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Poslání

IČ: 65108477
www.mkl.cz

Směřujeme veškeré své aktivity k rozvoji multifunkčního a vzdělávacího centra v souvislosti
s pětiletou udržitelností projektu rekonstrukce domu. Svou činností se snažíme přispívat ke
zlepšování kulturního života ve společnosti.

Úvodní slovo
Předložit výroční zprávu za rok, kdy se Městská knihovna Louny dostala na výsluní českého
knihovnictví, je krásným úkolem. Je to okamžik potvrzující, že vize byly správné, že cesta ke
komunitní a multifunkční instituci je jedinou možnou.
Lounská knihovna je sebevědomou moderní institucí, která se dlouhodobě těší obrovskému
zájmu obyvatel města i okolí, je vzorem pro knihovny v rámci celé republiky, městu Louny činnost
knihovny zvyšuje prestiž.
To není samo sebou. Je to každodenní práce týmu, do kterého již dávno nepatří jen vzdělaní
knihovníci, jsou to také zaměstnanci dalších provozů – pracovnice sociálně terapeutické dílny,
kavárnice, technicko-hospodářští pracovníci. Jedině motivovaný a pracovitý tým mohl dojít tak
daleko.
Tým, který naslouchá návštěvníkům knihovny, zkoumá, hodnotí, posouvá věci dál, staví na
jinakosti a vzájemné podpoře. A návštěvníci, kteří do knihovny chodí, podporují ji, pomáhají,
využívají nabídek.
Knihovna dlouhodobě nabízí spolupráci, je otevřená všem, kteří chtějí něco společně dělat.

Dagmar Bahnerová
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Mírové náměstí č. 1
440 01 Louny

Profil organizace

IČ: 65108477
www.mkl.cz

Městská knihovna Louny 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 Bahnerová, ředitelka

telefon:

+420 734 521 903 (oddělení studovny)

e-mail:

mkl@mkl.cz

webové stránky:

http://www.mkl.cz/
http://tretivek.mkl.cz/
http://detske.mkl.cz/

IČ:

65108477
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Městská knihovna Louny
Mírové náměstí č. 1
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Přehled významných událostí IČ: 65108477
 Masopustní průvod (7. 2.)

www.mkl.cz

 Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „Čtení sluší každému“ (1. – 31. 3.)
 Louny, Poeticky! 2011 (18. – 20. 3.)
 Noc s Andersenem (1. 4.)
 Filmový festival Jeden svět 2011 (4. – 8. 4.)
 Dětská scéna 2011 (16. – 17. 4.)
 konverzace v cizích jazycích (od 13. 4.)
 Koncerty na dvorku (14. 5. – 1. 9.)
 (Ne)zvratné osudy (23. – 24. 5, 31. 10.)
 Besedy s autorkami a ilustrátorkami dětských knížek – Alžběta Skálová (24. 5.) a Renata
Štulcová (17. 6.)
 Beseda s ministrem Jiřím Pospíšilem (1. 6.)
 Pasování prvňáčků (2. – 7. 6.)
 1. Mezinárodní týden čtení dětem (6. – 10. 6.)
 Cizinci tu nejsou cizí (9. 6.)
 Plážová knihovna (od 29. 6.)
 Bez zámků 2011 (23. – 24. 9.)
 Pochod sv. Jeronýma (23. 9.)
 Celostátní konference SKIP – Klubko (2. 11.)
 Den poezie, s podtitulem „Poezie na volné noze“ (5. – 23. 11.)
 Vzpomínka na Konstantina Biebla (12. 11.)
 Beseda se senátorem Jaromírem Štětinou (15. 11.)
 Den pro dětskou knihu (20. 11.)
 Pocta Václavu Havlovi (21. – 23. 12.)
 Prvorepublikové občerstvení (14. 12.)
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Městská knihovna Louny
Mírové náměstí č. 1
440 01 Louny

