a 453 KJ více než v roce 2018), tj. průměrně 10 souborů a 398 výpůjček na jednu obsluhovanou 

knihovnu za rok.  

     Do Výměnného fondu bylo z obsluhovaných knihoven vráceno 4 453 KJ.  

     Z dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na poskytování regionálních služeb 

pro 14 obsluhovaných knihoven na rok 2019 vyčlenila KMP na doplňování knihovního fondu 

s lokací VFR částku 55 683,- 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.)  

 
Knihovnické práce, práce s KF a další činnosti v knihovnách 
     Každodenní práci s knihovním fondem se v různé míře věnovaly všechny knihovní provozy 
sítě KMP. Vedle revizí zde probíhaly aktualizace, přesuny, převody, odpisy knih a periodik, 
označování, opravy publikací apod. 
     Např. v ÚKD byly v průběhu pravidelné revize KF (11. 2. – 2. 3.) knihy z volného výběru, 
které si od roku 2010 nikdo nepůjčil, ukládány do beden a následně hned zpracovány - část 
byla převedena do skladu, část rovnou navržena k odpisu. Knihy ze skladu a suterénu byly 
na základě stejné podmínky postupně zpracovávány v průběhu roku. Během načítání 
dokumentů do revizního modulu byly průběžně odstraňovány i chyby v přesunech KF mezi 
volným výběrem, skladem v přízemí a suterénním sklady, ke kterým docházelo v počátcích 
fungování v novém KIS Tritius kvůli častým výpadkům systému.      
     Pro lepší orientaci uživatelů ÚKD dále pokračovala ve vlepování rozpisových lístků 
do vícedílných knižních titulů. Průběžně prověřovala a zpracovávala svazky nabídnuté 
k převodu z Knihovny Vinice a OK Bory, vlastní opotřebované či poškozené exempláře 
nahradila zachovalejšími knihami. Rovněž pokračovaly práce na sjednocení značení 
a způsobu řazení životopisné literatury (MDT 92). Z důvodu velké vytíženosti knihařské dílny 
menší opravy knih prováděly knihovnice samy, opravily si celkem 515 dokumentů, 54 exemplářů 
předaly knihařce. Ve volném výběru knihovna dále přistoupila k přesunu části knihovního 
fondu. Z důvodu již nedostačující kapacity regálů s cizojazyčnou literaturou tento fond 
přesunula na dosavadní místo poezie a dramat do chodby vedoucí k zázemí. Pro přehlednost 
pak také zahájila jeho přeznačování (namísto štítků s původním označením vytvořila 
srozumitelné štítky s vlajkou a mezinárodně uznávaným kódem jazyka podle normy. Rozsah 
fondu poezie a divadelních her byl mírně zredukován, do skladu byla přesunuta multiplicitně 
zastoupená díla.  
     V ÚKDM došlo v souvislosti s otevřením nové Barevné čítárny ke změnám v umístění 
části knihovního fondu v dětském oddělení. Do volného výběru byly přesunuty CD a DVD 
z fondu Hudební knihovny. Do nové čítárny byly přemístěny dětské časopisy, komiksy, část 
příruční knihovny edice Děsivé dějiny, Guinnessova kniha rekordů, všeobecné encyklopedie, 
knihy o filmovém zpracování Harryho Pottera a deskové hry k prezenčnímu půjčování. 
Naučná literatura v původní čítárně pak byla rozvolněna. Kromě průběžné aktualizace se 
knihovnice v obou odděleních věnovaly i opravám - vlastními silami tu opravily 581 knih, 
56 jich předaly do knihařské dílny.  
     Rozsáhlá aktualizace knihovního fondu proběhla rovněž v OK Lochotín, OK Skvrňany, 
Knihovně Bolevec, v Knihovně Lobzy, Knihovně Vinice, v Bibliobusu aj.    
     V dětském oddělení Knihovny Bolevec přistoupili k postupnému systematickému 
přeznačování a přebalování knihovního fondu a přelepování signatur u AV médií. V oddělení 
pro dospělé tam probíhalo výběrové přeznačování beletrie, především detektivních románů, 
přesuny AV médií a přelepování signatur.  
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     Pracovnice OK Bory se podílely na zpracování knihovního fondu ze zrušeného skladu, 
který byl v časové tísni převezen do ústřední budovy a převeden na Oddělení KF. Podařilo 
se instalovat navíc jeden knihovní regál, což umožnilo rozvolnit a zpřehlednit nabídku 
periodik. Zároveň byly pořízeny nové, výraznější popisky na knihovní regály. Deníky určené 
k prezenčnímu čtení byly přesunuty k výpůjčnímu pultu. Pro usnadnění výběru byl nově také 
označen fond mluveného slova pro dospělé, tituly s detektivní tematikou olepeny červeným 
štítkem apod.  
     Ve volném výběru Hudební knihovny byl vyčleněn prostor, kde jsou v rámci kalendária 
pravidelně prezentovány hudební nosiče s díly významných osobností.  
     OK Slovany nově zavedla kódování denního tisku a též barevné rozlišení jednotlivých 
knižních žánrů.   
     Z prostorových důvodů přistoupila Knihovna Vinice k pravidelné měsíční nabídce převodů 
dokumentů do jiných provozů. 
     Studovna do suterénního skladu ústřední budovy přesunula staré ročníky denního tisku 
a provedla kontrolu starších ročníků Plzeňského deníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ 
 

 
 
 
 
  



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

77 

Tabulky a grafy ke kapitole III.7 
 
 
Objem knihovního fondu KMP 2009-2019 

 
 
 
 
Složení knihovního fondu v r. 2019 
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Složení přírůstků knihovního fondu v r. 2019 

 

 
 

 
 
 
 
Objem přírůstků a úbytků 2009-2019 
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Čerpání finančních prostředků na nákup KF 

 2019 2018 2017 

Přidělená finanční částka: 5 444 700,00 4 748 678,00 4 550 000,00 

Přidělená finanční částka na KF 
z dotace na regionální funkce 

55 300,00 51 362,00 49 615,37 

Celkem 5 500 000,00 4 800 000,00 4 599 615,37 

Ve skutečnosti čerpáno 5 517 978,51 4 720 083,75 4 456 740,00 

    
Hodnota pořízených dokumentů  

 2019 2018 2017 

Dokumenty nakoupené  

Knihy 3 925 626,85 3 304 859,33 3 185 294,08 

AV média 453 541,53 472 965,46 304 198,19 

Periodika 976 860,99 942 258,96 936 354,77 

Regionální funkce 55 683,14 51 362,00 30 892,96 

Předplatné e-výpůjčky 99 372,00 58 800,00 19 600,00 

e-čtečky 6 894,00 - - 

Celkem 5 517 978,51 4 720 083,75 4 456 740,00 

Dokumenty získané z dotace nebo darem 

Česká knihovna 7 484,00 6 206,00 6 500,00 

Cizojazyčná knihovna 49 885,00 44 045,00 46 945,00 

Lekotéka - - 915 000,00 

Schválené knižní dary 63 726,00 28 780,00 23 817,00 

Celková hodnota 121 095,00 79 031,00 95 262,00 

 
Počet odebíraných periodik 

Počet titulů periodik 2019 2018 2017 Počet exemplářů 2019 2018 2017 

odebíraných periodik 309 311 290 odebíraných periodik 1 355 1 386 1 302 

  z toho remitend 78 77 79   z toho remitend 368 380 363 

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

 
Statistika přírůstků podle tematických skupin 

Tematická skupina 2019 2018 2017 

Naučná 2 729 2 226 2 574 

Beletrie 11 290 8 917 9 745 

Mládež naučná 796 562 515 

Mládež beletrie 2 760 2 162 2 988 

Hudebniny 21 2 13 

Mapy 14 44 98 

Grafické listy 11 1 6 

Deskové hry 379 486 561 

Celkem 18 000 14 400 16 500 

 
 
 

                                                 
9 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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Statistika přírůstků knih podle druhu dokumentu 
Druh dokumentu 2019 2018 2017 
Knihy 17 575 13 867 15 822 
Mapy 14 44 98 
Hudebniny 21 2 13 
Deskové hry 379 486 561 
Grafické listy 11 1 6 
Celkem 18 000 14 400 16 500 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu deskových her 
Deskové hry 2019 2018 2017 
Počet exemplářů 379 486 561 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu tematické kufříky 
Tematické kufříky 2019 2018 2017 
Počet exemplářů 7 6 77 
 
Přehled uložených exemplářů speciálního knihovního fondu Lekotéky 
Lekotéka 2019 2018 2017 
Počet exemplářů 114 290 196 
 
Statistika přírůstků AV médií podle nosiče 
Nosič 2019 2018 2017 
CD 430 286 635 
EC (elektronické čtečky) 19 - 5 
EZ (elektronické zdroje) - - - 
DVD 133 131 163 
MP3 1 268 883 902 
LP - - - 
Celkem 1 850 1 300 1 705 
 
Statistika zpracování v retro režimu podle tematických skupin 
Tematická skupina 2019 2018 2017 
Naučná 10 2 61 
Beletrie 26 2 58 
Mládež naučná 1 - 1 
Mládež beletrie - 2 6 
AV média - - 1 
Celkem 37 6 127 
 
Přehled uložených exemplářů v modulu brožur 
 2019 2018 2017 
Počet exemplářů 684 712 1 562 
 
Přehled odepsaných dokumentů 

Důvod odpisu Knihy, mapy, hudebniny, deskové hry AV média 
Nepoužitelná 6 739 282 
Opotřebovaná 14 147 100 
Ostatní důvody 130 5 
Placené ztráty 89 9 
Ztráty po revizi 7 - 
Zastaralé - - 
Celkem 21 112 396 
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Využití výměnného fondu v roce 2019 

Knihovna Počet 
souborů 

Půjčeno 
knih 

Vráceno Půjčeno 
AV médií 

Vráceno 

Bílá Hora 11 305 374 0 12 

Božkov 16 886 231 1 0 

Černice 13 537 451 37 20 

Červený Hrádek 13 331 381 0 0 

Koterov 13 337 242 9 0 

Křimice 15 576 542 10 24 

Lhota 9 316 334 39 19 

Litice 11 378 374 10 5 

Malesice 8 320 206 0 0 

Radčice 9 364 534 2 0 

Radobyčice 12 362 456 0 0 

Újezd 11 515 140 7 0 

      

Letkov 2 172 88 0 0 

Starý Plzenec 2 60 20 0 0 

Celkem 145 5 459 4373 115 80 

 
Přehled činnosti Oddělení VF  

 2019 2018 2017 
Přidělená částka na regionální funkce 221 049,00 205 446,00 197 058,00 
  z toho na nákup KF 55 300,00 51 362,00 49 615,37 

