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Úvod
Městská knihovna Karlovy Vary je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod
číslem 6232/2006 a provozovatelem je Město Karlovy Vary. Hlavním cílem je knihovnická, informační,
osvětová, výchovná, kulturní a vzdělávací činnost, způsobem zajišťující rovný přístup všem.

Městská knihovna Karlovy Vary nabízí svým uživatelům:


široký výběr beletrie i naučné literatury, novinky dle přání čtenářů



audioknihy



deskové hry



prezenční a absenční výpůjčky časopisů a novin



přednášky se zajímavými osobnostmi



pořádání výstav menšího rozsahu



meziknihovní výpůjční služby



přístup na internet pro registrované čtenáře zdarma



kopírování, tisk z PC, scanování



předprodej vstupenek na kulturní akce v regionu



besedy pro školní třídy



soutěže
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Rok 2019 - rok změn
Personální změny
Rok 2019 znamenal pro Městskou knihovnu Karlovy Vary menší personální otřes. Vedoucí Bc. Andrea
Jandová odešla na mateřskou dovolenou. Od 1. dubna 2019 ji nahradila Mgr. Lucie Tvrdková.
K 31. červenci 2019 ukončila svou činnost v oddělení katalogizace Irena Madajová, její nástupkyní se
stala Ivana Hřebíková, která přešla z oddělení Půjčovna a adaptace byla díky knihovnickému vzdělání
plynulá a rychlá. V září do oddělení Půjčovna nastoupila Ing. Jiřina Perlingerová. Na pobočce
Čankovská od 1. září nastoupila na pozici knihovnice Ludmila Machačová a Mgr. Monika Kaválková se
zaměřila na práci se školami a školkami na podporu čtenářství. Pobočka Vyhlídka bohužel tento rok
ztratila svou knihovnici, v červenci zemřela Dagmar Bučková.

Stěhování
Pobočka Drahovice, která původně sídlila v prostorách na Vítězné ulici 49, se přesunula do
nedalekých prostor, na adresu Drahomířino nábřeží 16. Při stěhování knih byli nápomocni i žáci
z blízké ZŠ Jana Amose Komenského a studenti Obchodní akademie Karlovy Vary. Byl vytvořen živý
řetěz dlouhý asi 100 m.
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Co se v roce 2019 v knihovně podařilo?
Zapojení do celostátních knihovnických projektů a akcí
Březen měsíc čtenářů
V rámci této celostátní kampaně se zapojily všechny pobočky a připravily různé akce, výstavy, besedy
a promítání filmů.
Noc s Andersenem
Uskutečnila se 29. března na pobočce Čankovská, kde se sešlo 14 dětí ve věku 6 až 14 let k
dobrodružnému spaní v knihovně.

Týden knihoven (30. 9. – 6. 10. 2019)
Tématem roku 2019 byla regionální historie. Všechny pobočky připravily řadu aktivit nejen k podpoře
čtenářství, ale i k pobavení, např. výstavu regionální literatury a autorů z regionu, proběhlo předčítání
z regionální literatury „Kraj v bájích a pověstech“, individuální akce pro školy atd.
Česká knihovna
V roce 2019 bylo prostřednictvím tohoto grantu získáno 31 knih v hodnotě 7 500 Kč.
Pasování čtenářů
Všichni, kteří se naučili číst, byli pasováni panem Alfrédem ze Čtenářova na čtenáře. Předvedli své
čtenářské dovednosti a byli odměněni pasovacím glejtem, knihou a drobným dárkem. Pasování
proběhlo začátkem října, týkalo se druháčků ze ZŠ Jazyků, ZŠ Jana Amose Komenského a ZŠ Konečná.
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Novinky roku 2019
Adaptační dny v knihovně
V září se v knihovně uskutečnily „Adaptační dny“ pro žáky 6. tříd ze ZŠ Jana Amose Komenského,
ZŠ Poštovní, ZŠ Dukelských hrdinů. Pro třídní kolektiv je důležité zažít společný čas v prostředí mimo
školní třídu i vyučování. Mohou se poznat jinak, načerpat společné zážitky a tím utužit kolektiv. Díky
tomu dokážou v budoucnu lépe odolávat školním tlakům, řešit spory a konflikty. Cílem kurzu je
vzájemné poznání žáků, zmapování a rozvoj přátelských vztahů nejen mezi žáky, ale i vůči třídnímu
učiteli.
Beseda se spisovatelkou
V květnu knihovnu na 2 dny poctila návštěvou spisovatelka Lenka Rožnovská. Na svých interaktivních
besedách představila žákům ze ZŠ Konečná a ZŠ Jazyků své knihy Statečná lvíčata a Mobilmánie
v pohádkové říši.

