Knihovna města Plzně 1876 – 2016
(Dvanáct pohledů do minulosti a současnosti)
Pohled jedenáctý: Nové formy práce
Knihovna města Plzně byla ve svých počátcích především půjčovnou
knih a periodik. S postupem doby se začala přeměňovat v informační
instituci, která k uspokojování uživatelských potřeb používá i jiné než
tradiční formy práce a nabízí i jiné zdroje než knihy.
V roce 1987 bylo otevřeno při obvodní knihovně na Lochotíně hudební
oddělení. Jeho fond tvořilo v té době asi 2 000 zvukových dokumentů
(gramofonových desek a magnetofonových kazet) a knihy či časopisy
s hudební tematikou. Tato nabídka sloužila pouze k prezenčnímu využití.
Hudbu nebo mluvené slovo mohli zájemci poslouchat u šesti
poslechových míst. V roce 1998 bylo umožněno půjčovat si zvukové
dokumenty domů. Hudební oddělení se setkalo s velkou odezvou,
zejména u mládeže, proto Knihovna města Plzně využila možnosti
a přestěhovala ho do větších prostor v Táborské ulici na Slovanech, kde
bylo v roce 2005 otevřeno samostatné specializované pracoviště pro
půjčování zvukových dokumentů a poskytování přístupu k internetu.
V roce 2015 bylo v Hudební a internetové knihovně uživatelům
k dispozici 13 781 zvukových dokumentů (hudební CD, kazety, LP,
audioknihy), 1 260 zvukově obrazových dokumentů (filmy na DVD), 745
tištěných hudebnin (noty) a 6 stanic internetu. Od roku 2011 si zde
čtenáři mohou půjčovat čtečky elektronických knih.
Přirozeným doplňkem aktivit každé knihovny je kulturně výchovná
činnost. Knihovna města Plzně má pro tyto účely tři zařízení. Polanovu
síň v ulici B. Smetany, která je v provozu od roku 1992, M-klub při
Obvodní knihovně Skvrňany v Macháčkově ulici, který zde pracuje od
roku 1999 a L-klub při Obvodní knihovně Lochotín, který byl otevřen
v roce 2011. Všechna zařízení pořádají akce pro školy i veřejnost.
Nabízejí možnost kulturního vyžití dětem i dospělým ve formě
přednášek, koncertů a divadelních představení.
Od roku 1991 pracuje v Knihovně města Plzně Ason-klub, který
sdružuje mladé začínající autory a zájemce o literaturu. Poskytuje
odborné konzultace a informace z této oblasti. Umožňuje mladým
autorům publikovat jejich díla prostřednictvím Listů Ason-klubu
a tzv. Malých knížek Ason-klubu.

Literární činnosti se věnují také Kruh přátel knižní kultury (založen
v roce 1992) a sdružení Pro libris, které existuje od roku 1994.
Potřeba specializovaného pracoviště zaměřeného na bibliografickoinformační služby vedla v roce 1992 k otevření Oddělení informačních
služeb a studovny v budově knihovny v ulici B. Smetany. Kromě
základní literatury ze všech vědních oborů, včetně řady českých
i zahraničních encyklopedií, jsou v tomto oddělení k dispozici počítačové
databáze. Studovna byla prvním pracovištěm, které poskytlo uživatelům
výpočetní techniku - v roce 1997 to byl počítač s nabídkou výukových
programů.
S připojením prvního počítače k internetové síti v roce 1998 byl čtenářům
umožněn přístup k nejmodernějšímu zdroji informací. Postupně byl
internet zaveden do všech provozů knihovny po celém území města
Plzně. V roce 2008 nabídla knihovna v některých provozech
návštěvníkům možnost Wi-Fi připojení. V současnosti mají uživatelé
k dispozici 54 počítačových stanic a ve většině knihoven je k dispozici
bezdrátové připojení.
Od roku 2001 má knihovna svoje vlastní webové stránky, za které
získala v roce 2006 ocenění Nejlepší knihovnický web. V říjnu roku
2016
byly
spuštěny
nové
webové
stránky.
Na
adrese
www.knihovna.plzen.eu tak mohou zájemci získat podrobné informace
o Knihovně města Plzně.
Rok 2014 zahájila knihovna půjčováním elektronických knih na základě
licenční smlouvy se společností e-Reading a půjčováním deskových
her pro děti i dospělé. V roce 2015 knihovna rozšířila nabídku
o půjčování tematických kufříků. Každý kufřík se vztahuje k určitému
tématu (např. hasiči, víly, dinosauři). Kromě literatury (jak naučné, tak
beletrie) obsahuje kufřík i další didaktické pomůcky (stolní hry, karty,
hračky, DVD, mapky, aj.).