Počet obsluhovaných knihoven 14 14 14 

Počet návštěv ve VF (počet souborů) 145 131 140 

Počet výpůjček KJ do VF 5 459 5 006 5 770 

Počet vrácených KJ do VF10 4 373 - 5 346 

Počet výpůjček AV médií 115 60 101  

Počet vrácených AV médií do VF11 80 - 31 

  
Stav knihovního fondu VF a VFR    

 2019 2018 2017 
Stav VF 33 479 33 189 32 610 

Stav VFR 2 346 2 092 1 852 

Přírůstek VF 1 140 908 960 

Úbytky VF 842 315 983 

Přírůstek VFR 254 241 249 

Úbytky VFR 0 1 1 

 
Stav AV médií VF a VFR    

 2019 2018 2017 
Stav AV médií 600 586 562 

Stav AV médií VFR 12 12 12 

Přírůstek AV médií 54 24 36 

Úbytky AV médií 40 0 1 
 

                                                 
10 V roce 2018 KIS Tritius tuto funkci nezobrazoval  
11 dtto 
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III.7 Public relations a spolupráce      
 
 
Články a příspěvky KMP do médií 
     V roce 2019 bylo o KMP zveřejněno celkem 73 článků a příspěvků (v roce 2018 to bylo 
85 příspěvků). Kromě Plzeňského deníku (celkem 51 x) byly články publikovány 
v periodikách Mladá fronta Dnes (5 x), Radniční listy (4 x), Haló noviny (2 x), Právo (1 x), 
Čtenář, Kultura, PLŽ, Listy Ason-klubu, 5+2, Plzeňský kulturní přehled, Tachovská Jiskra 
a Žurnál.  
     Nejvíce pozornosti bylo věnováno akcím v Polanově síni (44 x) a M-klubu (13 x), 
bibliografii, výstavě a přednášce k 100. výročí narození M. Zikmunda (10 x), kulturně 
vzdělávacím akcím jako festival Jeden svět v KMP (4 x), Noc s Andersenem, Noc literatury (3 x), 
Teenage noc s literaturou, Pasování na čtenáře či Týden knihoven, přednášce Toulání 
Šumavou a Pošumaví (6 x), přednášce a výstavě Lokomotivy z plzeňské Škodovky, 
projektům KMP Senioři píší Wikipedii (6 x), Kniháček, knihobudky (1 x), besedám se 
spisovateli apod.    
     Naskenovaný výběr z článků je vystavený na webových stránkách KMP 
(https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/). 
 
     Multimédia přinesla o KMP celkem 115 příspěvků či vstupů (vloni 101 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 byly publikovány např. v médiích: Český rozhlas Vltava (20 x), Celé Česko čte 
dětem, Plzen.cz  (3 x), Plzen.eu, Magistrát města Plzně, Novinky.cz (3 x), Parlamentní 
listy.cz, Plzeňoviny.cz (2 x), Plzeňský deník (2 x), Regionplzen.cz aj., byly zveřejněny 18 x 
na webech 11 základních škol a 6 x na webech 4 MŠ a rovněž na facebooku, např.: 
JedenSvetPlzen.cz, Senioři píší wikipedii (2 x), Studenti píši wikipedii, SKIP, Informační 
služby – knihovnictví (19 x), Zikmund100 (2 x), Plzenskenoviny.cz (2 x), Plzeňské dvorky,  
Plzensdetmi.cz,  Plzeň2015, Plzen.cz, Starý most, Šumava Litera, Západočeští spisovatelé 
a čtenáři, Národní fonotéka, Kultura Vimperk, Kosmonautix.cz, Jsme z Plzně atd.        
 
     Na tvorbě článků a příspěvků se v KMP osobně podílely zejména pracovnice a pracovníci 
Knihovny Bolevec, OK Bory a OK Skvrňany (upoutávky na pořady M-klubu byly pravidelně 
zveřejňovány v Kulturním přehledu a Žurnálu, nepravidelně v Plzeňském deníku a Mladé 
frontě Dnes). 
 
Tiskové zprávy 
     Psaním tiskových zpráv je od počátku roku 2016 pověřena pracovnice Studovny 
Mgr. Markéta Skálová. V roce 2019 byly vydány celkem 4 tiskové zprávy, které byly též 
zveřejněny na webu KMP (https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku).  
 
Přehled článků o KMP v tisku je v Příloze č. 9.  

 
Webové stránky knihovny 
     Na tvorbě webových a facebookových stránek KMP se podílelo 13 pracovníků. Webové 
stránky spravuje kolektiv pracovnic. Za jednotlivé sekce zodpovídají kolegyně L. Kotroušová 
(aktualizace a komplexní správa webu), J. Lauberová (správa kalendáře akcí, prezentace 
tiskových  zpráv a  článků o KMP, údržba fotogalerie akcí) a E. Murinová (správa publikační 
činnosti: Plž, Listy Ason-klubu, bibliografie, edice Ulita aj.). 
     V roce 2018 zaznamenaly oficiální stránky KMP 118 725, tj. o 3 688 návštěv více než 
v roce 2018 (o 3 %).  
     Na webových stránkách jednotlivých plzeňských ÚMO jsou umístěny základní informace 
a odkazy na knihovny KMP.  

https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
https://knihovna.plzen.eu/o-knihovne/knihovna-v-tisku/
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     KMP má uzavřenu smlouvu s Národní knihovnou ČR o archivaci oficiálních webových 
stránek KMP v NK ČR. 
 
 
Webové stránky:  

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

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

 
Sociální sítě (Facebook):  

• Oficiální facebook KMP (od 6/2011): 
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (1 129 fanoušků) 

• ÚKD (od 8/2013): https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen (257 fanoušků) 

• OK Bory: https://www.facebook.com/boryknihovna/ (150 fanoušků) 

• OK Doubravka: www.facebook.com/KnihovnaDoubravka (436 fanoušků) 

• OK Skvrňany a M-klub: https://www.facebook.com/OKSkvrnany/?ref=mf (466 fanoušků), 
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/ (100 fanoušků), 
https://www.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/  

• OK Slovany (od 5/2011): https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-Obvodní-
knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2  (241 fanoušků) 

• Hudební a internetová knihovna (od 5/2011): 
https://www.facebook.com/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-
m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-199424680093002 (137 fanoušků) 

• Knihovna Vinice (od 2015): https://www.facebook.com/knihovnavinice?fref=pb 
(178 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  

 
Zonerama 

• OK Skvrňany: https://www.zonerama.com/okskvrnany  

 
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/  
 

  

http://www.knihovna.plzen.eu/
http://okskvrnany.webnode.cz/
http://m-klub-plzen.webnode.cz/
http://www.facebook.com/home.php#!/knihovna.plzen (1
https://www.facebook.com/ukd.knihovna.plzen/
https://www.facebook.com/boryknihovna/
http://www.facebook.com/KnihovnaDoubravka
https://www.facebook.com/OKSkvrnany/?ref=mf
https://www.facebook.com/koncertyvknihovne/
https://www.facebook.com/groups/koncertymeziknihami/
https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-Obvodní-knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2
https://www.facebook.com/Knihovna-města-Plzně-p-o-Obvodní-knihovna-Slovany-224773500872735/?filter=2
https://www.facebook.com/Hudebn%C3%AD-a-internetov%C3%A1-knihovna-Knihovna-m%C4%9Bsta-Plzn%C4%9B-199424680093002
https://www.facebook.com/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
https://www.zonerama.com/okskvrnany
http://naseknihovna.rajce.net/
http://kmp.rajce.idnes.cz/
http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/
http://kmpslovany.rajce.idnes.cz/
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Nástěnky, letáky, propagační materiály a jiná propagace   

 

     Pracovnice PR centrálně zajišťovala propagaci akcí KMP pro veřejnost v příloze 

Plzeňského deníku Kultura a v kulturním magazínu Žurnál. Pořady byly prezentovány také 

v Kalendáři akcí na oficiálních webových stránkách MMP. Měsíčně byly tištěny plakáty 

s programovou nabídkou ve formátu A1 do vybraných knihovních provozů.  

 

     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. Akce 

KMP zde byly propagovány přímo při lekcích informační výchovy.  

     ÚKD větší plakáty při různých kampaních umisťovala v prostorách dle možností. V druhé 

polovině roku pak výhradně pro informace o knihovně a jejích akcích pořídila vitrínu 

s uzavíratelným systémem.  

     Knihovna Bolevec tvořila informační letáky pro CEDR (Centru dětí a rodičů), pro 1. ZŠ 

a ZŠ Plzeň, Tachovská 19. OK Bory k propagaci sloužily dvě nástěnky v přístupové chodbě. 

     OK Doubravka dříve využívala možnost prezentace na společném letáku, vydávaném 

každý měsíc OD Centrum, od února 2019 však bohužel OD Centrum vydávání letáku 

ukončilo. 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 přímo 

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 také do několika antikvariátů. 

U příležitosti 20. výročí otevření knihovny a nastartování činnosti M-klubu bylo připraveno 

informační video (https://www.youtube.com/watch?v=6H5pXKZIIM0&feature=emb_logo) 

s upoutávkami na různé akce.  

     Studovna vystavovala plakáty s nabídkou svých služeb ve  foyer Polanovy síně, Oddělení KF 

zajišťovalo vylepování aktuálních materiálů KMP a dalších spřátelených organizací ve výtahu 

a prostorách vstupní chodby hlavní budovy. 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.  

 

     Většinu materiálů a letáků si knihovníci tvořili sami. Prostřednictvím profesionálního grafika 

byly zajištěny pouze diplomy pro Ceny Plže a pro Čtenáře roku a novoročenka KMP, tentokrát 

tematicky zaměřená k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského (autorem Vhrsti).  

 

Další propagace 

     K propagaci činnosti KMP je ve výloze ústřední budovy instalována dotyková obrazovka, 

na níž se zobrazují webové stránky knihovny. Také v roce 2019 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=6H5pXKZIIM0&feature=emb_logo
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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) v týdnu 23. – 28. 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, L-klubu a M-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 ve Studovně navštívilo 157 posluchačů. Úryvek z knihy irského 

autora Benjamina Blacka Zkrotit vlka četl herec Petr Batěk.  

 

     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 Švanda dudák 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.  

     Oddělení KF se významně podílelo také na propagaci a zajištění projektu Víkend otevřených 

ateliérů (http://www.otevreneateliery.cz/), který pořádala již čtvrtým rokem společnost Grafia, 

s. r. o., a na festivalu regionální literatury Šumava Litera (http://sumava-litera.cz). 

 

     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 tentokrát potřeba vyhledávat určité informace 

v knihovním katalogu.  