Inkubátor sociálních inovací
V červnu se knihovna svým tří členným týmem zapojila do programu Inkubátor sociálních inovací v
knihovnách, pořádaného Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) Masarykovy univerzity v
Brně ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Během tohoto vzdělávacího programu se
zkoušelo a hledalo řešení, jak lépe spolupracovat s návštěvníky knihovny, s občany blízké lokality a
partnery tak, aby se akce v knihovně staly atraktivní a vyhledávané různými kategoriemi stávajících i
potencionálních návštěvníků. Workshopy (5 – 40 hodin pro každého účastníka) byly založeny na
praktické práci, v rámci níž se trénovaly dovednosti jako např. týmová práce, komunikace, kreativita,
prezentační dovednosti atd.
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Filmový festival v knihovně
Během konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se i v knihovně uskutečnila projekce.
3. července se v Půjčovně pro dospělé promítal film Daniela Blehy a Vojtěcha Konečného Vyhnání.
Film byl sice krátký, ale velmi působivý a navodil mrazivou atmosféru.

Den válečných veteránů
V týdnu od 5. do 11. listopadu byla v prostorách knihovny na I. P. Pavlova a pobočkách Stará Role,
Tuhnice a Čankovská umístěna veřejná sbírka s vlčími máky společnosti Post Bellum ke Dni válečných
veteránů. V celé České republice se v rámci této veřejné sbírky vybralo 1 732 638 Kč.

Den umění a literatury 25. 6. 2019
Společně s dětmi a Galerií Supermarket se hledala odpověď na otázku „Jak budou KARLOVY VARY
vypadat za 100 let“? ve výtvarno – literární soutěži. Výsledkem je unikátní publikace, která vyšla v
nákladu pouhých deseti kusů, skládající se z vítězných obrázků a textů, které popisují budoucnost
našeho krásného města. Jeden z nich byl společně s dětmi ze základních škol zakopán nedaleko
loděnice u břehu řeky Ohře jako poselství budoucím generacím. Po zakopání knihy ve spolupráci s
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Galerií Supermarket WC proběhlo hádankové dopoledne pro třídní kolektivy ze základních
karlovarských škol. Hrálo se slovy, hledala se řešení rozličných hádanek, prohlížely se knížky atd.
V Galerii Supermarket měly děti tvůrčí dopoledne.

Projekt KnihoBudka v Karlovarském kraji
13. listopadu byl slavnostně zahájen provoz Knihobudky. KnihoBudka je neziskový projekt, který
vznikl v roce 2013. Účelem je přeměnit nepoužívané telefonní budky na malé
knihovny. Lucie Štěrbová z hotelu Jean de Carro přišla s nápadem zapojit se do
projektu a instalovat budku na stezce Jeana de Carro. Vznikla spolupráce s
Městskou knihovnou Karlovy Vary, která poskytla startovní várku knih a v případě
potřeby doplní vyřazenými knihami, které takto mohou ještě posloužit.

Wikipedie
Heslo Městská knihovna Karlovy Vary lze nalézt také v otevřené internetové encyklopedii wikipedie
na adrese: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_Karlovy_Vary

Propagace knihovny Informace o činnosti
Knihovna propaguje své aktivity nad rámec běžných knihovnických procesů prostřednictvím
nejrůznějších komunikačních kanálů. Souhrnné plakáty nebo plakáty k jednotlivým akcím jsou
k vidění nejen v samotných knihovnách, ale využívají se plakátovací plochy ve městě. K propagaci
slouží webové stránky knihovny a webové stránky Magistrátu města Karlovy Vary, profil knihovny na
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facebooku, Radniční listy, měsíční pozvánky a pozvánky na jednotlivé akce rozesílané informačními emaily čtenářům (to se zdá být nejúčinnější).
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Základní údaje
Název a sídlo knihovny
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