Popis činnosti v uplynulém roce
IČ: 65108477
www.mkl.cz

Knihovna v uplynulém roce úspěšně naplňovala myšlenku být kulturním, vzdělávacím,
informačním a setkávacím centrem města Louny. V říjnu roku 2011 získala prestižní ocenění
Městská knihovna roku 2011. Cenu pro nejlepší knihovnu každoročně uděluje Národní knihovna ČR
za podpory Ministerstva kultury.
Součástí hodnocení byly v prvním kole výsledky statistiky např. nové přírůstky knihovního
fondu, velikost a struktura knihovního fondu plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných
čtenářů, možnosti připojení k internetu atd. V druhém kole hodnotící komise posuzovala knihovnu
po stránce společenského a komunitního působení ve městě, celkovou úroveň prostředí, technické
vybavení a sociální zázemí.
Zároveň byla knihovna oceněna za propojenost projektů, které organizuje s možností využití
svých prostor pro komunitní setkávání. Součástí titulu je finanční dar ve výši 70.000,- Kč, který bude
vzhledem k jeho získání (prosinec 2011) zahrnut do rozpočtu roku 2012 a bude součástí nákladů na
vzdělávání zaměstnanců, financování osvětlení a ozvučení společenských prostor pro možnosti
pořádání kulturních akcí.
Zmíněné ocenění je zároveň oceněním zřizovatele – Města Louny, bez podpory města by
knihovna úspěchu nedosáhla.
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Mírové náměstí č. 1
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Vedle základních knihovnických služeb knihovna po celý rok nabízela či uspořádala široké
IČ: 65108477
spektrum informačních, kulturních a vzdělávacích
aktivit. Mezi stěžejní patřily:
(řazeno podle data konání)

www.mkl.cz

 Masopustní průvod (7. 2.) – již 4. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen
pro žáky mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního stacionáře.
Knihovna pořádá ve spolupráci s občanským sdružením Lounští Lounským a Spolkem paní,
dam a dívek a za účasti zaměstnanců Oblastního muzea. Zúčastnilo se 450 lidí.
 Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „Čtení sluší každému“ (1. – 31. 3.) – celostátní,
každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).
 Louny, Poeticky! 2011 (18. – 20. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a
divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov spojená
s odborným seminářem „Poeticky společně“. Zúčastnilo se 40 lidí.
 Noc s Andersenem (1. 4.) – již tradiční noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané vzorné
dětské čtenáře. Zúčastnilo se 24 dětí.
 Filmový festival Jeden svět 2011 (4. – 8. 4.) – festival dokumentárních filmů o lidských
právech, doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku,
aktéry filmů apod. Festival se konal ve spolupráci Městské knihovny Louny, Gymnázia V.
Hlavatého, café baru Déja Vu a lounského kina Svět. V knihovně filmy shlédlo 532 diváků.
 Dětská scéna 2011 (16. – 17. 4.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů
Ústeckého kraje. Zúčastnilo se 120 lidí.
 Konverzace v cizích jazycích (od 13. 4.) – nejprve koncipováno jako nepravidelná setkávání,
od září 2011 pak pravidelné měsíční konverzační večery v němčině, angličtině a ruštině,
vedené zkušenými lektory-dobrovolníky na jednotlivé jazyky. Za dobu trvání konverzovalo
téměř 85 lidí.
 Koncerty na dvorku (14. 5. – 1. 9.) – cyklus koncertů místních kapel i pozvaných hostů,
konající se v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně zahrály duo Vilém Dubnička a
Zdeněk Lahoda (14. 5.), a kapely Allen Blues (2. 7.), Jazzcase (30. 7.), Paralet (6. 8.), Kübl (1.
9.). Na koncerty se přišlo podívat 186 posluchačů.
 (Ne)zvratné osudy (23. – 24. 5, 31. 10.) – Projekt Ministerstva dopravy ve spolupráci s
Organizací na podporu integrace menšin, o. s. a Českým sdružením obětí dopravních nehod
v rámci kampaně „Nemyslíš? Zaplatíš!“. Zúčastnili se starší studenti Gymnázia V. Hlavatého.
Diskutovat přišlo 159 studentů.
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 Besedy s autorkami a ilustrátorkami dětských knížek – autorky Alžběta Skálová (24. 5.) a
65108477
Renata Štulcová (17. 6.). Obě besedyIČ:
navštívilo
124 žáků zejména základních škol.
www.mkl.cz
 Beseda s ministrem Jiřím Pospíšilem
(1. 6.) – beseda s ministrem spravedlnosti o
spravedlnosti, reformách v justici aj. Besedu navštívilo 52 lidí, řada mimolounských.

