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POSLÁNÍ 

 

Naším posláním je budování komunitní knihovny, veškeré své aktivity směřujeme k rozvoji kultury, 

občanského života, přispíváme ke kvalitnímu životu seniorů, podporujeme dětské čtenářství, 

nasloucháme potřebám vzdělávacích institucí, spolupracujeme se všemi, kteří chtějí konat dobro. 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Naše celoroční práce a výkony knihovny byly oceněny odbornou komisí v rámci celorepublikové 

soutěže veřejných knihoven cenou Městská knihovna roku v kategorii měst od 10 do 20 tisíc 

obyvatel, zvláštním oceněním za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity. Neméně důležitým 

oceněním je Hlavní cena a titul Kamarádka knihovna. 

Zmíněné ceny potvrdily, že naše směřování je správné a smysluplné. Více ke všem získaným 

oceněním se dočtete na s. 6 této zprávy. 

Všechny provozy Městské knihovny Louny (dále jen MKL) splnily své plány, knihovna se zapojila do 

Místního akčního plánu, poskytla veškeré podklady pro Strategický plán města. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 
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PROFIL ORGANIZACE 

 

Městská knihovna Louny (dále jen MKL) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Město Louny. Knihovna je vzdělávacím, kulturním, informačním a setkávacím centrem ve městě a je 

zcela bezbariérová. Má pět oddělení (oddělení beletrie, oddělení naučné literatury, hudební 

oddělení, oddělení pro děti a mládež a studovnu) a pobočku v Domově pro seniory. Knihovna 

půjčuje českou i cizojazyčnou literaturu, periodika či audiovizuální nosiče. Pořádá knihovnické lekce, 

řadu vzdělávacích a kulturních akcí a další zajímavé projekty. Spolupracuje se základními a 

středními školami ve městě i regionu, Gymnáziem Václava Hlavatého, Oblastním muzeem a dalšími 

městskými institucemi. V regionálním a krajském tisku vychází pravidelně články a informace, 

týkající se městské knihovny. 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

 

název organizace:  Městská knihovna Louny 

sídlo organizace:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

adresa kanceláře:  Mírové náměstí 1, 440 01 Louny 

statutární zástupce:  Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka 

telefon:  +420 736 645 912 

e-mail:  mkl@mkl.cz 

webové stránky: http://www.mkl.cz/ 

 http://tretivek.mkl.cz/ 

 http://detske.mkl.cz/ 

IČ: 65108477 

DIČ: CZ65108477 
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POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2017 

 

1. Hlavní činnost MKL – provoz knihovny a volnočasového zařízení Klub(ovna) Luna 

 

Mezi nejnavštěvovanější patřila akce Kouzlo světla (videomapping, doprovodný program 

na dvorku knihovny s promítáním starých filmů dokumentujících historii města). Akce byla pořádána 

spolkem Sýkora 2020, MKL byla jako spolupořadatel. 

V rámci rozvoje a uchování lidových tradic MKL uspořádala 10. ročník masopustního reje pro děti 

z MŠ, ZŠ, studenty Třetího věku i veřejnost. Akce proběhla ve spolupráci s Oblastním muzeem 

v Lounech, Městem Louny, spolkem Lounští Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a Lounskou 

farností. Dále jsou to velikonoční a vánoční dílny pro školy všech typů, akce Česko zpívá koledy 

(ve spolupráci s Deníky Bohemia), jablečné slavnosti aj. 

Z dalších projektů pro širokou veřejnost je to Lounská literaTúra, pochod sv. Jeronýma, letní 

koncerty na dvorku, provoz Plážové knihovny, příměstský tábor v Klub(ovně) Luna, zeměpisné 

besedy, Světové dny v knihovně o Maďarsku aj. 

V rámci podpory literatury a umění MKL pořádá všechny typy recitačních přehlídek a přehlídek 

divadel poezie (školní, oblastní, krajské pro děti i dospělé). Nejinspirativnější interpreti 

reprezentují Ústecký kraj na národních přehlídkách ve Svitavách a v Prostějově. Přehlídky finančně 

podporuje Ministerstvo kultury ČR. 

V rámci rozvoje dětského čtenářství MKL organizuje knihovnické lekce a besedy pro školy všech 

typů (viz Katalog lekcí na webových stránkách knihovny), připojuje se k celostátním akcím, jako 

jsou Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, pasování prvňáčku 

na čtenáře, knížka pro prvňáčka, Velké říjnové společné čtení a další. MKL podporuje prorodinné a 

komunitní aktivity organizováním víkendových loutkových představení. 