 

Propagační aktivity mimo knihovnu 

     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 o dvě 

knihobudky v prostoru plzeňské Zoologické zahrady (www.zooplzen.cz) a OK Lochotín 

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://www.otevreneateliery.cz/
http://sumava-litera.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 2019 šlo (kromě škol) o min. 77 organizací v Plzni a min. 
18 organizací mimo Plzeň. V Plzni a okolí byla nejčastější spolupráce s MŠ (43), ZŠ (37 + 13), 
SŠ (11) 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, Hodonínská 83 (M-klub) 

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

• Archiv města Plzně (Studovna – spolupráce na přípravě knižní publikace Život je 
sladký, Oddělení KF - vzájemná propagace činnosti) 

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

• Bukovský Stanislav (Polanova síň, Knihovna Lobzy – výstavy) 

• Centrum Cvrček, dětské a mateřské centrum, Jablonského 11, Plzeň (ÚKDM – účast 
na akcích knihovny) 

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

• Centrum kolegiální podpory Plzeň (OK Bory) 

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

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

• DESOP Plzeň, Zábělská 3039 (Oddělení KF – knižní dary do fondu KMP) 

• 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) 

• Dětský pěvecký soubor Jiřičky (ÚKDM – spolupráce při Dnu dětské knihy) 

• Diakonie Západ, Americká 29 (OK Bory – umístění kasičky k charitativní sbírce) 

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

• Divadlo 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 2018) 

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

• Galerie Ladislava Sutnara (Studovna - dodávání Informačního servisu kultury) 

• Galerie města Plzně (Studovna - dodávání Informačního servisu kultury) 

• Gažáková Eva, MgA., Fakulta pedagogická ZČU (OK Bory – spolupráce na praxi studentů 
předmětu Dramatická výchova – čtení dětem z MŠ) 

• Grafia, s. r. o., Plzeň (Oddělení KF – spolupráce na propagaci a realizaci Víkendu 
otevřených ateliérů) 

• Hrdonka Václav (Lhota – výstava fotografií) 

• Hudební škola Yamaha, Divadelní 1 (ÚKDM – hudební vystoupení žáků na vernisáži 
výstavy) 

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

• Járová Alena, fotografka (Lhota – výstava fotografií) 

• Kolem Plzně, Raisova 14 (Oddělení KF – spolupráce na Světu knihy 2019) 

• 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) 
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• 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) 

• Kučerová Pecková Danuše, spisovatelka (OK Bory – křest knihy) 

• Letem světem, cestovatelský festival, Sokolovská 54 (M-klub) 

• Lukáš Martin (OK Bory – pasování na čtenáře) 

• Magistrát města Plzně, Kancelář primátora (Studovna – příprava podkladů pro udělení 
Ceny 1. června) 

• Magistrát města Plzně, Odbor financování a rozpočtu, oddělení vymáhání pohledávek 
(ÚKD - zajišťování vymáhání nedobytných pohledávek uživatelů KMP) 

• Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb (KMP – distribuce časopisu Pilsen) 

• Magistrát města Plzně, Úřad služeb obyvatelstvu (Studovna – vyhledávání informací 
o regionální osobnosti E. Makrlíka) 

• Magistrát města Plzně, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (OK Bory – sběrné 
místo pro místní dotazníkové šetření) 

• Městská Policie Plzeň (M-klub, ÚKD - spolupráce při pravidelných pochůzkách 
v prostorách knihovny) 

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

• Moving Station, kulturní centrum (OK Bory – mini knihovnička) 

• Mrázková Jarmila (Knihovna Lobzy – spolupráce na přípravě cyklu besed o Starověkém 
Řecku) 

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

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

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

• 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) 

• 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) 

• Manželé Silovští (OK Doubravka – pasování prvňáčků) 

• SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (KMP – poskytování odborné 
praxe pro studenty SOŠ prof. Švejcara; OK Bory - dobrovolnické aktivity studentů) 

• 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, OK Slovany – 
propagace činnosti)  

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

• 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, 
křížovkářská liga) 

• Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. (M-klub)  
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• ÚMO 1 (OK Lochotín – Plzeňská jednička – spolupráce, Oddělení KF – spolupráce 
na předání knižních darů z produkce městské části) 

• ÚMO 2 (Oddělení KF – spolupráce na předání knižních darů z produkce městské 
části, OK Slovany – spolupráce s kronikářkou – poskytnutí podkladů) 

• ÚMO 5 (pobočka Křimice – spolupráce při propagaci činnosti) 

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

• ÚMO 9 (pobočka Malesice – spolupráce)  

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

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

• Vinyl Club a Café, nám. Míru (OK Bory  - mini knihovnička) 

• 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, 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: 

• 2. MŠ, U Hvězdárny 26 (OK Slovany) 

• 5. MŠ, Zelenohorská 25 (OK Bory) 

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

• 16. MŠ, Korandova 11 (OK Bory) 

• 17. MŠ, Čapkovo nám 4. (OK Slovany, ÚKDM) 

• 22. MŠ, Z. Wintra 19 (OK Bory) 

• 25. MŠ, Ruská 23 (OK Slovany) 

• 27. MŠ, Dvořákova 4 (OK Bory) 

• 31. MŠ, Spojovací 7 (OK Slovany) 

• 46. MŠ Fibichova 4 (Knihovna Bolevec) 

• 49. MŠ, Puškinova ul. (ÚKDM) 

• 50. MŠ, Družby 4 (OK Doubravka) 

• 54. MŠ, Staniční 72 (OK Doubravka) 

• 55. MŠ, Mandlova 6 (OK Bory – výběr literatury, účast na akcích; spolupráce s PF ZČU 
při čtení studentů dětem; vedoucí knihovny přizvána k návštěvám Centra kolegiální 
podpory preliterární gramotnosti, které při MŠ působí) 

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

• 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) 
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• 80. MŠ, Chvojkovy lomy (OK Slovany) 

• 81. MŠ, Hodonínská 53 (Knihovna Vinice) 

• 87. MŠ, Komenského (OK Lochotín) 

• 89. MŠ, Habrová 8 (OK Slovany)  

• 90. MŠ, Západní 7 (Knihovna Bolevec) 

• 91. MŠ, Jesenická (OK Lochotín) 

• MŠ Bílá Hora (ÚKDM) 

• MŠ Drobeček, Blatenská (OK Slovany) 

• MŠ Na Dvorku, Koterovská náves (ÚKDM) 

• MŠ Kardinála Berana, Žlutická 2 (OK Bory, OK Lochotín) 

• MŠ Klíček, B. Němcové 5 (OK Lochotín) 

• MŠ Montessori, Kopeckého sady 12 (ÚKDM) 

• MŠ Na Zelené louce, Na Zelené louce 90 (OK Bory) 

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

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

• Anglická Školka, Pallova 8 (ÚKDM) 

• Benešova MŠ, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

• Dětská lesní školka Větvička, Sofronka (OK Lochotín) 

• Dětská skupina Božkov, Okružní 1 (OK Slovany) 

• Dětská skupina Javorová, Javorová 14 (ÚKDM) 

• Dětský koutek ADP, Anglické nábřeží 1 (ÚKDM) 

• Předškolní klub Slunečnice, Železniční 36 (ÚKDM) 

 

Základní školy: 

• 1. ZŠ, Západní 18 (Knihovna Bolevec, Hudební knihovna) 

• 2. ZŠ, Schwarzova (ÚKDM) 

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

• 7. ZŠ a MŠ, Brněnská 36 (Knihovna Vinice)  

• 10. ZŠ, Náměstí Míru (OK Bory, ÚKDM)  

• 11. ZŠ, Baarova 31 (ÚKDM, OK Bory) 

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

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

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

• 16. ZŠ, Americká 30 (ÚKDM) 

• 17. ZŠ, Malická ul. (ÚKDM) 

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

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

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

• 25. ZŠ, Chválenická 17 (OK Slovany, ÚKDM) 

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

• 26. ZŠ + ŠD, Litice, Přeučilova (ÚKDM) 

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

• 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 (OK Lochotín) 

• ZŠ + ŠD Božkov, Vřesinská 11 (Božkov, ÚKDM) 

• ZŠ Elementária Jesenická 11 (Knihovna Bolevec, OK Lochotín) 
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• ZŠ Heyrovského (OK Bory) 

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

• ZŠ Montessori, nám. Odboje 18 (ÚKDM) 

• ZŠ Podmostní, Tachovská 19 (Knihovna Bolevec, OK Slovany, OK Lochotín) 

• ZŠ + MŠ pro sluchově postižené, Mohylová 90 (OK Doubravka) 

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

• ZŠ speciální, Skupova (OK Bory) 

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

• Benešova ZŠ + ŠD, Doudlevecká 35 (ÚKDM) 

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

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

• Soukromá ZŠ Easy Start, s.r.o., Blatenská 1073/27 (Hudební knihovna, OK Slovany) 

• Tyršova ZŠ, U Školy 1 (ÚKDM, Černice) 

 

Základní školy mimo Plzeň: 

• ZŠ Dolní Bělá (OK Lochotín)  

• ZŠ Dýšiná (OK Lochotín, OK Doubravka)  

• 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 Pňovany (ÚKDM) 

• ZŠ Starý Plzenec (OK Bory) 

• ZŠ Stříbro (ÚKDM) 

• ZŠ Tlučná (ÚKDM) 

• ZŠ Všeruby (OK Lochotín) 

 

Základní umělecké školy: 

• ZUŠ Sokolovská (Knihovna Vinice - spolupráce s výtvarným ateliérem) 

• ZUŠ Jagellonská (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 Františka Křižíka (HIK) 

• Gymnázium Luďka Pika (OK Doubravka, ÚKDM) 

• Masarykovo gymnázium (ÚKDM) 

• Obchodní akademie (ÚKDM)  

• Sportovní gymnázium (ÚKDM) 

• SOŠ obchodu, užitého umění a designu (ÚKDM) 

• SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara (OK Bory, ÚKDM; praxe studentů v KMP)  

• SPŠ dopravní (ÚKDM) 

• SOU stavební Plzeň (ÚKDM) 

• SSUPŠ Zámeček (ÚKDM) 
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Spolupráce s mimoplzeňskými organizacemi:  

• Crew, nakladatelství, Čáslavská 15, Praha (Oddělení KF – spolupráce při zajišťování 
komiksové literatury, dary do KF) 

• 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) 

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

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

• Městská knihovna Horažďovice (ÚKD – konzultace k problematice statistik a KIS 
Tritius) 

• MIA film, s. r. o. Praha (ÚKD – spolupráce při zajišťování průběhu filmování) 

• 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) 

• Nedoklubko, V Olšinách 16, Praha (Oddělení KF – účast na projektech Pomáháme 
tvořením) 

• 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 (Oddělení KF, ÚKD - konzultace k problematice 
KIS Tritius) 

• Šumava Litera – festival regionální literatury (OK Bory – zapojení do festivalové 
činnosti – uspořádání přednášky) 

• Tritius Solutions a.s. (Správa KIS Ttitius) 

• 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, 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 zákona12 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 
 

                                                 
12 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 výše).   

