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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 
www stránky:  www.mestskaknihovnakv.cz 

Facebook :   www.facebook.com/Městská-knihovna-Karlovy-Vary 
 

1.1. 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     a.jandova@mestskaknihovnakv.cz 
Bc.Ludmila Křivancová, dětské oddělení   l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz 
Kateřina Krieglsteinová, půjčovna pro dospělé (1-9/17) k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz 
Ivana Hřebíková, půjčovna pro dospělé (10-12/17) i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz  
Eva Najmanová, čítárna     e.najmanova@mestskaknihovnakv.cz 
Lenka Bloudková, katalogizace  (1-7/17)  l.bloudkova@mestskaknihovnakv.cz  
Irena Madajová, katalogizace (10-12/17)  i.madajova@ mestskaknihovnakv.cz 
 

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY  
 

 Čankovská, U Koupaliště 874, tel.: 353 565 085 ,   
Mgr.Monika Kaválková  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 ,  
Hana Škoríková   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 ,  
Martina Kubínová 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.  
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1.3. Základní statistické údaje 
 

Tabulka základních ukazatelů: 
Knihovní fond celkem 159 873 

z toho: naučná literatura 50 086 

             beletrie 107 412 

             ostatní dokumenty 2 375 

Přírůstky 2 030 

Úbytky 8 296 

Periodika (exempláře docházejících) 95 

Registrovaní čtenáři 2 839 

             z toho děti do 15 let 942 

Návštěvníci 65 594 

Výpůjčky celkem 231 912 

z toho: naučná literatura 39 818 

             beletrie 107 329 

             periodika 83 413 

             ost.dokumenty 1 352 

Kulturní a vzdělávací akce 448 

Virtuální návštěvy přes webové stránky 7 577 

Meziknihovní výpůjční služba 52 

 

2. Zpráva o činnosti 
 

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 
Od 1.2. do 14.4.2017 proběhla v celé Městské knihovně Karlovy Vary revize knihovního fondu dle 
vyhlášky MK. 
 

2.1. Čítárna 
Čítárna MěK KV se nachází v lázeňské zóně a je 
tak přístupná i lázeňským hostům, má 
bezbariérový přístup. Nabízí bezplatné 
poskytování informací, půjčování brýlí v rámci 
knihovny. K dispozici je 6 počítačů pro 
veřejnost, scanner, tiskárnu a kopírka. 
Čtenářům je k dispozici denní tisk, včetně 
regionálních mutací, periodika různých žánrů, 
AV média a CD k počítačovým časopisům, dále 
pak regionální fond, sbírky zákonů a slovníky. 
Služeb čítárny využilo 4 138 návštěvníků a 
půjčilo si 51 702 dokumentů.  

 
 

2.2. Dětské oddělení 
V dětském oddělení se pravidelně konaly 
besedy pro školy v dopoledních hodinách. 
V loňském roce jsme se kromě tematických 
besed více zaměřili na porozumění textu a 
etická témata. Proběhla místní kola soutěže 
Nekoktám čtu, která rozvíjí zájem dětí o čtení a 
díky ní přijdou do knihovny i rodiče, a dále 
soutěž Staň se knihomilem, která podněcuje 
děti ke čtení. 
 
 
 



 
 

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 
Knihovna byla nově označena cedulemi, přidáno bylo ve 
venkovním prostoru světelné označení knihovny, 
upraveny byly také toalety určené pro čtenáře knihovny. 
Uskutečnila se řada besed pro děti zejména ze ZŠ 
Konečná a MŠ Mládežnická. Spolupráce byla navázána 
také se ZŠ Komenského. Na podzim proběhlo pasování 
druháčků na čtenáře a výstava knih, které vytvořili sami 
pasovaní druháčci. Intenzivně pracujeme s mládeží, děti 
si mohou v knihovně za pomoci knihovnice vytvářet 
nejrůznější výrobky. Aktivně se účastníme soutěží pro 
děti 
 

2.5. Drahovice 
Knihovnu navštěvují především starší  čtenáři  
důchodového věku, pracující, děti a studenti středních 
škol. V průběhu roku se zde pořádají různé akce pro  
čtenáře formou individuálních lekcí na PC. zejména pro 
začátečníky Pořádaly různé výstavky, např. výtvarná 
výstavka velikonočních věnců. O pobočku mají velký 
zájem jak čtenáři, tak další návštěvníci, kteří využívají 
hlavně přístupu na internet a informační služby.  
 
 

 

                        2.6. Růžový vrch 
Ke zvýšení návštěvnosti přispěla úprava okolí knihovny. 
Pobočka intenzivně spolupracuje se ZŠ Krušnohorská (obrázky 
dětí k ročním obdobím, nově vánoční výzdoba knihovny, velký 
Betlém-výrobek dětí družiny), 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. Pro duševní klid a rovnováhu 
nabízí knihovna senior-jógu.Pořádaných 61 akcí 
navštívilo přes 1200 návštěvníků. 