 

Dlouhodobé projekty 

MKL dvanáctým rokem organizuje vzdělávací projekt pro seniory Třetí věk, kterého se účastnily čtyři 

stovky studentů s možností vybrat si z nabídky téměř třiceti předmětů. Finančně projekt podpořil 

Nadační fond Veolia a spolek Lounští Lounským. 

 

Výběr nejvýznamnějších akcí podpořených z dotací a darů 

Ministerstvo kultury ČR přispělo na obnovu počítačové učebny (13 notebooků se softwarovým 

vybavením). Učebna slouží projektu Třetí věk, zaměstnancům i široké veřejnosti. MK ČR dále 

podpořilo projekt Světové dny v knihovně, týkajících se národnostních menšin. 
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Z provozních záležitostí 

V roce 2017 byla opětovně opravena spodní fasáda budovy na Mírovém náměstí č. 1, opravu 

zajistilo a financovalo Město Louny, MKL se podílela částkou ve výši 71 622,- Kč z investičního fondu 

organizace. 

 

Získaná ocenění a úspěchy Městské knihovny Louny  

MKL v loňském roce absolvovala neoprávněný politický a mediální tlak (viz Vyjádření k usnesení č. 

309/2017 – Problematika Městské knihovny Louny z 11. 9. 2017), i přes to si zachovala vůdčí pozici 

ve veřejném knihovnictví ČR. Důkazem byla ocenění, která MKL v průběhu roku 2017 získala: 

 Hlavní cena na Celostátní soutěžní přehlídce OKNA 2017 (O Knihovnických 

Aktivitách) – udělena Klubem dětských knihoven SKIP ČR (Sdružení knihovníků a 

informačních pracovníků). 

 Cena diváků pro zaměstnankyni MKL Janu Hrbkovou za nejlépe vedenou knihovnickou 

lekci pro děti na Celostátní soutěžní přehlídce OKNA 2017 (O Knihovnických Aktivitách) 

– udělena Klubem dětských knihoven SKIP ČR. 

 Hlavní cena a titul Kamarádka knihovna 2016 pro MKL – udělena v Praze 1. 6. 2017, 

SKIP ČR. 

 1. místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2016 v kategorii obcí od 14 001 do 

25 000 obyvatel pro MKL – udělena v Praze 1. 6. 2017, SKIP ČR. 

 Čestné uznání pro MKL za účast v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost“ za rok 2016 v kategorii Veřejný sektor – ostatní – udělena v Ústí nad Labem 

25. 9. 2017 Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje. 

 Nejlepší městská knihovna roku 2017 – zvláštní ocenění za vynikající komunitní a 

vzdělávací aktivity pro MKL, v kategorii měst od 10 001 do 20 000 obyvatel – udělena 

v Praze 5. 10. 2017, SKIP ČR. 

 

 

2. Vedlejší hospodářská činnost 

 

MKL provozuje kavárnu Jeroným. Kavárna slouží čtenářům a návštěvníkům knihovny, je to prostor 

s veřejným internetem, čítárnou denního tisku a burzou knih. 

V kavárně a na dvorku knihovny byly v letních měsících organizovány čtyři svatby. 

Zároveň je prostor využíván jako tréninkové pracoviště pro klienty sociálně terapeutické dílny 

Jeroným. Sociálně pracovní terapie pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 

(kombinovaným se rozumí mentální postižení spolu se zdravotním postižením, vyjma osob 

imobilních a s těžkými smyslovými vadami např. hlucho-slepých) od 16 do 64 let věku, které mají I. 

– III. stupeň invalidity nebo jsou v řízení o přiznání invalidity, a které se zároveň chtějí pracovně 

uplatnit na otevřeném trhu práce, chráněném trhu práce či jako dobrovolníci a nemají: dostatečné 

dovednosti a návyky, dostačující představu o tom, co pracovní uplatnění obnáší nebo dostačující 
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motivaci k tomu, aby měly snahu se pracovně uplatnit. Služba je většinově financována 

z prostředků Ústeckého kraje a z dotací ze státního rozpočtu MPSV ČR. Kapacita dílny je 15 klientů. 

Klienti STD působí ve všech provozech knihovny, pomáhají ke zlepšení klimatu a přispívají k chápání 

integrace zdravých a handicapovaných lidí. 

Další hospodářskou činností MKL je zajištění provozu sociálního zařízení – městských veřejných WC.  