• 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 OK Doubravka, 
OK Lochotín (L-klub), OK Skvrňany (M-klub) a v ÚKDM (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 spokojenosti dětí i 
dospělých KMP realizovala po pěti letech (podrobněji viz výše).   

 
Nepřímé:  

• Webové stránky KMP - podrobněji viz kapitola III.7 Public relations a spolupráce.   

• Sociální sítě (Facebook…) - 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 2018/2019 a 2019/2020, 
který obsahuje návrh desítek hotových programů pro různé věkové skupiny žáků 
(24 pro MŠ, 89 pro ZŠ, 9 pro SŠ, 13 pro ŠD aj.).13 Distribuce katalogu proběhla 
v druhé polovině srpna, objednávky je možné zadávat jakoukoli formou a průběžně.  

                                                 
13 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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• Masmédia – Internet, tisk, rozhlas, TV. - KMP komunikovala s veřejností rovněž 
prostřednictvím masmédií. V roce 2019 byla zveřejněna řada článků - podrobněji viz 
kapitola III.7 Public relations a spolupráce.    

• 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 2019 bylo tištěno pouze několik ks plakátů (do výlohy a vstupní 
chodby ústřední budovy, foyer Polanovy síně, předsálí OK Doubravka aj.).  

• 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.  

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

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

• Informační a propagační tiskové materiály a předměty. – V průběhu roku 
návštěvníci dostávali informační leporelo KMP pro nové čtenáře, informační leporelo 
pro dětské čtenáře, novoročenky, záložky (ÚKDM - reprezentativní záložky navržené 
designérkou Alenou Janečkovou s otevírací dobou knihovny a s kontakty) aj. 

• Manuály. – V knihovnách byly k dispozici návody u počítačů s veřejným internetem, 
tematické přehledy literatury (Skutečné příběhy, Pohádky o čertech) aj. 

• Výlohy. – KMP využívala ke komunikaci rovněž výlohy v hlavní budově KMP, 
v OK Slovany a v Knihovně Vinice (plakáty s programem, upozornění, výstavy kreseb 
dětských čtenářů aj.). 

• Dotyková obrazovka. – Dotyková obrazovka ve výloze hlavní budovy KMP 
umožňovala kolemjdoucím přístup na web KMP z ulice. Pozornost byla upoutávána 
vtipnými spořiči – prezentacemi s tematickou nabídkou knih a slogany.   

• 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 proběhla výměna stávajících poškozených a znečištěných židlí ve volném výběru. 
Bylo pořízeno 12 nových omyvatelných židlí, jejichž údržba bude méně náročná.  
     Dále bylo pro uživatele nakoupeno 10 malých košíků na vybrané knižní dokumenty 
s držadly a 3 větší košíky na kolečkách. S tím byla spojena i změna postupu při využití 
uzamykatelných skříněk pro veřejnost. Dříve bývaly klíče od skříněk umístěny přímo 
na košících, košík si tedy museli vzít i návštěvníci, kteří si do skříňky chtěli odložit věci, 
ale neměli zájem o absenční výpůjčky. Nyní jsou košíky v dostatečném počtu k dispozici 
v prostoru vedle skříněk a každá skříňka je opatřena klíčem s visačkou. Odpadlo časté 
poškozování pantů, kdy si uživatel odemkl skříňku a nechal viset klíč i s košíkem v zámku. 
     V souvislosti s havárií odpadního systému kuchyňky v 1. patře došlo k silnému průsaku 
odpadní vody stropem do vstupní haly ÚKD, přímo nad místem, kde jsou instalovány 
PC pro veřejnost. Počítače proto bylo nutné na kratší dobu odstavit a uživatelům nabídnout 
pro přístup k internetu i počítače s online katalogy. Po výměně odpadního potrubí průsak 
vyschl, na stropě ale zůstala výrazně poškozená omítka.  
     Na přelomu dubna a května probíhalo v prostorách ÚKD natáčení koprodukčního filmu. 
V průběhu filmování vznikly knihovně určité drobné škody – došlo ke znečištění koberce, 
poškození výpůjčního pultu, 2 knižních regálů a zásuvky u skříňky na výpůjční protokoly, 
ke zničení skleněných výplní nad obložením sloupů a k drobným oděrkám výmalby 
vč. památkově chráněných fresek od malíře J. Kovaříka. Kromě opravy regálů, kterou 
provedla údržbářka KMP sama, společnost MIA FILM, s.r.o., všechny zjištěné škody uznala, 
uhradila a opravu neprodleně zajistila prostřednictvím odborníků. Po skončení filmování byly 
u vstupu do prostor ÚKD trvale odstraněny již řadu let nefunkční bezpečnostní brány, 
které představovaly bariéru nejen pro vozíčkáře, ale i matky s dětskými kočárky.  
     O letních prázdninách neznámý pachatel rozbil skleněnou výplně vstupních dveří 
do ÚKD. Událost šetřila Policie ČR, celková škoda činila 2 000,- Kč a vzhledem k atypičnosti 
výplně (oválné tvrzené sklo) nebylo snadné obstarat náhradu.  
     V závěru roku byly pořízeny 2 nové knihovní vozíky běžného typu a 1 netypický (užší 
a vyšší). Pro potřeby zveřejňování informací o činnosti a programech KMP byla pořízena 
uzavíratelná závěsná vitrína.  
     V ÚKDM v květnu došlo k havárii odpadního systému v prostoru kuchyňky. Výměnu prasklého 
potrubí provedla odborná firma, začišťovací a stavební práce dokončila údržbářka KMP. 
     Dále byly provedeny drobné stavební úpravy v prostoru uvolněného skladu Oddělení KF. 
V týdnu od 17. 6. proběhla rekonstrukce podlahy, položena byla nová podlahová krytina 
vč. zalištování a provedena výmalba. Akce proběhla bez omezení knihovního provozu. 
V průběhu července a srpna byla nově vzniklá „Barevná čítárna“ dle návrhu architekta 
vybavena nábytkem (knižní regály s poličkami na míru, křeslo, pohovka, stolky, skládací 
židle v praktických stojanech, ochrana stěn proti poškrábání), který v rámci centrálního 
nákupu dodala firma Artspect, a. s. Doplněny byly žaluzie do okna, stojací lampa, projekční 
plátno a dekorativní velkoformátové plakáty (Star Wars, Spiderman) od různých výrobců.  
     V Bibliobusu musela být hned v lednu provedena výměna kolena, jehož prasklina 
způsobila únik chladicí kapaliny, v únoru pak následně došlo k výměně topného systému 
v přední části vozu. V dubnu bylo nutné provést v rámci přípravy na pravidelnou prohlídku 
technického stavu vozidla v STK ošetření podvozku (odstranění koroze, opatření 
antikorozním nátěrem) a výměnu bočního světla. Dne 24. 6. v areálu vozovny PMDP, 
kde Bibliobus parkuje, neznámý pachatel násilím vnikl do vozidla a odcizil příruční pokladnu 
s finanční hotovostí 1 315 Kč. Vozidlo bylo řádně zabezpečeno, případem se zabývala 
Policie ČR. Dne 26. 6. z důvodu tropických teplot nebylo možné knihy půjčovat. Začátek 
nové topné sezóny v říjnu přinesl nutnost opravy úchytu horkovzdušné hadice topného 
systému a vyčištění přívodu paliva do topného systému v přední části vozu, obdobnou 
opravu pak bylo v listopadu nezbytné provést i v  zadní části autobusu. Na koci listopadu 
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musel být vyměněn ovladač zadních dveří, v úplném závěru roku pak ještě rozbité pravé 
zadní okno vozidla. 
     V Knihovně Bolevec na podzim údržbářka KMP zrestaurovala výpůjční pult v oddělení 
pro dospělé, z hospodářského úseku tam byla přesunuta již starší, ale zachovalá kancelářská 
židle. Pro dětské oddělení byla zhotovena uzamykatelná skříňka a stolek pro prezentaci 
knižních výstavek.  
     Prostor volného výběru OK Bory byl doplněn dvěma atypickými knihovními regály (o šíři 
100 cm a 60 cm). Do oddělení pro děti byly zakoupeny dva koberce s dětskou tematikou 
a skládací stůl. V přístupové chodbě byly instalovány 3 nové clip rámy. 
     V OK Doubravka počátkem června došlo k výměně opotřebovaných vertikálních žaluzií 
v čítárně periodik a v oddělení pro dospělé. V polovině června pak byly zahájeny přípravné 
práce na instalaci klimatizačního systému. V průběhu instalace se však bohužel vyskytly 
technologické problémy, nasmlouvaná firma nebyla schopna zajistit dokončení akce 
v dohodnutém termínu a práce se tak protáhly až do prosince. Zakázka navíc byla původně 
odvedena v takovém stavu, že nebylo možné ji akceptovat. Firma byla přinucena celou 
instalaci předělat, což si vyžádalo uzavření provozu knihovny na 3 dny a přineslo velké 
rozladění na straně pracovnic i uživatelů. 
     V Knihovně Lobzy došlo v letních měsících na výměnu části knihovních regálů v oddělení 
pro děti. Větší část starých dřevěných regálů ve skladu pak byla nahrazena zachovalými 
železnými regály. 
     V prostoru dětského oddělení OK Lochotín byly provedeny přesuny knihovních regálů. 
Nově zde vznikl prostor pro odpočinkový a čtecí koutek pro starší děti, který byl vybaven 
novým sedacím dvojkřeslem. Během června byly provedeny úpravy ve výměníkové stanici, 
jejichž cílem bylo snížení vibrací a hlučnosti v prostorách knihovny. V letních měsících 
proběhala oprava přední venkovní fasády knihovny a částečné zateplení pláště budovy.  
     Do dětského oddělení OK Slovany byl pořízen nový úložný box na drobné hračky a pro 
nejmenší rovněž dětské sedátko na WC.  
     Oddělení KF uvolnilo již málo využívaný sklad v 1. patře budovy pro rozšíření ÚKDM, 
z prostoru tak bylo třeba vyklidit veškeré zařízení a nábytek. Staré dřevěné regály byly 
vyvezeny do sběrného dvora, železný stojan na uchycení obalové folie a tři zachovalé stoly 
přestěhovány na půdu. V kanceláři úseku došlo k  přesunům úbytkových a přírůstkových 
seznamů tak, aby uvolněné místo mohlo být využito k uskladnění dodávek nového zboží 
před zpracováním. V druhé polovině roku byly do oken všech tří kanceláří namontovány 
nové vertikální žaluzie, jejichž instalace přinesla pracovnicím zvýšený komfort při práci 
v letních tropických dnech.  
     V budově ÚMO Plzeň 8 nechalo vedení městské části v průběhu roku v budově úřadu 
vč. prostor pobočky Černice vyměnit stará okna za nová, rovněž byl pořízen i nový 
bezpečnostní systém vstupu do objektu.  
     Do pobočky Červený Hrádek byl zakoupen nový závěsný odkládací věšák a nový stolek 
do prostoru literatury pro dospělé. 
     Do oken půjčovny pobočky Litice byly k odstínění obrazovky monitoru u PC instalovány 
nové horizontální žaluzie.   
 
