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1. Základní informace
PRIMÁRNÍ ÚDAJE
Adresa: Městská knihovna Karlovy Vary, I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary,
zřizovatel Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO:
254657
tel.:
353 221 365
e-mail:
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz
www stránky:
www.mestskaknihovnakv.cz
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Pracoviště Městské knihovny
1.2. Počet pracovníků
1.3. Základní statistické údaje

1.1. Pracoviště Městské knihovny
HLAVNÍ BUDOVA
I.P.Pavlova 7, 353 221 365
Bc. Andrea Jandová, vedoucí
Bc.Ludmila Křivancová, dětské oddělení
Kateřina Krieglsteinová, půjčovna pro dospělé
Eva Najmanová, čítárna
Lenka Bloudková, katalogizace

a.jandova@mestskaknihovnakv.cz
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
e.najmanova@mestskaknihovnakv.cz
l.bloudkova@mestskaknihovnakv.cz

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY


Čankovská, U Koupaliště 874, tel.: 353 565 085 ,
Martina Kubínová (01-09/16): m.kubinova@mestskaknihovnakv.cz
Mgr.Monika Kaválková (10-12/16): m.kavalkova@mestskaknihovnakv.cz



Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346 ,
Ing.Eva Vonková e.vonkova@mestskaknihovnakv.cz



Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 ,
Irena Madajová (01-09/16) : i.madajova@mestskaknihovnakv.cz
Hana Škoríková (10-12/16) : h.skorikova@mestskaknihovnakv.cz



Stará Role, Truhlářská 681/19,areál základní školy tel.: 353 562 715 ,
Hana Bartošová: h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz



Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 ,
Hana Škoríková (01-09/16) : h.skorikova@mestskaknihovnakv.cz
Martina Kubínová (10-12/16): m.kubinova@mestskaknihovnakv.cz



Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203,
Dagmar Bučková, d.buckova@mestskaknihovnakv.cz

1.2. Počet pracovníků
Počet zaměstnanců v knihovně: celkový počet zaměstnanců Městské knihovny Karlovy Vary
- 11.

1.3. Základní statistické údaje
Tabulka základních ukazatelů:
Knihovní fond celkem
z toho: naučná literatura
beletrie
ostatní dokumenty
Přírůstky
Úbytky
Periodika (exempláře docházejících)
Registrovaní čtenáři
z toho děti do 15 let
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
z toho: naučná literatura
beletrie
periodika
ost.dokumenty
Virtuální návštěvy přes webové stránky
Kulturní a vzdělávací akce
Meziknihovní výpůjční služba
z toho požadavky z jiných knihoven

2.

166 139
51 970
112 224
1 945
2 949
853
143
2 934
914
73 774
241 937
34 304
207 633
91 415
1 639
7 205
353
76
2

Zpráva o činnosti
2.1. Č Í T Á R N A

Čítárna MěK KV se nachází v lázeňské zóně a je tak
přístupná i lázeňským hostům, má bezbariérový
přístup. Nabízí bezplatné poskytování informací a
letos poprvé i možnost půjčování brýlí v rámci
knihovny. K dispozici je 6 počítačů pro veřejnost,
scanner, tiskárnu a kopírku. Vstupní část je určena
ke studiu a čtení. Čtenářům je k dispozici denní tisk
(Karlovarský deník, MF Dnes, Hospodářské noviny,
Blesk, Právo) včetně regionálních mutací, periodika
různých žánrů, AV média a CD k počítačovým
časopisům, dále pak regionální fond, sbírky zákonů a slovníky. Za rok 2016 využilo služeb oddělení
5.105 uživatelů, z toho 30% tvořili lázeňští hosté.

2.2. Dětské oddělení
Dětské oddělení spolupracuje se ZŠ jazyků Libušina, se ZŠ
Vančurova a Poštovní, dále třídy ZŠ Komenského a ZŠ Dukla.
V dětském oddělení pořádáme besedy pro školy. Týdně jsou 2 –
5 besed. Každé v úterý se schází Senior klub a každý čtvrtek se
koná čtenářský klubu Koumák, který pomáhá k rozvoji čtenářské
gramotnosti.