Telefon:

353 221 365

Vedoucí Městské knihovny: Bc. Andrea Jandová, od 1. 4. 2019 Mgr. Lucie Tvrdková
Kontakt:
Telefon:

353 221 365, 725 533 341

E-mail:

l.tvrdkova@mestskaknihovnakv.cz

web:

www.mestskaknihovnakv.cz

facebook:

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

Pracoviště Městské knihovny Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7 – hlavní budova
(půjčovna beletrie, naučná literatura, čítárna novin a časopisů, internet, oddělení dětské literatury,
administrativa)
Mgr. Lucie Tvrdková, vedoucí (od 1. 4. 2019)

l.tvrdkova@mestskaknihovnakv.cz

Ing. Jiřina Perlingerová, půjčovna pro dospělé (od 1. 9. 2019) j.perlingerova@mestskaknihovnakv.cz
Bc. Ludmila Křivancová, dětské oddělení

l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz

Eva Najmanová, čítárna

e.najmanova@mestskaknihovnakv.cz

Ivana Hřebíková, katalogizace (od 1. 8. 2019)

i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz

Pobočka Vyhlídka (Raisova 4)
Dagmar Bučková (do června 2019)

d.buckova@mestskaknihovnakv.cz

tel.: 353 224 203
Pobočka Tuhnice (Wolkerova 1)
Martina Kubínová

m.kubinova@mestskaknihovnakv.cz

tel.:353 227 747
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Pobočka Stará Role (Truhlářská 681/19, areál základní školy)
Hana Bartošová

h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz

tel.: 353 562 715

Pobočka Růžový vrch (Sedlecká 4)
Hana Škoríková

h.skorikova@mestskaknihovnakv.cz

tel.:353 564 844

Pobočka Drahovice (Vítězná 49)
Ing. Eva Vonková

e.vonkova@mestskaknihovnakv.cz

tel.: 353 226 346
Pobočka Čankovská (U Koupaliště 874)
Ludmila Machačová (od 1. 9. 2019)

l.machacova@mestskaknihovnakv.cz

Mgr. Monika Kaválková

m.kavalkova@mestskaknihovnakv.cz

tel.: 353 565 085
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Základní statistická data za rok 2019
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
Kulturní a vzdělávací akce
Virtuální návštěvy přes webové stránky
Meziknihovní výpůjční služba

157677
47455
107644
2 578
3104
7840
88
3223
1145
54222
236195
35021
97 784
102463
927
433
10820
25

Na statistické údaje měla vliv řada okolností. Ani v roce 2019 se Městské knihovně nevyhnuly větší
uzavírky některých provozů. Uzavření dětského oddělení na čtyři měsíce, z důvodu nemoci, uzavření
pobočky Vyhlídka na téměř celý rok, z důvodu nemoci a dvouměsíční uzavření provozu si vyžádalo
stěhování pobočky Drahovice do nových prostor. To mělo vliv na celkový počet návštěvníků, výpůjček
a na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Celkový stav knihovního fondu se mírně zmenšil. Pokračovala aktualizace knihovního fondu z důvodu
zastaralosti a neaktuálnosti dokumentů s cílem pročistit fond, provzdušnit volné výběry a také snížit
počet dlouhodobě nevyužívaných knihovních jednotek ve skladech. Nejvíce odpisů zaznamenala
pobočka Drahovice, kde z důvodu stěhování do menších prostor, potřeboval fond výrazně
provzdušnit.
Do knihovny se zaregistrovalo 3 223 čtenářů, z toho 2 078 dospělých čtenářů a 1 145 dětských
čtenářů do 15ti let. Oproti roku 2018 to je o 91 čtenářů víc. Ženy tvoří 61,56% registrovaných, muži
38,44%.
Nejčtenější knihy roku
Nejčtenější knihy v půjčovnách pro dospělé:
Jaroslav Fikar
Karlovarský Patriot (63x)
Stanislav Burachovič
Historie lázeňství (62x)
Alena Mornštajnová
Hana (57x)
Táňa Keleová - Vasilková
Nikdy (52x)
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Robert Bryndza
Radka Třeštíková
Jaroslav Fikar
Magda Váňová
Táňa Keleová - Vasilková
Angela Marsons