 

2.9. Tuhnice 
Pobočka je umístěna v centru města a je dostupná pro 
všechny věkové kategorie,je  vybavena novým nábytkem a 
odpovídá prostorovým možnostem knihovny. Pravidelně 
se zde konají besedy. Přetrvává aktivní spolupráce se ZŠ – 
Svahová. Prostor knihovny zkrášlují povedené obrázky 
dětí právě 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 2017 
 

LEDEN 
Vernisáž o starých K. Varech 

Antarktida, cestovatelský podvečer s promítáním Ing. Jaromíra Nováka 

Muena- Hluboké učení lásky, cesta za láskou, Monika-Rozárka 

ÚNOR 
 

BŘEZEN Měsíc čtenářů  
Barvy života, výstava obrazů Radomíra Kletečky 
 
Šamanismus cesta k osobnímu štěstí, přednáška Míry Mikeše 
 
KARLOVARSKÁ TERMA, přednáška MUDr. Františka Webera 
 
Antarktida, cestovatelský podvečer s promítáním Ing. Jaromíra Nováka 
 
Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou 
 
Noc s Andersenem 2017, pobočka Čankovská 

DUBEN 
Projezte se ke zdraví s Jarmilou Mandžukovou 
 
Povídání o šamanismu a šamanském léčení, na otázky Romana Týgla odpoví z vlastní zkušenosti Míra 
Mikeš 
 
S bylinkami od jara do léta, páté posezení se Zdeňkou Krejčovou 
 
Soutěž pro děti - STAŇ SE KNIHOMILEM 
 



KVĚTEN 
Prvorepublikové četnictvo a dějiny zločinu v západních Čechách před 2. světovou válkou, přednáška 
PhDr. Vladimíra Bružeňáka 
 
Hvězdy v našem životě, přednáška a besedu s astroložkou Jarmilou Gričovou 
 
Pohádkový les s Městskou knihovnou KV, Meandr Ohře celodenní akce 
 
Muena- hluboké učení lásky, o mužích a ženách... a jejich společném putování životem... 
hluboké sdílení s Monikou- Rozárkou a Mírou Mikešem 
 
Soutěž pro děti - STAŇ SE KNIHOMILEM 
 

ČERVEN  
OD ČABAJKY K UHERÁKU aneb Maďarskem po svých,  cestopisná přednáška RNDr. Jana Křivance 
 
Netradiční přípravy čaje a bylin, tradiční čajování s Ing. Zdeňkem Nepustilem 
 
Soutěž pro děti - STAŇ SE KNIHOMILEM 
 

ČERVENEC,SRPEN 
LETNÍ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ S VEČERNÍČKEM 
 

ZÁŘÍ 
EXPEDICE CHO OYU, cestovatelská přednáška Jaromíra Nováka s promítáním 
 
Soutěž pro děti - STAŇ SE KNIHOMILEM 
 

ŘÍJEN 

TÝDEN KNIHOVEN 2017 - od 2. do 8. října 2017 
 
Pasování druháčků na čtenáře 
 
Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou 
 
Čtení z knížky Aleny Kastnerové O líné babičce – pro babičky líné i pilné s posezením u kávy a čaje 
 
Vyhlášení výsledků  Nejpilnější čtenáři za první pololetí roku 2017 
 
Pro děti - Čteme a soutěžíme se Čtyřlístkem, Pobočka Čankovská  
 
Pro rodiče i prarodiče – poradenství na téma Co číst předškolákům a nejmladším čtenářům – forma 
individuálního rozhovoru, Pobočka Čankovská 
 
Vyrobte si kšiltovku – pro šikovné ruce, pobočka Drahovice 
 
Posezení v knihovně s občerstvením, pobočka Růžový vrch 
 
Podzimní omalovánky, pobočka Růžový vrch 
 
Kvízy a hry pro děti, pobočka Růžový vrch 
 
Večerníček v pohádkách + soutěž, pobočka Růžový vrch 
 
Výstavka „Humor v knize“ - knihy pro dospělé i dětské čtenáře, pobočka Růžový vrch 
 
První setkání s knihovnou - pro předškoláky i školáky, pobočka Stará Role 



 
Šťastná kostka – pojďte si zasoutěžit o hračku, pobočka Tuhnice 
Kavárnička v knihovně, pobočka Vyhlídka 
 
Zábava nad vystřihovánkami - pro předškoláky i školáky, pobočka Vyhlídka 
 
Přijďte si vyrobit zvířátko z kaštanů, pobočka Vyhlídka 
 
Vliv psychiky na lidské zdraví, přednáška Radmily Karafiátové 
 
Jak správně připravovat čaje a byliny, aby prospěly našemu zdraví, povídání s Ing. Zdeňkem 
Nepustilem 

LISTOPAD 
Metamorfní technika, přednáška Dany Juthnerové, 
 
Výstava knih vytvořených dětmi z druhých tříd ZŠ, pobočka Čankovská 
 
Pasování na čtenáře na pobočce Čankovská 
 
Co chybí vašemu šestistěnu aneb jak zachovat duševní zdraví, přednáška knihovnice Ludmily 
Křivancové 
 

PROSINEC 
Vánoční zpívání s Lídou 
 

Celoročně – 1 až 2x měsíčně 
Čtenářský klub pro děti, Čtenářský klub, Senior klub, Jóga pro seniory, Jóga pro děti, Pomoc při práci 
na pc (přednostně určeno pro seniory)  
 

Fotografie  z akcí : 
 
Pasování na čtenáře               Noc s Andersenem   

 

Posezení se Zdeňkou Krejčovou Šamanování 

https://mestskaknihovnakv.cz/cs/aktuality/pasovani-na-ctenare-na-pobocce-cankovska


 Pohádkový les 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobočka Čankovská Adventní zpívání s Lídou 

 

Zpracovala : Bc. Andrea Jandová 