 

 

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL 

 

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionální funkce metodicky zajistila služby pro 37 místních, 

obecních a profesionálních knihoven. Práce byla soustředěna na tvorbu a cirkulaci knihovních 

souborů, metodické vedení, školení knihovníků, shromažďování statistických údajů apod. Kromě 

standardní knihovnické činnosti se MKL aktivně podílela a podporovala akce, které propagovaly 

činnost knihoven v regionu. V roce 2017 MKL získala mimo dotace na výkon regionální funkce také 

neinvestiční dotaci z MK ČR z programu Knihovna 21. století. Finanční prostředky se týkaly projektu 

Města a obce čtou. 

 

Podrobně k výkonu regionálních funkcí 

Pod MKL patří 25 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, 

Postoloprty, Peruc a Kryry). Poradenská a konzultační činnost se vykonávaly pro všechny knihovny. 

Metodické návštěvy byly zaměřeny na problémy dané knihovny, především na práci s knihovním 

fondem a s knihovním systémem Clavius. 

Distribuce a oběh výměnných souborů pokračovaly podle zavedeného systému rozvozu knih 

do regionálních knihoven, kdy byla zabezpečena větší cirkulace knižního fondu a umožněna 

knihovníkům individuální výběr podle požadavků čtenářů. Každá neprofesionální knihovna se 

navštívila čtyřikrát ročně s výměnným fondem podle předem stanoveného plánu rozvozu knih. 

V roce 2017 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 146 souborů, obsahujících 9 788 knih. 

Výměnné soubory nevyužívaly pouze dvě knihovny – Podbořany a Postoloprty – kde města přispívají 

na nákup vlastního knihovního fondu. 

Vlastní fond obecních knihoven byl doplňován soubory výměnného knihovního fondu. Výměnný fond 

je dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 12. 2017 

výměnný fond tvořilo 31 565 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2017 byl 2 441 

knihovních jednotek. 

Projekty na pořádání kulturních a vzdělávacích programů v rámci kulturního a komunitního dění 

v obcích „Města a obce čtou“ a „Kultura za humny“ se uskutečnily také při MLK. Celkem 31 akcí se 

zúčastnilo 865 návštěvníků. Jednalo se o divadelní představení, koncerty, semináře, autorská čtení i 

workshopy. Prostřednictvím projektu bylo možné motivovat obyvatele obcí, propojit činnost 

zájmových organizací, obecního úřadu a široké veřejnosti. V projektech „Města čtou“ a „Kultura za 

humny“ bude Městská knihovna Louny pokračovat i v roce 2018. 
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Výkon regionálních funkcí knihoven podporuje malé knihovny, odstraňuje rozdíly přístupu občanů 

velkých měst a malých obcí k informacím, kulturním akcím a vzdělávání. Knihovní výměnný fond je i 

nadále velice oblíbený mezi základními knihovnami, protože jejich finanční možnosti by nedovolily 

nakupovat tak bohatý knihovní fond. Díky výměnným souborům se do obcí dostává nová literatura. 

Bez tohoto projektu by řada malých knihoven zanikla. Městská knihovna Louny tuto funkci zajišťuje 

již dlouhodobě, to díky dotaci, kterou každoročně obdrží od Ústeckého kraje. 
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ V ROCE 2017 

 

Vedle základních knihovnických služeb knihovna po celý rok nabízela či uspořádala široké spektrum 

informačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Mezi stěžejní patřily: 

(řazeno podle data konání) 

 Burza knih – pravidelně každou první středu až pátek v měsíci vyřazené knihy z oddělení 

naučné literatury, beletrie i dětského. 

 Masopustní průvod – 10. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen 

pro žáky mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního stacionáře. 

Knihovna pořádala průvod společně s Oblastním muzeem v Lounech, spolkem Lounští 

Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a lounskou farností. 

 4. knihovnický reprezentační ples – ples knihovny jako zahájení celorepublikové akce 

Březen – měsíc čtenářů v MKL, pořádaný v Dělnickém domě v Cítolibech. 

 Březen – měsíc čtenářů – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků 

a informačních pracovníků ČR (SKIP). V rámci měsíce jsme chodili po centru města jako 

knihovničtí inspektoři v akci, konala se tvořivá dílna pro děti, společně se četlo nejen 

s kocourem Mikešem a Josefem Ladou, setkali jsme se se spisovatelkou Renátou Fučíkovou, 

podívali jsme se, jak se dělá Mateřídouška apod. 

 Louny, Poeticky! 2017 – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel 

poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. 

 Dětská scéna 2017 – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje. 

 Národní týden trénování paměti – ukázky trénování paměti pro veřejnost, seniory i 

klienty STD Jeroným s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou. 

 Noc s Andersenem – tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané 

vzorné dětské čtenáře byla doplněna o odpolední program pro širokou veřejnost. 