Dívka v ledu (51x)
Bábovky (51x)
Obce za obzorem (50x)
Přítulný zajíček (48x)
Co to bude? (47x)
Pokrevní pouta (46x)

Nejčtenější autoři v půjčovně pro mládež:
Jim Davis
J. K. Rowling
Jeff Kinney.
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Oddělení a pobočky Městské knihovny Karlovy Vary
Čítárna (I. P. Pavlova 7)
Eva Najmanová, e.najmanova@mestskaknihovnakv.cz
Čítárna MěK KV se nachází v lázeňské zóně, je přístupná všem, i lázeňským hostům a má bezbariérový
přístup. Nabízí bezplatné poskytování informací, půjčování brýlí v rámci knihovny, předprodej
vstupenek na kulturní akce v regionu. K dispozici je 6 počítačů pro veřejnost, scanner, tiskárna a
kopírka. Čtenáři zde najdou denní tisk, včetně regionálních mutací, periodika různých žánrů, AV
média, CD k počítačovým časopisům, dále pak regionální fond, sbírky zákonů a slovníky. Služeb
čítárny využilo 4 130 návštěvníků a půjčilo si 62 329 dokumentů.

Dětské oddělení (I. P. Pavlova 7)
Bc. Ludmila Křivancová, l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz
Dětské oddělení má dopolední hodiny vyhrazené pro základní a mateřské školy. Plnilo hlavní cíl, a to
podporu čtenářské gramotnosti, neformálního vzdělávání a informační výchovy pro všechny dětské
i mládežnické kategorie. Nejintenzivnější spolupráce probíhala se ZŠ Jazyků. Dále dětské oddělení
navštěvovali žáci ze ZŠ Jana Amose Komenského, ZŠ Vančurova, ZŠ Poštovní, ZŠ Dukelských hrdinů a
MŠ Sluníčko Východní. Celkem takto proběhlo přibližně 100 školních akcí. Na základě předchozí
domluvy se připravují různé besedy na předem domluvená témata probíraná ve škole, případně
knihovna školám zprostředkuje besedy nad rámec školních osnov. Další možností spolupráce je
společné zapojení se do celostátních akcí. K dispozici jsou pro školy knižní soubory (tj. 30 ks jednoho
titulu) pro doplňkovou knižní četbu. Možnost zapůjčení souborů knih pro první čtení ve škole, s cílem
pozitivně podpořit první čtenářské návyky a oblibu četby. V roce 2019 bylo registrováno 491 čtenářů,
kteří si vypůjčili 15 825 knih. Besed, akcí se účastnilo 3 885 čtenářů. Chod dětského oddělení byl
bohužel na jaře poznamenán dlouhou nemocí paní knihovnice.

Novinky v roce 2019
Adaptační dny žáků 6. tříd ze ZŠ Jana Amose Komenského, ZŠ Poštovní.
Pohádková knižní šifra - v období letních prázdnin probíhala „Pohádková knižní šifra“, kde se čtenáři
po splnění několika úkolů mohli dostat ke sladké odměně.
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Světový den UFO (2. července) - výtvarná dílnička „Vyrob si svého mimozemšťana“ pro děti pod
vedením Mgr. Václavy Hřebíkové, odpoledne plné kreativity.

Halloweenský workshop (31. října) – odpolední kreativní tvoření halloweenské dekorace pod
vedením Mgr. Václavy Hřebíkové.

Soutěže
Nekoktám, čtu! - čtenářská soutěž pro žáky 4. – 5. tříd základních škol, které rozvíjí zájem dětí o
čtení. Regionálního kola se zúčastnilo 25 čtenářů.

"LESY KOLEM NÁS" aneb „Jak pomáháme lesu, aneb kdo a co lesu škodí a jak lesu a jeho
obyvatelům můžeme pomoci“. Výtvarná soutěž. Celkem bylo odevzdáno 86 prací. Naši čtenáři se
v rámci kraje umístili na 1. místě (kategorie MŠ), na 3. místě (kategorie 13 – 15 let).