2.3. Půjčovna pro dospělé
V půjčovně pro dospělé se kromě půjčování knih a všech dalších
knihovnických služeb pro čtenáře, uživatele a návštěvníky knihovny,
konají také přednášky, besedy, setkání, výstavy a vernisáže. Městská
knihovna má také svůj profil na sociální síti Facebook, kde si mohou
její příznivci přečíst informace o chystaných akcích a prohlédnout
fotografie. Ke knihovně se již přihlásilo 540 příznivců.

2.4. Čankovská
Knihovnu navštěvují především děti a starší čtenáři. Mezi
nejčtenější knihy pro dospělé patří romány pro ženy, historické
romány, detektivky. Spolupracuje ze ZŠ Konečná a MŠ Mládežnická,
probíhají různé soutěže. Pobočka intenzivně pracuje s mládeží, děti
si mohou v knihovně za pomoci knihovnice vytvářet nejrůznější
výrobky.

2.5. Drahovice
Knihovnu navštěvují především starší čtenáři důchodového
věku, pracující, děti a studenti středních škol, zejména z důvodu
velké nabídky titulů pro povinnou školní četbu. Oblíbené jsou
především romantické romány a cestovatelské knihy,
detektivky, sci-fi literatura či špionážní romány. Pro nejmenší
čtenáře je zde velká nabídka pohádek, říkanek a obrázkových
atlasů. Pobočka pořádá individuální lekce výuky práce na PC,
besedy pro mateřskou školu E. Destinové, výstavky ručních
prací kolektivu žen a invalidů.

2.6. Růžový vrch
Významnou změnou byla výměna oken a instalace nových
polepů s označením. Nová okna zlepšila světelné i teplotní
podmínky v prostorách pobočky. Půjčovna pro dospělé je
vybavena novým nábytkem. Knihovnu navštěvují především
starší čtenáři a žáci a učitelé ZŠ Růžový Vrch. Pobočka
intenzivně spolupracuje se ZŠ Krušnohorská, mateřskou školou
i Domem s pečovatelskou službou (informace o besedách
pořádaných MK – pravidelná donáška plakátů).

2.8. Stará Role
Pobočka je společenskou budovou a ve Staré
Roli se řadí mezi další navštěvované budovy
s kulturním vyžitím. Knihovnu navštíví všechny
věkové kategorie. Intenzivně spolupracuje se ZŠ
Truhlářská a Vančurova, s mateřskou školou a
také s klubem družiny ZŠ Truhlářská s názvem
Klubík pod vedením Ireny Volfové. Pro duševní
klid a rovnováhu nabízí knihovna senior-jógu.
Celkem za rok 2016 uspořádala pobočka 74 akcí.

2.9. Tuhnice
Knihovnu navštěvují nejvíce starší čtenáři. Mezi
nejčtenější knihy patří romány pro ženy, české detektivky
a historické romány. Je umístěna v centru města a hojně
navštěvována. Pobočka je vybavena novým nábytkem a
odpovídá prostorovým možnostem knihovny. Tento
prostor ještě zkrášlují povedené obrázky dětí ze ZŠ
Svahová. Pravidelně se zde konají besedy. Nejčastěji je
pobočka navštěvována dětmi ze ZŠ Svahová.

2.10. Vyhlídka
Pobočka je zcela vybavena novými regály, dalšími
interiérovými doplňky, včetně útulného dětského
koutku. Výhodou pobočky Vyhlídka je blízkost ZŠ jazyků.
Žáci chodí po škole do knihovny na počítač a při té
příležitosti si vyberou knihy. Pobočku navštěvují
především děti a senioři.

2.11. Penzion – domov pro důchodce (Městské zařízení sociálních služeb)
Pobočka slouží obyvatelům tohoto penzionu pro seniory.
Na všech pobočkách probíhá intenzivní propagace všech akcí knihovny.