 Filmový festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech, 

doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů 

apod. Festival se konal ve spolupráci s ostatními organizacemi v Lounech a okolí. 

 Dětská scéna 2017 – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů Ústeckého 

kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. 

 Břízky – májky – májové zdobení břízek dětmi z lounských mateřských školek na dvorku 

knihovny. 

 Exkurze studentů Třetího věku do Holandska – pětidenní exkurze nejen 

do partnerského města Loun – Barendrechtu – jako doplnění předmětu evropis. 

 Bez zámků 2017 – 7. ročník hudebně-divadelního a filmového festivalu propagující 

integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. 

Pořadatelé spolek Lounští Lounským, Domov „Bez zámků“ Tuchořice a MKL. 
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 Férová snídaně – happening na podporu fair trade, konaný při příležitosti Světového dne 

pro fair trade, který slaví tisíce lidí na celém světě. Snídaně byla pořádána v prostorách 

Domova „Bez zámků“ Tuchořice v rámci stejnojmenného festivalu. 

 Lounská literaTúra – čtení tam, kde jste to ještě nezažili. Opět po roce vybraná místa 

po celých Lounech. Tentokrát jsme četli v lounských sklepeních. 

 Pasování čtenářů + Knihovna dětem – slavnostní přijímání a symbolické pasování 

nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. 

 Města a obce čtou 2017 – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Ústeckého kraje 

(Holedeč, Cítoliby, Hřivice, Dobroměřice, Veltěže, Tuchořice). 

 Koncerty na dvorku – prázdninový cyklus koncertů místních kapel, pozvaných hostů, 

promítání či rukodělných dílen, konající se v letních měsících na dvorku knihovny: Bonus 

Orchestra (swing), Blueberries (žákovská kapela ZUŠ), Ročovský sbor (klasická i současná 

sborová hudba), Lucky Nero (underground), Nostalgie Jazz Quartet (jazz a blues), Kouzlo 

světla, Refreš (folk-rock), Beruška a Paralet (rock), Nána divadélko a Ovčí pohádka 

(divadlo). S největší návštěvností se setkal koncert Písně, songy, šansony II. 

 Příměstský tábor v Klub(ovně) (1. 7. – 31. 8.) – letní prázdninový příměstský tábor 

pro děti od 6 do 15 let věku na téma Historytí. Prázdniny plné legrace a napětí! Pravidelné 

akce, bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. V průběhu roku knihovna 

realizovala v Klub(ovně) Luna také prázdninové pobyty během pololetních, jarních, 

velikonočních a podzimních prázdnin. 

 Slavnostní večer pro studenty Třetího věku – slavnostní večer u příležitosti 11. výročí 

projektu Třetí věk. 

 Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře – festival malých nakladatelů 

v Táboře, kde jsme prezentovali produkci knih spolku Lounští Lounským. 

 Týden knihoven – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků ČR (SKIP). 

 Severské dny – Maďarsko – další z cyklu Světových dnů v knihovně, který byl rozdělený 

do dvou dnů: vernisáž výstavy a přednáška Kateřiny Provazníkové Kastner a samotný 

světový den v knihovně spojený s bohatým programem (výtvarný workshop, kulinářský 

workshop, kotlík na dvorku, komentovaná přednáška, prezentace fotografií, přednáška 

o maďarské literatuře, výuka maďarštiny, vystoupení folklorní kapely aj. 

 Den pro dětskou knihu – celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve všech 

prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní 

zápolení, živé knihy, písničky, pohádky, hry aj. 

 Zdobení vánočních stromků – žáčci lounských mateřských školek si přišli jako každý rok 

na začátku adventu nazdobit vánoční stromek na dvorek knihovny. 

 Česko zpívá koledy – celodenní program pořádaný MKL ve spolupráci s Žateckým a 

lounským deníkem (vánoční dílny pro MŠ, vánoční trhy ve vestibulu, zpívání koled 

na dvorku). 
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Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťovala či pořádala následující pravidelné 

akce: 

(řazeno abecedně) 

 Adventní tržnice 

 Anglický klub 

 Cestovatelské přednášky 

 Dětský den na Luně 

 Divadelní představení 

 Dny deskových her 

 Dny poezie 

 Jablečné slavnosti 

 Konverzace v cizích jazycích 

 Montessori klubík 

 Muzejní noc – spolupráce s Oblastním muzeem v Lounech 

 Pálení čarodějnic 

 Po stopách sv. Jeronýma 

 Pohádky v anglickém jazyce pro nejmenší 

 Projekt Třetí věk 

 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského 

 Setkání regionálních knihovníků 

 Setkání s odborníkem 

 Spolek Na veselé vlně 

 Spolek paní, dam a dívek 

 Spolek rodáků 

 Úterní Lehárna 

 Velikonoční neděle 

 Vernisáže k výstavám 

 Výstavy výtvarného umění. 