14

Městská knihovna Karlovy Vary - Výroční zpráva za rok 2019

Půjčovna pro dospělé (I. P. Pavlova 7)
Ivana Hřebíková, (do 31. 7. 2019), i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz
Ing. Jiřina Perlingerová, (od 1. 9. 2019), j.perlingerova @mestskaknihovnakv.cz
V půjčovně pro dospělé se kromě půjčování knih a všech dalších knihovnických služeb pro čtenáře a
návštěvníky knihovny, konají také přednášky, besedy, setkání, výstavy a vernisáže.
V roce 2019 bylo registrováno 674 čtenářů, služeb využilo 5 953 návštěvníků a půjčilo se 50 392 knih.
Výstavy
Dech času – výstava fotografií Ireny Červenákové, výjimečné fotografie na téma urbex dokázaly, že
nádherné fotografie nemusí vznikat jen za pomoci nejdražšího vybavení. Leden.
Adventní tvoření – výstava prací dětí z mateřských a základních karlovarských škol ze soutěže, která
probíhala v prosinci 2018 a děti měly za úkol vytvořit nejkrásnější vánoční ozdobu dle své fantazie.
Únor.
Lázně za 100 let – obrázky žáků karlovarských základních škol. Březen.
Obrazy – výstava obrazů pražské malířky Ireny Kováčové, která své obrazy tvoří různými technikami a
inspirací jsou jí i ty nejobyčejnější věci. Duben.
Buďme krásné i praktické... - výstava šperků Zuzany Vistrové a ručně šitých výrobků, které mohou
nahradit neekologické obaly, Jiřiny Benešové. Květen.
Výstava obrazů – karlovarského malíře Jaroslava Homolky, který se zaměřuje na symboliku
fragmentů života. Září, říjen.
Kurlisty – výstava zajímavých archivních materiálů, obsahujících záznamy o lázeňských hostech, kteří
v minulosti navštívili Karlovy Vary. Říjen.
PEL-MEL 4 – výstava Františka Panochy, člena Klubu přátel fotografie KV. Listopad.
Příroda trochu jinak – výstava fotografií Magdy Birkásové. Prosinec.

Čankovská (U Koupaliště 874)
Ludmila Machačová (od 1. 9. 2019), l.machacova@mestskaknihovnakv.cz
Mgr. Monika Kaválková, m.kavalkova@mestskaknihovnakv.cz
V roce 2019 se uskutečnila řada besed pro děti zejména ze ZŠ Konečná a MŠ Mládežnická. Spolupráce
byla navázána také se ZŠ Jana Amose Komenského a ZŠ Šmeralova. V září proběhly adaptační dny
v knihovně, 2 třídy ZŠ Komenského a 2 třídy ZŠ Dukelských hrdinů. Na podzim proběhlo pasování
druháčků na čtenáře. V roce 2019 bylo registrováno 351 čtenářů, služeb využilo 3 953 návštěvníků a
půjčilo se 18 646 knih.
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Výběr z aktivit
Noc s Andersenem
V pátek 29. března se sešlo celkem 14 dětí ve věku 6 až 14 let k dobrodružnému spaní v knihovně.
Děti dostaly do knihovny vzkaz od dánského velvyslance pana Ole Frijs-Madsena. Následně pak malí
čtenáři napsali svým kamarádům a příbuzným pohlednice, které měly připomenout tento nevšední
zážitek. Pokračovalo se hádáním pohádek a čtením. Společně byl vyroben plakát s otisky rukou, který
se vystavil v knihovně. Mezi další aktivity patřilo hledání malých příšerek ve zhasnuté knihovně,
večerníček O Kanafáskovi a nakonec čtení Andersenových pohádek Ošklivé káčátko a O princezně na
hrášku.

„Promítej i ty“
V rámci promítání filmů projektu Promítej i ty se, na pobočce Čankovská, uskutečnily dvě projekce.
V březnu film „Za hranicemi možností“ - intimní portrét odvrácených stránek sportu, který odhaluje
ruský tréninkový systém, jež v honbě za dokonalostí, často překračuje všechny meze. A v květnu film
„Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Schwartze“.

Buďme krásné i praktické...
Výstava ručně šitých výrobků Jiřiny Benešové, které mohou nahradit neekologické obaly, byla
k vidění v říjnu a listopadu.

