
Knihovna města Plzně 1876 – 2016 

(Dvanáct pohledů do minulosti a současnosti) 

Pohled druhý: Trochu statistiky … 

Za 140 let své existence prošla Knihovna města Plzně řadou proměn. Měnil a vyvíjel se 
také její fond, počet čtenářů i výpůjček.  

Nejstarší informace o těchto údajích, která se nám zachovala, je z roku 1877 a uvádí: 

„Po čas pěti měsíců co obecní knihovna v život vstoupila, přihlásilo se 136 odběratelů, 
kteří si vypůjčili 407 kněh …“ 

Koncem roku 1894 bylo ve fondu knihovny 3 866 knih, z nichž bylo 3 002 zábavných   
(2 209 českých a 793 německých) a 864 naučných. 

Zpočátku se knihy pořizovaly „z příspěvku důchodů obecních“, z nichž „má se obrátiti 
polovice na zakoupení kněh českých a druhá polovice na knihy německé“ a z darů 
„uvědomělých občanů a spolků“. Od roku 1900 hradí veškeré výdaje na knihovnu obec. 

Zajímavé je porovnání výpůjček z roku 1909, kdy z celkového počtu 31 811 výpůjček bylo 
22 091 české, 6 702 německé a 12 svazků polské beletrie, 1 206 knih veršů a 1 362 knih 
naučných. 

V meziválečném období se knihovna i tím, že k ní byly připojeny některé menší knihovny 
na území města, utěšeně rozrůstala, takže v roce 1924 počet čtenářů vzrostl na 6 196   
a celkem se půjčilo 213 948 svazků. 

Všeobecný nárůst zpomalila 2. světová válka, kdy v důsledku tíživé sociální situace 
knihovnu navštěvovalo méně čtenářů, snížily se výpůjčky a ani knihy nepřibývaly. 

Roky budování socialismu přinesly zvyšování všech sledovaných parametrů, jen je nutno 
podotknout, že ne vždy kvantita nových titulů znamenala kvalitu. V té době také došlo 
k tomu, že byla z fondu knihovny odstraněna řada knih „pro režim nevhodných autorů“. Po 
roce 1989 bylo přibližně 3 000 těchto titulů zařazeno zpět. 

K jakým výsledkům dojdeme, zamyslíme-li se nad tím, jak se vyvíjel v průběhu dějin vztah 
Plzeňanů k naší knihovně? 

V roce 1877 byl při počtu 30 000 obyvatel ve městě každý dvoustý dvacátý občan 
čtenářem naší knihovny. 

V roce 1965, kdy měla Plzeň 140 465 obyvatel, navštěvoval Knihovnu města Plzně každý 
desátý občan a knihovna evidovala 13 093 čtenářů, kteří si vypůjčili 680 672 dokumentů. 

Každý sedmý Plzeňan byl naším uživatelem v roce 2005, kdy počet obyvatel činil    
162 627, knihovna evidovala 23 458 čtenářů, kteří si vypůjčili 1 165 875 dokumentů,    
a knihovní fond tvořilo 394 692 knih. 

A jaká je současnost? Každý šestý Plzeňan byl naším uživatelem v roce 2015, kdy počet 
obyvatel činil 169 033, knihovna evidovala 27 448 čtenářů, kteří uskutečnili 1 103 129 
výpůjček, a knihovní fond tvořilo 485 087 dokumentů. 
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