 Výtvarná dílna a workshop pro děti i dospělé 
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Klub(ovna) Luna je protor vyhrazený pro volnočasové aktivity dětí mládeže. Každý týden jsou pro 

ně připravené pravidelné kroužky: zumba, gymnastika, aerobic, jóga v denním životě, Moms & Tots 

Playgroup, flétna pro začátečníky, kreativní dílna, přírodopis jinak, Montessori klubík či čtenářský 

klub. V průběhu roku se zde konaly také zajímavé přednášky, besedy, semináře a akce pro 

veřejnost: 

 Svět v pohybu 

 Cestování s dětmi 

 Aby záda nebolela 

 Bosá chůze 

 Skutečně zdravé jídlo 

 Šetrná domácnost 

 koncert Jan Burian a Bizarre Band 

 Mámo, táto, pojďte mi číst 

 Ozvěny Dětské scény 2017 

 Slavení svátků a tradic s dětmi 

 Pohádka o rybáři a rybce, aneb kdo chce moc, nemá nic 
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FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MKL 

 

MKL v roce 2017 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města Louny v celkové výši 

9 824 000 Kč 

 

Přehled získaných grantů a dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2017 

mimo prostředků zřizovatele Města Louny 

celkem 2 400 350,- Kč 

 

 

  

Název Poskytovatel 
Částka v 

Kč 

Typ 

příjmu 

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2017 Ministerstvo kultury ČR 30 000,- dotace 

Krajská recitační přehlídka Louny, Poeticky! 2017 Ministerstvo kultury ČR 15 000,- dotace 

Grant VISK3 – multimediální učebna Ministerstvo kultury ČR 110 000,- dotace 

Grant Knihovna 21. století – Světové dny 

v knihovně 
Ministerstvo kultury ČR 13 000,- dotace 

Regionální funkce 
Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
730 000,- dotace 

Regionální funkce Obecní úřady regionu 102 590,- fakturace 

Grant Knihovna 21. století – Města a obce čtou Ministerstvo kultury ČR 20 000,- dotace 

Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu 

rodiny 2017 

Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
59 000,- dotace 

Sociální služba – provoz STD, dotace ze státního 

rozpočtu MPSV 

Krajský úřad Ústí nad 

Labem 
1 218 760,- dotace 

Sponzorský dar Lounští Lounským 30 000,- dar 

Sponzorský dar Nadační fond Veolia 72 000,- dar 
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Statistická data 

Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. MKL má výpůjční dobu 46 

hodin týdně, 7 dnů v týdnu. 

 

Rok / ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 

počet registrovaných čtenářů 4 182 4 164 4 201 4 148 4 517 

počet návštěvníků 149 843,0 157 738,0 154 938,0 156 106,0 151 028,0 

počet výpůjček 291 636,0 297 954,0 295 491,0 263 776,0 260 657,0 

počet akcí 1064 1153 1209 1476 1912,0 

 

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO A VIZE NA ROK 2018 

 

V roce 2017 MKL dodržela stanovený nákladový rozpočet, vyčerpala 99 % nákladů, ve zhruba 

stejné úrovni dodržela i plánované výnosy. Realizovala hospodářský výsledek 87,4 tis. Kč. 

V roce 2018 MKL otevře nový provoz v pavilonu A a amfiteátru na lounském výstavišti, tím potvrdí 

komunitní roli knihovny jako instituce. Vedení knihovny bude pracovat na rozvoji týmu 

zaměstnanců, zlepší mediální obraz instituce, zapojí se do aktivit propagujících 100. výročí republiky 

a bude se nadále snažit o udržení úrovně poskytovaných služeb. 

Plány pro rok 2017 byly naplněny. 

 

Vize a plány: 

1. Zapojení do celosvětového projektu Bookstart – S knížkou do života 

2. Organizace celostátní soutěžní přehlídky OKNA 2018 (O Knihovnických Aktivitách) 

v Lounech 

3. Udržení úrovně služeb 

4. Získání dotací a grantů pro zajištění vzdělávacích a kulturních projektů 

5. Spolupráce se spolky a organizace na regionálních projektech 

6. Rozšíření služeb o nové komunitní aktivity spojené s činností v pavilonu A 

7. Účast v soutěži Městská knihovna roku 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na závěr MKL děkuje zřizovateli za podporu a financování organizace. 

 