Technické vybavení 
     O výpočetní techniku v KMP se stará Správa informačních technologií města Plzně 
(SITMP).  
     V ÚKD pracovníci SITMP dokončili výměnu 2 služebních počítačů v zázemí a také 
výměnu monitorů PC pro veřejnost. Výměnou za dosluhující byla pořízena nová výkonná 
skartovačka a 2 nové scannery pro načítání čárových kódů do kanceláře knihovnic. 
Knihovna byla vybavena novou kontrastní klávesnicí CONNECT IT CI-44 a statickou myší 
Trackball BigTrack, které jsou pro práci s PC určeny především seniorům. Od SITMP získala 
iPad A 1458.  
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     V ÚKDM v listopadu došlo k odstranění 2 PC stanic s veřejným internetem z oddělení 
mládeže, které zde touto věkovou skupinou již bylo využíváno zcela minimálně. Jedna 
stanice PC byla předána do badatelny Studovny, druhá by výhledově měla být přesunuta 
dle potřeby do ÚKD. Na uvolněné místo byl z místnosti s naučnou literaturou přeložen 
velkoformátový scaner, jehož obslužnost je teď pro uživatele lépe dostupná.  
     Knihovna Bolevec se potýkala s poruchou platebních terminálů PK. Počátkem roku 
se nejprve pracovník SITMP a následně pracovník PMDP neúspěšně snažili o odstranění 
závad. V oddělení pro dospělé byl terminál nakonec zprovozněn, z oddělení pro děti však byl 
odebrán bez náhrady. V průběhu února pracovník SITMP vyměnil 5 služebních PC za nové 
s OS Windows 10. V květnu bylo provedeno čištění tiskárny v oddělení pro děti. 
Na pracovních PC byl nainstalován sw Bodyguard, který v případě ohrožení umožňuje 
automatické propojení na centrální pult Městské policie a okamžité vyslání hlídky na dané místo. 
     Také v OK Bory se uskutečnila výměna 3 pracovních PC a byl zde nainstalován 
OS Windows10. U jedné z klávesnic PC s veřejným internetem došlo k výměně vadného 
kabelu.  
     V OK Doubravka na začátku roku proběhla výměna telefonních přístrojů, hned v lednu 
pracovníci SITMP provedli výměnu všech služebních PC za nové, na nichž byl nainstalován 
OS Windows 10. V březnu pak u všech těchto počítačů následovala výměna monitorů 
a v červnu instalace sw Bodyguard. 
     Také v Knihovně Lobzy počátkem došlo na výměnu telefonních přístrojů. 
     V OK Lochotín musela být 18. – 19. 6. provedena generální oprava výtahu, která 
pro uživatele znamenala krátké omezení přístupu do knihovny. Dvoudenní omezení provozu 
celé knihovny si dále vyžádala rekonstrukce a rozšíření počítačové sítě (20. – 22. 6.). 
Pracovníci SITMP dokončili výměnu služebních PC za nové. 
     OK Slovany v březnu vykázala výměnu 4 pracovních PC za nové, v červnu byl na těchto 
počítačích pracovníky SITMP nainstalován sw Bodyguard. V dubnu zde byla provedena 
výměna poškozeného displeje tiskárny. 
     Studovna musela vyměnit nefunkční skener za nový. U PC pro veřejnost pracovníci 
SITMP zajistili výměnu monitorů. V závěru roku došlo k převodu 1 PC stanice z ÚKDM 
do badatelny a také u ní byl vyměněn monitor. 
     Rovněž na pracovní PC Knihovny Vinice byl nainstalován sw Bodyguard.  
     V pobočce Litice byl nahrazen kabelu monitoru PC u výpůjčního pultu.  

 
 
Přehled technických zařízení: 

 2019 2018 2017 

Počítače (v celé KMP) 168 170 170 

    z toho pro veřejnost 75 77 78 

Tiskárny 47 47 47 

     z toho pro veřejnost 12 12 12 

Skener (na skenování dokumentů) 9 9 10 

     z toho pro veřejnost 7 7 8 

Skener (na načítání čárového kódu) 69 69 69 

Kopírky 3 3 2 

Multifunkční zařízení 18 16 21 
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IV. Zpráva o hospodaření  
 

IV.1 Vývoj stavu nákladů a výnosů, příjmů a dotací 
 

Knihovně města Plzně byl pro rok 2019 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu města 

ve výši 44 932 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 24 499 tis. Kč.  

K 31. 12. 2019 byla provedena následující rozpočtová opatření, kterými byl příspěvek 
na provoz z rozpočtu města upraven na 46 213 tis. Kč, z toho objem mzdových prostředků 
24 643 tis. Kč. Z toho:  

- neinvestiční dotace KÚ PK na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2019 – 221 049,- Kč 

- neinvestiční dotace MK ČR na podporu regionální literatury 2019 – 50 000,- Kč 

- neinvestiční dotace MMP na nákup knižních novinek v roce 2019 – 1 000 000,- Kč  

- neinvestiční dotace MO3 na ediční plán v roce 2019 – 10 000,- Kč  

Celkové navýšení rozpočtu na provoz činilo 1 281 049,- Kč. 

 

Čerpání nákladů za sledované období 

Upravený roční rozpočet je 51 056 tis. Kč, skutečnost 50 338 tis. Kč, tj. čerpání na 98,6 %. 

Z toho: 

 

Spotřeba materiálu - účet 501 

Upravený roční rozpočet je 6 670 tis. Kč, skutečnost 6 184 tis. Kč, tj. čerpání na 92,7 %. 

Z toho:   spotřeba materiálu     553 tis. Kč 

   nákup knihovního fondu       5 518 tis. Kč 

   spotřeba pohonných hmot   113 tis. Kč 

 

Spotřeba energie – účet 502  

Upravený roční rozpočet je 1 750 tis. Kč, skutečnost 1 607 tis. Kč, tj. čerpání na 91,8 %.  

 

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

Upravený roční rozpočet je 4 980 tis. Kč, skutečnost 4 927 tis. Kč, tj. čerpání na 98,9 %.  

Z toho:      opravy                                 1 262 tis. Kč 

   cestovné                58 tis. Kč  

náklady na reprezentaci             22 tis. Kč  

ostatní služby *                   1 749 tis. Kč 

   nájemné                       1 465 tis. Kč 

   výkony spojů              315 tis. Kč 

   přepravné                       56 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 25 636 tis. Kč, skutečnost 25 636 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %.  

Z toho:   mzdy zaměstnanců              25 417 tis. Kč  

   pracovní dohody            57 tis. Kč 

   náhrady DPN           162 tis. Kč 

Překročení mzdového limitu o 992 752 tis. Kč bylo pokryto čerpáním fondu odměn.  

 

Sociální a zdravotní pojištění - účet 524  

Upravený roční rozpočet 8 620 tis. Kč, skutečnost 8 618 tis. Kč, tj. čerpání na 100,0 %. 

Z toho:   sociální pojištění      6 326 tis. Kč 

   zdravotní pojištění      2 292 tis. Kč 
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Ostatní sociální náklady - účty 525, 527, 528 

Upravený roční rozpočet 1 625 tis. Kč, skutečnost 1 622 tis. Kč, tj. čerpání na 99,8 %.  

Z toho:   zákonné pojištění zaměstnavatele   71 tis. Kč 

   sociální náklady**           1 014 tis. Kč 

   ostatní náklady   537 tis. Kč 

 

** příděl FKSP, stravování, ochranné prostředky, zdravotní péče 

 

Daně a poplatky - účty 531, 532, 538, 591 

Upravený roční rozpočet 45 tis. Kč, skutečnost 43 tis. Kč, čerpání na 95,1 %.   

 

Odpisy - účet 551 

Upravený roční rozpočet 1 215 tis. Kč, skutečnost 1 210 tis. Kč tj. čerpání na 99,6 %.  

 

Nákup DDHM - účet 558 

Upravený roční rozpočet 320 tis. Kč, skutečnost 306 tis. Kč tj. čerpání na 95,6 %.  

 

Pozn.: V souladu s objednávkou na akci Vybavení klubovny ÚKDM nábytkem byla v 8/2019 

jednorázově čerpána částka 168 946,- Kč.  

 

Ostatní náklady - účet 542, 547, 549 

Upravený roční rozpočet 195 tis. Kč, skutečnost 185 tis. Kč, tj. čerpání na 95,1 %.  

 

Plnění výnosů za sledované období 

Upravený roční rozpočet vlastních výnosů je 4 843 tis. Kč, skutečnost za sledované období 

je 4 843 tis. Kč, tj. plnění na 100,0 %.  

Z toho:   čtenářské poplatky   2 056 tis. Kč   

kopírování a tisk z PC          71 tis. Kč   

pořady literární výchovy     331 tis. Kč 

pronájmy       562 tis. Kč 

prodané a ztracené knihy        91 tis. Kč  

ostatní výnosy                                 13 tis. Kč 

úroky z vkladů                                          2 tis. Kč 

převody z fondů                       1 717 tis. Kč 

 

Čerpání nákladů i plnění výnosů bylo v souladu s rozpočtem roku 2019. 

 

Hospodářský výsledek za sledované období 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 je zisk 717 745,64 Kč po zdanění.  

 

Plnění počtu pracovníků  

Počet fyzických pracovníků k 31. 12. 2019 je 90, průměrný přepočtený stav 78,21 pracovníků. 

Pro přepočtený počet pracovníků je průměrná měsíční mzda za rok 2019 – 27 082,- Kč.  

 

Stav fondů k 31. 12. 2019 

Fond odměn           1 tis. Kč  

Rezervní fond    2 110 tis. Kč  

Fond kulturních a sociálních potřeb     240 tis. Kč  

Fond reprodukce majetku  1 598 tis. Kč 
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IV.2 Vývoj stavu majetku KMP a výsledky inventarizace 
 
Účet 013 – software 
Počáteční stav 2 057 357,76 Kč, konečný stav 2 057 357,76 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
Účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Počáteční stav 642 254,97 Kč, konečný stav 642 254,97 Kč. Nedošlo k žádné změně. 
 
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 19 643 760,59 Kč.  
 
Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Počáteční stav 8 135 660,08 Kč, konečný stav 8 429 226,28 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 2019 byla 879 800,00 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018. 
Čerpání na překročený objem mezd roku 2019.  
Počáteční stav  113 835,00 Kč, konečný stav 883,00 Kč. 
 
FKSP účet 412 
Počáteční stav  266 549,71 Kč, konečný stav 240 026,05 Kč. 
Tvorba v souladu s předpisy (2 % z objemu mezd) 511 579,34 Kč. Čerpání 538 103,00 tis. Kč, 
z toho:       
- stravování        446 tis. Kč 
- rekreace             9 tis. Kč 
- dary                    55 tis. Kč 
- kultura                25 tis. Kč 
 
Rezervní fond účet 413 
Tvorba v roce 2019 byla 219 950,90 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018. 
Počáteční stav  1 890 508,87 Kč, konečný stav 2 110 459,77 Kč. 
 
Účet 416 – fond investiční 
Tvorbou byly odpisy majetku ve výši 1 210 387,48 Kč. 
K 31. 12. 2019 bylo z fondu investic čerpáno na realizaci schválených investičních akcí 1 045 tis. Kč, 
z toho: 
- oprava fasády OK Lochotín                        724 tis. Kč 
- pořízení klimatizace do OK Doubravka      321 tis. Kč 
 



 Knihovna města Plzně, příspěvková organizace – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

101 

Pozn.: Pořízení klimatizace do OK Doubravka bylo původně plánováno nákupem 
z provozních prostředků DDHM. Žádný z dodavatelů však nenabídl cenu, která by se vešla 
do limitu pro pořízení DDHM (40 tis. Kč za jednotlivé zařízení), proto KMP požádala 
zřizovatele o dodatečné schválení investiční akce. K finančnímu plnění došlo v 12/2019. 
 
Počáteční stav 1 432 302,37 Kč, konečný stav 1 597 704,65 Kč. Zaúčtován příděl z odpisů. 
Čerpání na investice viz výše. 
 
 
Výnosy z pronájmu městského majetku 
KMP za sledované období vykázala za pronájmy majetku města Plzně částku 561 623 Kč, 
z toho: 
- dlouhodobé   158 523 Kč 
- krátkodobé    403 100 Kč 
 
Pohledávky  
KMP k datu 31. 12. 2019 má jednu pohledávku z obchodního styku po lhůtě splatnosti 
ve výši 800,- Kč za pronájem sálu, která byla uhrazena v 1/2020. 
Celkové pohledávky za čtenáři činí 830 tis. Kč. 
 
 

IV.4 Rekapitulace závěrů z finančního vypořádání vůči zřizovateli 
 
Při finančním vypořádání za rok 2019 ze dne 5. 2. 2020 bylo KMP navrženo následující 
rozdělení hospodářského výsledku: 

- 574 196,00 Kč do fondu odměn  
- 143 549,64 Kč do rezervního fondu  

 
Účetní závěrka Knihovny města Plzně, p. o., za rok 2019 byla schválena usnesením RMP 
č. 423 ze dne 9. 6. 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
◼ 
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V. Závěrečné shrnutí  
 
     Knihovna města Plzně v roce 2019 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 2019 vykonávala tyto 
služby pro 14 knihoven. 
 
     Největší investiční akcí roku byla 1. etapa obnovy venkovní omítky v Obvodní 
knihovně Lochotín. Na stavu budovy se výrazně odrazil dlouhodobý provoz výměníkové 
stanice, která je umístěna v přízemí budovy OK. V letních měsících byla provedena obnova 
čelní stěny fasády budovy, v souladu s barvami loga KMP byla použita omítka v bílé 
a modré. Ve třetím patře ústřední budovy byla provedena rekonstrukce podlahy a výměna 
podlahové krytiny vstupního vestibulu, která byla již ve špatném stavu. Došlo k vyrovnání 
podkladu podlahy, bylo položeno nové linoleum a obnovena výmalba.  
 
     Ani v roce 2019 se KMP nevyhnula přechodnému uzavření řady velkých knihovních 
provozů. Z důvodu pravidelné revize knihovního fondu byla uzavřena Ústřední knihovna pro 
dospělé, OK Doubravka a Knihovna Vinice. Na přelomu dubna a května v Ústřední knihovně 
pro dospělé proběhla zcela výjimečná událost, která si vyžádala další dvoutýdenní uzavření. 
Interiér půjčovny ÚKD si pro natáčení třídílného historického filmu podle románu německého 
spisovatele Petera Prangeho Naše báječná léta pronajala společnost MIA FILM s.r.o. 
Celkem byl v síti knihoven KMP provoz omezen 74 dny. Uzavření velkých knihoven se 
viditelně promítlo do počtu návštěvníků KMP i počtu uskutečněných výpůjček. 
 
     V průběhu roku se pracovníci knihovny ještě sžívali s novým knihovním informačním 
systémem Tritius. Díky intenzivnímu úsilí a vzájemné spolupráci se podařilo dohnat zpoždění 
ve zpracování knihovního fondu z předchozího období. Rovněž v oblasti služeb se používání 
systému zautomatizovalo. Ke zlepšení orientace uživatelů v prostředí webového online 
katalogu začaly jednotlivé knihovny doplňovat informaci o umístění dokumentu ve svém 
konkrétním volném výběru. 
 
     Také v roce 2019 pokračovala rozsáhlá aktualizace knihovních fondů v celé knihovně. 
Nejrozsáhlejší aktualizace proběhla v OK Bory, která v budově střední školy, kde sídlí, 
musela vyklidit skladové prostory.   
 
     V roce 2019 KMP po pěti letech opět uskutečnila Průzkum spokojenosti uživatelů se 
službami. Data a informace od dospělých i od dětí byly shromážděny prostřednictvím 
standardizovaného dotazníku pro knihovny společnosti Survio, ve kterém byly pro potřebu 
KMP provedeny drobné úpravy. Od 1. května do 30. června bylo ve všech knihovnách KMP 
včetně malých poboček a bibliobusu od dospělých celkem shromážděno 2 217 dotazníků, 
z nich 1 731 vyplněno přímo elektronicky. Děti vyplnily 135 dotazníků v papírové podobě. 
Celková úroveň služeb KMP byla klasifikována průměrnou známkou 1,55, což je stejné 
vysvědčení jako v roce 2014. Přibylo respondentů, kteří hodnotí služby jako výborné (o 1,46 %).    
 
     Počet virtuálních návštěv knihovny stoupl na 158 790, tj. o 34 766 vstupů (o 22 %) více 
než v roce 2018. Rovněž počet uživatelských vstupů do on-line katalogu Tritius z prostoru 
knihovny i mimo ni meziročně vzrostl na 164 485 tj. o 18 189 přístupů (o 11 %).   
 
     V roce 2019 KMP realizovala 2 069 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se 
zúčastnilo 48 216 návštěvníků. Akce probíhaly jak v jednotlivých knihovnách, tak v Polanově 
síni, M-klubu a L-klubu. Vzrůstající počet akcí plně odpovídá současným světovým trendům 
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přeměny tradičních knihoven na kulturní a komunitní centra, což je i postupným cílem KMP. 
Pravdou zůstává, že v řadě aktivit, které by KMP chtěla nabízet občanům, se zvolna dostává 
na hranici svých personálních, finančních a prostorových možností.  
     K nejvýznamnějším patřily akce k oslavám 100. výročí narození významného plzeňského 
rodáka cestovatele, spisovatele a novináře Miroslav Zikmunda a akce k 30. výročí 
Sametové revoluce a událostí roku 1989. 
 
     KMP spolupracovala se 74 plzeňskými organizacemi, kromě toho s 43 MŠ, 51 ZŠ 
a ŠD, 11 SŠ, 3 uměleckými školami, a 17 mimoplzeňskými organizacemi.  
 
     Zaměstnanci knihovny měli možnost vzdělávat se, účastnit se školení, přednášek 
či seminářů. Vzdělávání bylo věnováno 1 185 hodin, na 1 pracovníka to bylo průměrně 
16,5 hodiny. 
 
     Provoz knihoven KMP výrazně poznamenala zvýšená nemocnost pracovníků. V roce 
2019 z důvodu nemoci nebo OČR byla nepřítomnost knihovnic na pracovišti o 3 % vyšší 
než v předchozím roce. Celkem bylo ve službách prostonáno 623 dnů. Každý pracovní den 
chybělo téměř 2,5 knihovníka. 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 kolegy 
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. 2019 
 
 
KNIHOVNY S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM 
Ústřední knihovna pro dospělé - B. Smetany 13 
Ústřední knihovna pro děti a mládež  - B. Smetany 13 
Knihovna Bolevec - Západní 18 
Obvodní knihovna Bory  - Klatovská 109 
Obvodní knihovna Doubravka  - Masarykova  75 
Knihovna Lobzy - Rodinná 39 
Obvodní knihovna Lochotín  - Studentská 22 
Obvodní knihovna Skvrňany - Macháčkova 28 
Obvodní knihovna Slovany  - Táborská 24 
Knihovna Vinice - Hodonínská 55  
Hudební a internetová knihovna - Táborská 22 
Oddělení informačních služeb a studovna  - B. Smetany 13 
 
  
POBOČKY  
Bílá Hora - Nad Štolou 716 
Božkov - Sládkova 10  
Černice - Veská 11 
Červený Hrádek - Červenohrádecká 53 
Koterov - Koterovská náves 7 
Křimice - Prvomájová 100 
Lhota – K Sinoru 62/51                                            
Litice - Přeučilova 12  
Malesice – Chotíkovská 14                             
Radčice - V Radčicích 9  
Radobyčice - Radobyčická náves 77  
Újezd - Staroveská 7  
 
 
 
BIBLIOBUS - STANOVIŠTĚ 
Bory - Tomanova  
Bručná - Pěnkavova 
Bukovec - Mezi Podjezdy 
Hradiště - Na Rychtě 
Lochotín  - Komenského (parkoviště za Gerou) 
Nová Hospoda - penzion 
Roudná,  Karlovarská - Rondel  
Valcha – U Hájovny 
Zátiší - Línská     
 
 
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
Polanova síň - B. Smetany 13 
L-klub – Studentská 22 
M-klub - Macháčkova 28 
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Bibliobus 
 

 Příloha č. 2 – Organizační struktura KMP 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OK Bory Litice Radobyčice Lhota 

OK Doubravka Červený Hrádek 

Hudební a internetová knihovna 
Bibliobus 

Újezd 

OK Lochotín Bílá Hora 

OK Slovany 

Ředitel 

Úsek pro styk s veřejností 

Božkov 

Náměstek pro hlavní činnost 

Ústřední knihovna pro dospělé 

Ústřední knihovna pro děti a mládež 

Studovna a informační služby 

Oddělení nákupu a zpracování knih. fondů 

Černice 

Náměstek pro ostatní činnost 

Ekonomický úsek 

Koterov 

Úsek hospodářské správy 

Úsek automatizace 

Knihařská dílna 

OK Skvrňany Křimice Radčice Malesice 

Knihovna Bolevec 

Knihovna Lobzy 

Knihovna Vinice 
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Příloha č. 3 – Přehled útvarů KMP, zaměstnanců a jejich vedoucích v roce 2019 

 
1. Ředitelka KMP  Šlesingerová Helena, Mgr., MBA 
    

2. Náměstkyně pro hlavní činnost  Nováková Hana, Bc. 
    

3. Sekretariát  Tomanová Naděžda 
    

4. Ekonomický a správní úsek   
    

 Náměstek pro ostatní činnost  Widimský Miloš, Ing. (do 30. 6.) 
 (ekonomický náměstek)  Kratochvíl Stanislav, Ing., Bc. (od 1.6.) 
    

 správce  Urbánek Antonín  
    

 automatizace  Chládková Pavla 
    

 údržba + řidič  Kadlecová Jana 
 mzdová účetní  Hauserová Marie (do 31.7.) 
   Janochová Petra (od 1. 7.) 
 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  Divišová Alžběta, Bc. (od 1. 11.) 
   Lauberová Jana, Mgr. 
   Maškovská Markéta, Mgr. (do 22. 10.) 
    