4. Akce konané v knihovně v roce 2016
LEDEN
Thajské čaje a Angkor wat- ing Z. Nepustil
ÚNOR
Mírumilovné myšlenky a Čistá hlava- autorské čtení G. Čanigové
BŘEZEN Měsíc čtenářů
Půjčovna pro dospělé
Makedonie- pod psím dohledem- cestopisná přednáška Jiřího Procházky s promítáním
Antistresové hrátky
Síla bylin pro jarní energii -Zdeňka Krejčová a Miloslava Míková
Ze srdce Evropy do Santiaga De Compostela aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ
Španělska s Patrikem Kotrbou
Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Můj Karel IV. a výstava všech soutěžních prací
v prostorách knihovny I. P. Pavlova
Čankovská
Knihy ke mně mluví- dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha vás zaujala
Velikonoční den – zdobení kraslic v knihovně
Čítárna
Pomoc při práci na pc (přednostně určeno pro seniory)
Dětské oddělení
Soutěž Nekoktám, čtu pro 4. a 5. ročníky ZŠ
Knihy ke mně mluví- dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha vás zaujala
Drahovice
Malované kraslice- zdobení kraslic v knihovně
Růžový vrch
Malované kraslice- zdobení kraslic v knihovně
Soutěž o Nejhezčí malované vajíčko
MDŽ- ke knize muffin pro ženy
Knihy ke mně mluví- dejte vědět ostatním čtenářům, který citát z knihy či která kniha vás zaujala

Stará Role
Malované kraslice- zdobení kraslic v knihovně
Jak jednoduše a hravě na čtenářský deník
Tuhnice
Sladké Velikonoce v knihovně- kuřátka z piškotů- velikonoční tvoření pro mateřské školy, družinu a ZŠ
Jarní dámský klub
Vyhlídka
Má oblíbená kniha, můj oblíbený autor- dejte vědět ostatním čtenářům, který autor či která kniha vás
zaujala
Moje kraslice je nejkrásnější- výtvarná soutěž pro děti
DUBEN
Vernisáž výstavy vtipů ostrovské výtvarnice ANEER
Pěšky za neobvyklostmi severozápadních Čech- RNDr. Jan Křivanec - turistická přednáška s
promítáním
Barbora Šťastná- beseda a autorské čtení české spisovatelky
Výstava ,,Můj Karel IV
KVĚTEN
Plášť pro Karla IV.- slavnostní odhalení figuríny zakladatele Karlových Varů Karla IV
Vietnam- cestopisná přednáška Magdaleny Radostové
Pohádkový les na Meandru Ohře (třetí ročník)
Výstava obrazů- Martin Gruber
Výstava ,,Můj Karel IV“
ČERVEN
UMĚNÍ DOPROVÁZET – Hospic Sv. Jiřího v Chebu
KDYŽ ŽENY TANČÍ – CESTA K VĚDOMÉMU ŽENSTVÍ. Hluboké sdílení s Monikou – Rozárkou Telekiovou
na téma ŽENA
EX LIBRIS výstava sběratele Ing. Michala Najmana
Výstava ,,Můj Karel IV“
SRPEN
Výstava fotografií Magdaleny Radostové – Vietnam dosud neobjevený
ZÁŘÍ
Karlovy Vary a okolí ve starých pohlednicích v době 19. a 20. století- vernisáž, výstava reprintů
pohlednic z archivu MUDr. Františka Webera
Honba za pokladem Karla IV. – zábavný den pro děti v přírodním parku Meandr Ohře

Autorské čtení knihovnice a spisovatelky Ludmily Křivancové z nové knihy MIXER
ŘÍJEN
PEL- MEL - František Panocha – výstava fotografií
S bylinkami na podzimní posílení organismu - Zdeňka Krejčová
Jak si pravým čajem a bylinami vylepšit zdraví aneb povídání o čaji, zdraví a našem přístupu k němu
s Ing. Zdeňkem Nepustilem
LISTOPAD
Vernisáž, výstava Mandal Elišky Petrovské
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela -Patrik Kotrba
Prvorepublikové četnictvo a dějiny zločinu v západních Čechách před 2. světovou válkou – PhDr.
Vladimír Bružeňák
PROSINEC
Bez jablka- autorské čtení Michelle Losekoot
Křest kalendáře a almanachu Městské knihovny KV k desetiletému výročí
Výstava Knihovna ve fotografii
Celoročně – 1 až 2x měsíčně
Čtenářský klub pro děti, Čtenářský klub, Senior klub, Jóga pro seniory, Jóga pro děti
Fotografie z akcí :
Leden – ANGOR WAT

KVĚTEN – Martin Gruber

KVĚTEN - Plášť pro Karla IV
SRPEN – Vietnam

ZÁŘÍ - Honba za pokladem Karla IV.

LISTOPAD – Mandaly Elišky Petrovské

Zpracovala : Bc. Andrea Jandová

ZÁŘÍ - Pohlednice z archivu MUDr. Františka Webera

PROSINEC - Křest kalendáře a almanachu Městské knihovny KV