Tvoření adventních věnců
18. listopadu pod vedením Mgr. Marty Očkayové si návštěvníci knihovny mohli vytvořit adventní
věnce, kterými udělali radost nejen sobě, ale také svým blízkým.
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Zimní KŘÍŽOVKÁŘSKÁ liga
Odstartovala 1. listopadu, její ukončení 20. února v roce 2020.
Po registraci v knihovně dostal čtenář formulář na řešení křížovek a první soutěžní křížovku. 1x za 14
dní v pátek si vyzvedl další křížovku (celkem 8).

Vyrob si svého anděla
4. prosince se stala pobočka Čankovská prostorem, kde vznikali nádherní andílci, k jejichž výrobě
posloužily staré, zničené knihy.

Čtení pro duši
Autorský pořad Karla Daňka a Ludmily Křivancové.
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Masopustní beseda

Drahovice (Vítězná 49 – do 31. 12. 2019)
Ing. Eva Vonková, e.vonkova@mestskaknihovnakv.cz
V měsíci březnu proběhla v prostoru knihovny výměna oken. Tato událost knihovnu na 14 dní
uzavřela. 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.
V listopadu se pro čtenáře zavřely dveře knihovny v prostorách ulice Vítězné. Pobočka se začala
chystat na přesun do nových prostor – Drahomířino nábřeží 16. Při stěhování knih pomáhali žáci
z blízké ZŠ Jana Amose Komenského a studenti Obchodní akademie Karlovy Vary. Byl vytvořen živý
řetěz dlouhý asi 100m. Společnými silami se podařilo přesunout část fondu knihovny.
V roce 2019 bylo registrováno 256 čtenářů, služeb využilo 3 745 návštěvníků a půjčilo se 28 321 knih.

Růžový vrch (Sedlecká 4)
Hana Škoríková, h.skorikova@mestskaknihovnakv.cz
Pobočka se nachází se v blízkosti ZŠ Krušnohorská, MŠ Krušnohorská a Domu s pečovatelskou
službou.
V rámci „Března – měsíce čtenářů“ se uskutečnily 2 akce Posezení nad knihou s kávou nebo čajem.
V roce 2019 bylo registrováno 253 čtenářů, služeb využilo 3 436 návštěvníků a půjčilo se 25 635 knih.
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Stará Role (Truhlářská 681/19, areál základní školy)
Hana Bartošová, h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz
Pobočka je součástí areálu ZŠ Truhlářská. Knihovnu navštěvují všechny věkové kategorie.
Spolupracuje se ZŠ Truhlářská a Vančurova a s mateřskou školkou. Pro duševní klid a rovnováhu
nabízí knihovna senior-jógu.
V roce 2019 bylo registrováno 545 čtenářů, služeb využilo 5 063 návštěvníků a půjčilo se 17 535 knih.

Výstavy
PEL-MEL 1 – výstava Františka Panochy, člena Klubu přátel fotografie KV. Leden.
Vážky - výstava a vernisáž fotografií Miloše Váši. Březen.
Výstava obrazů – karlovarského malíře Jaroslava Homolky, který se zaměřuje na symboliku
fragmentů života. Červen až srpen.
Stíny minulosti aneb osudy zapomenutých staveb – výstava fotografií Adély Vášové. Říjen.
Zvíře – výstava fotografií zvířat na plátně Adély Vášové. Listopad.
Výstava obrazů – karlovarského malíře Jaroslava Homolky. Prosinec.
Buďme krásné i praktické... výstava Jiřiny Benešové ručně šitých výrobků, které mohou nahradit
neekologické obaly. Prosinec.

Tuhnice (Wolkerova 1)
Martina Kubínová, m.kubinova@mestskaknihovnakv.cz
Pobočka je umístěna v centru města a je dostupná pro všechny věkové kategorie. Pravidelně se zde
konají besedy. Pokračuje zájem škol o besedy pořádané v knihovně, především ze strany ZŠ Svahová
a v odpoledních hodinách knihovnu navštěvuje družina ZŠ Svahová. Knihovna je vyzdobena
výtvarnými pracemi těchto dětí.
V měsíci listopadu proběhla v prostoru knihovny výměna oken. Tato událost knihovnu na 14 dní
uzavřela. V roce 2019 bylo registrováno 242 čtenářů, služeb využilo 3 186 návštěvníků a půjčilo se 14
082 knih.