8. Ústřední knihovna pro dospělé  Šťastná Pavlína, Mgr.  
   Divišová Alžběta (do 31. 10.) 
   Hyláková Ladislava 
   Kašparová Veronika, Mgr. 
   Nussbauerová Hana 
   Pechová Kateřina 
   Ulíková Stanislava 
   Urbanová Lenka, Bc.  
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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 
   Karpíšková Markéta 
   Lukáčová Hana  
   Lužová Martina  
    

 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  Ťoupalová Jana 
    

 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 
   Wočadlová Zdeňka 
    

 pobočka Bílá Hora  Sedláčková Jarmila 
    

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 
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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.  
   Duchková Petra, Bc.  
   Maškovská Markéta, Mgr. (od 23. 10.) 
   Pittrová Kateřina, Mgr. 
    
    
 Odchod do důchodu  Hauserová Marie 
   Widimský Miloš, Ing. 
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Příloha č. 4 – Roční výkaz o knihovně 2019  
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Příloha č. 5 - Porovnání výkonů jednotlivých knihoven KMP v letech 2019 a 2018 
 
 

Knihovna 
Registrovaní 

uživatelé 
Z toho 

děti 
Návštěvníci 

služby 
Výpůjčky 
celkem 

Periodika Akce Účastníci akcí Internet 

Bolevec 
2019 1 605 869 21 619 54 536 12 420  456 10 788 1 496 

Bolevec 
2018 

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

index 0,96 1 1,02 0,98 1,12 1 1,04 1,23 

Bory 
2019 2 167 314 24 942 85 845 14 485 115 2 109 1 732 

Bory 
2018 2 234 339 23 218 86 864 10 097 100 1 827 1 415 

 index 0,97 0,93 1,07 0,99 1,43 1,15 1,15 1,22 

Doubravka 
2019 

Omezený provoz 
2 610 427 28 463 92 373 13 700 181 3 303 1 289 

Doubravka 
2018 2 748 477 29 387 100 769 13 741 160 3 214 1 829 

 index 0,95 0,9 0,97 0,93 1 1,13 1,02 0,84 

Lobzy 
2019 518 188 6 341 15 006 2 671 113 2 692 211 

Lobzy 
2018 

Omezený provoz 
551 226 6 402 16 851 2 771 128 3 053 218 

 index 0,94 0,83 0,99 0,89 0,96 0,88 0,88 0,97 

Lochotín 
2019 3 751 553 44 532 163 238 28 591 106 2 167 2 856 

Lochotín 
2018 3 899 615 46 194 181 432 31 796 70 1 543 3 539 

 index 0,96 0,9 0,96 0,9 0,9 1,51 1,4 0,81 

Skvrňany 
2019 1 984 360 20 078 69 861 14 203 133 2 191 616 

Skvrňany 
2018 2 006 400 20 426 74 963 13 093 130 2 250 1 075 

 index 0,99 0,9 0,98 0,93 1,08 1,02 0,97 0,57 

Slovany 
2019 2 517 410 25 131 90 429 16 962 81 1 441 467 

Slovany 
2018 

Omezený provoz 
2 295 323 19 475 76 715 11 453 53 975 233 

 index 1,1 1,27 1,29 1,18 1,48 1,52 1,47 2 

Vinice 
2019 

Omezený provoz 
796 194 9 029 30 081 7 138 81 1 461 229 

Vinice 
2018 798 190 8 633 32 591 7 016 67 1 250 259 

 index 1 1,02 1,05 0,92 1,02 1,2 1,16 0,88 

ÚKD 
2019 

Omezený provoz 
6 013 125 59 671 147 589 31 163 39 905 2 551 

ÚKD 
2018 6 231 148 66 728 175 498 32 241 24 269 3 242 

 index 0,97 0,84 0,89 0,84 0,96 1,62 3,3 0,79 

ÚKDM 
2019 3 941 941 31 465 55 886 4 416 158 3 346 1 780 

ÚKDM 
2018 4 260 956 31 930 62 963 4 617 139 2 780 2 421 

 index 0,93 0,98 0,99 0,89 0,96 1,13 1,2 0,74 

Hudební 
2019 481 40 6 857 14 822 1 154 16 270 3 453 

Hudební 
2018 512 39 7 586 16 808 1 439 13 188 3 854 

 index 0,94 1,03 0,9 0,88 0,8 1,33 1,44 0,89 

Bibliobus 
2019 

Omezený provoz 
390 34 4 255 19 797 4 290 0 0  

Bibliobus 
2017 

Omezený provoz 
392 34 4 018 20 928 4 134 0 0  

 index 0,99 1 1,06 0,95 1,04   - 

Studovna 
2019 Omezený provoz  3 221 2 102 1 872 16 649 1 802 

Studovna 
2018   3 477 2 647 2 334 20 582 2 051 

 index   0,93 0,79 0,8 0,8 1,11 0,88 
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Pobočka 
Registrovaní  

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

Bílá Hora 
2019 31 6 504 1 953 956 4 10 29 

Bílá Hora 
2018 39 9 576 2 721 1 408 12 31 50 

 index 0,79 0,67 0,88 0,72 0,68 0,33 0,32 0,58 

Božkov 
2019 171 46 2 101 8 264 1 264 23 312 53 

Božkov 
2018 196 66 2 365 8 811 2 001 43 623 33 

 index 0,87 0,7 0,89 0,94 0,63 0,53 0,5 1,61 

Černice 
2019 95 21 1 076 5 214 1 612 1 9 0 

Černice 
2018 108 17 1 247 5 839 1 657 3 36 3 

 index 0,88 1,24 0,86 0,89 0,97 0,5 0,25  

Č. Hrádek 
2019 32 4 449 2 988 1 188 0 0 1 

Č Hrádek 
2018 38 4 423 2 701 718 2 2 0 

 index 0,84 1 1,06 1,11 1,65    

Koterov 
2019 62 10 489 2 747 569 0 0 0 

Koterov 
2018 65 16 502 2 583 631 0 0 2 

 index 0,95 0,63 0,97 1,06 0,9    

Křimice 
2019 98 18 1 133 5 769 852 14 83 10 

Křimice 
2018 88 17 1 175 6 001 1 062 7 93 11 

index 1,11 1,06 0,96 0,96 0,8 2 0,89 0,91 

Lhota 
2019 69 12 1 079 3 477 1 360 2 43 54 

Lhota 
2018 78 7 1 173 3 694 1 390 1 58 73 

 index 0,88 1,71 0,92 0,94 0,98 2 0,74 0,74 

Litice 
2019 71 22 679 3 599 960 2 38 0 

Litice 
2018 78 28 826 4 210 1 040 0 0 2 

 index 0,91 0,79 0,82 0,85 0,92    

Malesice 
2019 

Omezený provoz 
25 3 337 1 418 617 7 7 45 

Malesice 
2018 29 5 511 1 831 655 12 18 77 

 index 0,86 0,60 0,66 0,77 0,94 0,58 0,39 0,58 

Radčice 
2019 

Omezený provoz 
56 15 633 2 916 1 368 8 14 111 

Radčice 
2018 74 16 1 027 4 602 1 860 18 133 245 

 index 0,76 0,94 0,62 0,63 0,74 0,44 0,12 0,45 

Radobyčice 
2019 38 3 486 2 960 1 267 0 0 0 

Radobyčice 
2018 40 2 447 3 081 1 267 0  0 2 

 index 0,95 1,5 1,09 0,96 1    

Újezd 
2019 45 5 419 1 905 671 24 64 0 

Újezd 
2018 43 6 394 1 922 650 24 66 2 

index 1,05 0,83 1,06 0,99 1,03 1 0,97  
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Příloha č. 6 - Plnění standardů veřejných služeb poskytovaných KMP v roce 2019 
 
 

Ukazatele výkonnosti 
 
Knihovnické služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2019 
Skutečnost 

2018 

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

Počet registrovaných uživatelů k počtu obyvatel 14,2 % 15,6 % 16,2 % 

Počet návštěvníků k počtu obyvatel 208 % 205 % 209 % 

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

Počet výpůjček na 1 registrovaného uživatele 53 32 33,4 

 
Informační služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2019 
Skutečnost 

2018 

Počet zodpovězených dotazů - celkem 8 500 14 633 9 059 
                                 - z toho studovna 1 000 785 965 

Počet rešerší (pouze Studovna) 10 - 15 15 11 
Počet přístupů k internetu na 1 veřejně přístupnou stanici 650 250 279 

 
Ostatní služby 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2019 
Skutečnost 

2018 

Počet akcí – vzdělávací a kulturní 1 100 2 069 2 022 
Počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí 31 000 48 216 45 514 
Počet vydaných publikací 32 23 21 

 
Speciální služby 

 
a) Výkon regionálních funkcí 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2019 

Evidence výkonů regionálních funkcí na základě smlouvy ano ano 

 
 

b) Vlastní informační databáze 

 
Název ukazatele Standard 

KMP 
Skutečnost 

2019 
Skutečnost 

2018 

Přírůstek nově vložených dat 4 500 3 501 3 904 
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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 2019 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 2019 

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 2019 
Skutečnost 2018 

30 - 45 Kč   
31,20Kč 
26,90 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 2019 
Skutečnost 2018 

27  
54 
55 

 

Standard VKIS Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 

Indikátor Počet studijních míst 
Doporučená hodnota v ČR 120 a více 
Standard KMP 
Skutečnost 2019 
Skutečnost 2018 