Můj tatínek, můj vzor – výtvarná soutěž pro děti, která byla završena v březnu výstavou obrázků dětí
z karlovarských základních škol.
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Vyhlídka (Raisova 4)
Dagmar Bučková (do června 2019)
Výhodou pobočky Vyhlídka je blízkost ZŠ Jazyků. Pobočku navštěvují především děti a senioři.

Bohužel v roce 2019 byl provoz pobočky značně omezen. Několik měsíců byla v provozu pouze 1 den
v týdnu.

Penzion – domov pro důchodce (Městské zařízení sociálních služeb)
Pobočka slouží pouze obyvatelům tohoto penzionu pro seniory.
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Akce konané v knihovně v roce 2019
Zde je výčet těch nejzajímavějších akcí, které proběhly v prostorách Půjčovny pro dospělé.

Leden
Voda, základ života, přednáška Radmily Karafiátové
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Šitkredit

Únor
Jak správně připravovat čaje a byliny, aby prospěly našemu zdraví, přednáška Ing.
Zdeňka Nepustila
Sebeláska jako základ zdraví, beseda Ludmily Křivancové
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Na stupni vítězů

Březen
BŘEZEN Měsíc čtenářů
Výstava „Lázně za 100 let“
Pavilon Balast, autorské čtení Teodora Kravála
Toskánsko, cestovatelská přednáška Ing. Jaromíra Nováka

Duben
To kvítí, autorské čtení PhDr. Běly Janoštíkové
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Co se nenosí

Květen
Karlovarské prameny a lázně - zapomenutý poklad, beseda Petra Pawelky
Jóga smíchu s Mgr. Vladimírem Palečkem
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Bohu žel
Stephen King: Prodlužování času, scénické čtení Vladimíra Kalného

Červen
Jak se fotí chipmanci, cestovatelská beseda s Magdalénou Radostovou
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Putinovy hry
Den umění a literatury, soutěžní dopoledne pro žáky základních škol ve spolupráci s galerií
Supermarket WC – u Loděnice

Červenec
Promítání filmu v rámci MFF KV – „Vyhnání“
21
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Červenec – srpen
Letní prázdninová hra, Pohádková knižní šifra

Září
Odpoledne se Shakespearem, přednáška Barbory Šmudlové
Jak spolu souvisí psychika, voda a strava, přednáška Radmily Karafiátové
Promítání z cyklu „Promítej i ty, film Krajina v tísni
Pasování čtenářů – žáci 2. tříd ze ZŠ Jazyků, ZŠ Jana Amose Komenského

Říjen
Týden knihoven 30. 9. – 4. 10. 2019
Kraj v bájích a pověstech, předčítání regionální literatury, pověsti z Karlovarského kraje z úst Barbory
Šmudlové
Zpívání s Lídou, hudební setkání s Lídou Křivancovou
Pozitivní vliv pohybu na zdraví, pohyb jako nedílná součást léčby dospělých, přednáška MUDr.
Kateřiny Vávrové
Vítězný dech s Ganou, přednáška
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Epidemie svobody
Frankenstein a jeho věčný odkaz, přednáška Barbory Šmudlové

Listopad
Za tygry do Indie, cestopisná přednáška Magdalény Radostové s projekcí autorských fotografií
Přátelství, beseda s Ludmilou Křivancovou
Povídání o přírodě trochu jinak, autorské čtení spojené s vernisáží fotografií autorky Magdy Birkásové
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Film jako Brno

Prosinec
Zpívání s Lídou, hudební setkání s Lídou Křivancovou
Írán s vůní čaje, cestovatelská přednáška Dagmar Frankové
Promítání z cyklu „Promítej i ty“, film Íránský rave

Pravidelné cykly akcí
1x týdně – Jóga pro seniory pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové
1x týdně - Povídání o zdraví
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Buďme krásné i praktické

Výstava obrazů Ireny Kováčové

Přednáška s mongolskou šamankou Gantulgou Ganjuur
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