262 (z toho 50 v ústřední budově) 
294 (z toho 54 v ústřední budově) 
286 (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 2019 
Skutečnost 2018 

31 
23 
23 

 
Název služby Publikační činnost 

Indikátor Dostupnost vydaných publikací 
Standard KMP 
 
 
Skutečnost 2019 

Všechna zařízení KMP, ostatní plzeňské knihovny, 
Národní knihovna ČR, knihkupectví  

(zejména plzeňská) 
dtto 
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Příloha č. 7 - Fotografie z akcí 

 
Studovna a informační služby  

Vernisáž výstavy a křest bibliografie Miroslav Zikmund - 7. 2. 2019 

 

      
 
          Tatra 87 před budovou KMP                                         Vernisáž výstavy 

 

 

Průvod Vendelín 2019 
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Víkend otevřených ateliérů  

v prostorách ústřední půjčovny pro dospělé 

 

    

 
 
 

Veletrh Svět knihy 2019 

DEPO Plzeň 
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Ústřední knihovna pro děti a mládež 

                    
 
               Interaktivní vzdělávací lekce                                   Čtení pro nejmenší 
              na téma Jeskynní malby  
 

 

     

     Čtenářské pasy ZŠ Chotíkov                      Dílna malého novináře - beseda s redaktorkou 
                 a spisovatelkou Michaelou Veteškovou    
                   

Knihovna Lobzy 
 

    
 
 

Pralinky pro sousedku - čtení z knihy Doroty Gellner v rámci série akcí pro prvňáčky  
 Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
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Obvodní knihovna Bory 

        

Čtení pro nejmenší 

            

    
Pasování na čtenáře 

 
Obvodní knihovna Skvrňany - oblíbené koncerty v prostorách knihovny 

 
 

    
          
          Koncert mezi knihami Petr Linhart                         Koncert mezi knihami Jenmy 
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Obvodní knihovna Doubravka 
 

      
 

Noc s Andersenem 
 

     
 

Setkání s oblíbenou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou 
 
 

Knihovna Bolevec 

                                   

   Vyhodnocení literární soutěže                                     Vánoční dílna v knihovně 
pro seniory „Největší zážitek z léta“                                                výroba svíček     
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Příloha č. 8 – Seznam vydaných publikací v roce 2019 
 
 
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 201892020.  
Plzeň 2019; Knihovna města Plzně – Nestr. – Neprodejný katalog pro potřeby škol a školních 
zařízení; 180 výtisků 
 
Miroslav Zikmund - výběrová bibliografie.  Vydala Knihovna města Plzně s podporou 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 2019. Sestavily Veronika Čadová, Markéta Maškovská 
a Markéta Skálová Náklad 200 výtisků; Neprodejné  
ISBN 978-80-88282-00-6 
 
Jan Paur: Lednice. Ilustrace Jakub Chmúra, doslov Vladimír Novotný; logotyp Mikoláš Axmann; 
V Pro libris vydala  Knihovna města Plzně, p. o., za finanční podpory MK ČR a ÚMO Plzeň 3; 
Plzeň 2019; 31 stran; 21 cm; náklad 100 výtisků (edice Ulita sv. 59) 
ISBN: 978-80-88282-09-9 
 
David Brabec: Rozložené akordy. Fotografie David Brabec; doslov Vladimír Novotný; logotyp 
Mikoláš Axmann; V Pro libris vydala  Knihovna města Plzně, p. o., za finanční podpory MK ČR 
a ÚMO Plzeň 3; Plzeň 2019; 43 stran; 21cm; náklad 300 výtisků (edice Ulita sv. 57) 
ISBN: 978-80-88282-06-8 
 
Václav Toucha: Časosběrné lpění. Ilustrace Renata Čiháková;  logotyp Mikoláš Axmann; 
V Pro libris vydala  Knihovna města Plzně, p. o., za finanční podpory MK ČR a ÚMO Plzeň 3; 
Plzeň 2019; 27 stran; 21cm; náklad 200 výtisků (edice Ulita sv. 58) 
ISBN: 978-80-88282-07-5 
 
Stanislav Dlouhý, Jan Drnek, Jan Eret, Jan Frána, Lukáš Frána, Lenka Fránová, 
Eva Koubová, Miroslav Neuvirt, Renáta Nová, Jaroslav Šlejmar, Jan Valeš, Miroslav 
Valina Kalendář plzeňský 2020. Zpoždění slunečního vlaku. Ilustrace Marie Zajíčková; 
V Pro libris vydala  Knihovna města Plzně, p. o., za finančního přispění MK ČR a  ÚMO Plzeň 3; 
Plzeň 2019  
ISBN: 978-80-88282-05-1 
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Příloha č. 9 Obraz KMP v tisku v roce 2019 

  
(ŽÍT) 
Až půjdete z knihovny, nezmoknete / (žít).-- In: Plzeňský deník ; Týdeník Plzeňsko.— 
ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 61 (13. 03. 2019), s. 2 
 
(ŽÍT) 
Až půjdete z knihovny, nezmoknete / (žít).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, 
č. 55 (06. 03. 2019), s. 3 
 
(BH) 
Knihovna pro dospělé bude uzavřena / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, 
č. 95 (24. 04. 2019), s. 3 
 
(BH) 
Knihovny v Plzni pořádají výprodej knížek / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, 
č. 121 (27. 05. 2019), s. 3 
 
(MAŠ) 
V knihovně Letkov zrušili poplatek / (maš).-- In: Plzeňský deník ; Týdeník Plzeňsko.— 
ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 7 (09. 01. 2019), s. 2 
 
MRÁZOVÁ, Klára 
Z Plzně se stal Düsseldorf. Kvůli natáčení historického filmu / Klára Mrázová.-- In: Mladá fronta 
Dnes.-- ISSN 1210-1168.-- Roč. 30, č. 105 (07. 05. 2019), s. 17 
 
(BH) 
Představí zámek / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 217 (18. 09. 2019), 
s. [1] 
 
(ŽÍT) 
Knihovna v Plzni má dnes a zítra omezený provoz / (žít).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-
5139.-- Roč. 28, č. 198 (27. 08. 2019), s. 2 
 
ŠLESINGEROVÁ, Helena 
Helena Šlesingerová, ředitelky Knihovny města Plzně: Plzeňané jsou patrioti / Helena 
Šlesingerová. Rozhovor připr. (pho).-- In: Radniční listy.-- Roč. 24 (12. 10. 2019), s. 6 
 
(TX) 
TeenageNOC s literaturou na netradičních místech Doubravky / (tx).-- In: Mladá fronta Dnes.-- 
ISSN 1210-1168.-- Roč. 30, č. 61 (13. 03. 2019), s. 14 
 
PUBLICISTÉ 
Publicisté v knihovně.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 9 (11. 01. 2019), s. 2 
 
(BH) 
Děti vystavují v knihovně / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 89 (15. 04. 
2019), s. 3 
 
(ČTK, zr) 
Půjčíte si i deskové hry či tematické sady / (ČTK, zr).-- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.-- Roč. 29, 
č. 179 (05. 08. 2019), s. 15 
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PŘEDNÁŠKA 
Přednáška o lokomotivách.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 228 (02. 10. 
2019), s. 2 
 
LOKOMOTIVY 
Lokomotivy v knihovně.-- In: Radniční listy.-- Roč. 24 (12. 10. 2019), s. 6 
 
(BH) 
Čtěte a přijďte do zoo / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 62 (14. 03. 
2019), s. 3 
 
PLZEŇSKÝ 
Plzeňský veterinář vypravuje.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 267 (18. 11. 
2019), s. 2 
 
KNIHOVNA 
Knihovna Skvrňany dětem.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 18 (22. 01. 
2019), s. 3 
 
FUKSA, Aleš 
Cestovatelská legenda oslaví stovku / Aleš Fuksa.-- In: Právo.-- ISSN 1211-2119.-- Roč. 29, 
č. 35 (11. 02. 2019), s. 4 
 
(AN) 
Plzeňský rodák Miroslav Zikmund slaví sté narozeniny / (an).-- In: Radniční listy.-- Roč. 24 
(11. 02. 2019), s. [1] 
 
(RED) 
Knihovna vytvořila unikátní bibliografii / (red).-- In: Radniční listy.-- Roč. 24 (11. 02. 2019), s. 6 
 
MRÁZOVÁ, Klára 
Miroslav Zikmund odmalička miloval cestopisy / Klára Mrázová.-- In: Mladá fronta Dnes.-- ISSN 
1210-1168.-- Roč. 30, č. 38 (14. 02. 2019), s. 15 
 
(HAJ) 
Jeden svět bude o porozumění / (haj).-- In: Kultura; Kulturní přehled Plzeňského kraje.-- (02. 03. 
2019), s. 13 
 
(ČTK) 
Ředitelé divadel i knihovny obhájili posty / (ČTK).-- In: Mladá fronta Dnes.-- ISSN 1210-1168.-- 
Roč. 30, č. 148 (27. 06. 2019), s. 14 
 
SVATKOVÁ, Dagmar, 1946- 
Knihovní zákon a Plzeň před sto lety / Dagmar Svatková.-- In: Čtenář.-- č. 9 (26. 09. 2019), 
s. 324 - 326 
 
O 
O Tibetu v M-Klubu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 238 (14. 10. 2019), 
s. 2 
 
BESEDA 
Beseda o Bosně a Hercegovině.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 255 (04. 
11. 2019), s. 2 
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O  
O Skotské vysočině v M-Klubu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 279 
(02. 12. 2019), s. 2 
 
O 
O rozhlednách v L-Klubu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 291 (16. 12. 
2019), s. 2 
 
(JŠ) 
Básníci přiblíží svá díla / (jš).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 256 (05. 11. 
2019), s. 3 
 
BLAŽEK, Ivan 
Plzeňské pocty pro Zikmunda: prapor, výstavy i autíčko / Ivan Blažek.-- In: Právo.— 
ISSN 1211-2119.-- Roč. 29, č. 38 (14. 02. 2019), s. 11 
 
VAINDL, Ladislav 
Pocty pro cestovatele / Ladislav Vaindl.-- In: 5+2 dny.-- Roč. 8, č. 8 (22. 02. 2019), s. 1 
 
NOVÉ 
Nové strategie, staří ředitelé.-- In: Plzeňský rozhled.-- Roč. 19, č. 8 (05. 08. 2019), s. 25 
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MRÁZOVÁ, Klára 
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(BH) 
Cestovatelská dvojka přednáší / (bh).-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 96 
(25. 04. 2019), s. [1] 
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Holubí mambo v M-Klubu.-- In: Plzeňský deník.-- ISSN 1210-5139.-- Roč. 28, č. 103 (04. 05. 
2019), s. 2 
 
PŘEDNÁŠKA 
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