 Pasování prvňáčků (2. – 7. 6.) – Slavnostní přijímání a symbolické pasování nejmenších žáků
prvních tříd mezi čtenáře. Řady čtenářů rozšířilo 457 dětí.
 1. Mezinárodní týden čtení dětem (6. – 10. 6.) – čtení povídání a hraní žáků základních škol,
autorská literární dílna, exotické pohádky, workshop pro děti.
 Cizinci tu nejsou cizí (9. 6.) – seznámení s komunitami cizinců v ČR, jejich kulturami a
literaturou, workshop, africké bubnování, ochutnávka tradičních vietnamských pokrmů.
Akce se konala v rámci 1. Mezinárodního týdne čtení dětem a zúčastnilo se jí 269 čtenářů.
 Plážová knihovna (od 29. 6.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti.
Během letních měsíců využilo služeb 407 čtenářů.
 Bez zámků 2011 (23. – 24. 9.) – Hudebně-divadelní a filmový festival propagující integraci
zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. Pořadatelé
OS Lounští Lounským, Ústav sociální péče Tuchořice a Městská knihovna Louny. Na 1. ročník
se přišlo podívat 250 návštěvníků.
 Pochod sv. Jeronýma (23. 9.) – Každoroční pochod, tentokrát na festival Bez zámků 2011.
 Celostátní konference SKIP – Klubko (2. 11.) – Hlavním tématem bylo dobrovolnictví v
knihovnách. Pořádala Městská knihovna roku 2011 Louny a SKIP Praha. Valné hromady SKIP
se zúčastnilo 40 lidí, následného semináře a kulturního programu dalších 60.
 Den poezie s podtitulem „Poezie na volné noze“ (5. – 23. 11.) – 13. ročník festivalu na
památku narození Karla Hynka Máchy. Festival koordinovala Společnost poezie, letos za
podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.
 Vzpomínka na Konstantina Biebla (12. 11.) – Vzpomínkový výlet, pozastavení a čtení úryvků
jako připomenutí 60. výročí úmrtí významného básníka, slavětínského rodáka. Zavzpomínalo
22 čtenářů.
 Beseda se senátorem Jaromírem Štětinou (15. 11.) – beseda s významným českým
politikem, spisovatelem, překladatelem, ale i geologem a horolezcem o česko-ruských
vztazích. Besedu navštívilo 50 lidí.
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 Den pro dětskou knihu (20. 11.) – Celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve
65108477
všech prostorách knihovny probíhalIČ:
program
nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní
zápolení, Škola naruby, písničky, pohádky,
hry aj. Přišlo na 180 dětí a rodičů.
www.mkl.cz
 Prvorepublikové občerstvení (14. 12.) – tematicky, hudebně a módně zaměřené odpoledne
v Občerstvení Jeroným.
 pocta Václavu Havlovi (21. – 23. 12.) – tryzna spojená s rozsvěcením svíček k uctění památky
bývalého prezidenta republiky a možností připsat vzpomínku do kondolenčních listin.

Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťuje či pořádá ještě následující:
(řazeno abecedně)

 Burza vyřazených knih – pravidelně od září každou první středu v měsíci knihovna vyřazuje
knihy z oddělení naučné literatury, beletrie i dětského. Návštěvnost 707 čtenářů.
 Cestovatelské přednášky – pravidelné přednášky z cyklu „Lounští cestovatelé sobě“
přibližují posluchačům zážitky a osobní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů po celém
světě. Během roku jsme navštívili Itálii, Súdán, národní parky USA, Nový Zéland, Andalusii,
Thajsko či Aljašku. Populární cyklus oslovilo 330 zájemců.
 Divadelní představení – jako doplňující kulturní program k některým velkým akcím (Louny,
Poeticky! 2011, Třetí festival apod.). Divadelní soubor aktivních seniorek Třetí věk Louny a
jejich mladší kolegyně Tudyce-stane-vede.
 Mozaika – projekt prevence kriminality – projekt je zaměřený na včasnou intervenci a
aktivity dětí a mládeže, předcházení asociálního chování. Do knihovny docházely děti na
doporučení Městského úřadu – oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, školských
zařízení a ostatních spolupracujících organizací např. Dětské psychiatrické léčebny a
Pedagogicko-psychologické poradny. Projekt se koná v rámci 2. komunitního plánu města
pro neorganizované a problémové děti. K této problematice knihovna pořádala konferenci a
školení.
 Počítačové kurzy – nepravidelné kurzy pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé,
organizované jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.
 Projekce dokumentárních filmů – nový cyklus projekcí filmů z nabídky festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět mimo termín oficiálního konání
festivalu. První projekce shlédlo 66 diváků.
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 Projekt Třetí věk – již šestým rokem knihovna organizuje program celoživotního vzdělávání
IČ:studentů
65108477
Třetí věk, v roce 2011 studovalo 190
v 18 oborech. Většinu oborů zajišťují interní
zaměstnanci v rámci svých běžných www.mkl.cz
pracovních povinností. Kromě malých výletů po okolí
během některých přednášek zorganizovala knihovna 3 velké výlety pro studenty Třetího
věku – do Jezeří a Oseka, na zámek Štiřín a do Českého Krumlova.
 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – každoročně knihovna
poskytuje své prostory k uspořádání přehlídek žáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 108
žáků.
 Setkání regionálních knihovníků – Městská knihovna Louny jako vykonavatel regionálních
funkcí pro místní knihovny zajistila setkávání a vzdělávání regionálních knihovníků celkem
pro 36 obecních knihoven.
 Setkání s odborníkem – jednou za měsíc uspořádané setkání pro žáky základních škol
s odborníky v jednotlivých profesích, jako byli námořník, policista, chovatel zvířat v teráriích,
odborníci na kosmonautiku aj. Zajímavá témata přilákala 604 dětí.
 Speciální prázdninové akce – každá prázdninová středa patřila v knihovně speciálnímu
programu pro děti i dospělé – návštěva hasičů, výlet na kole, výlet na zámek Ploskovice,
procházku s výkladem po Cítolibech a další.
 SONS – dvakrát týdně zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých dochází
do knihovny, v jejíchž prostorách má konzultační hodiny pro nevidomé a slabozraké. Jednou
za rok pak členové pořádají výstavu s výrobky a předměty usnadňující život takto
postiženým lidem.
 Spolek paní, dam a dívek – již od roku 2007 se členky sdružují v prostorách knihovny a svou
pomocí a účastí se podílejí na některých akcích knihovny (Bez zámků 2011, masopustní
průvod, vánoční a velikonoční dílny aj.). Každý týden se pravidelně setkává 25 členek spolku.
 Spolek rodáků – knihovna poskytuje prostory k setkávání Spolku lounských rodáků.
Veřejnosti přístupné, tematické přednášky spojené s městem Louny či regionem zajímalo
v loňském roce 307 osob.
 Šikovné ručičky, chytré hlavičky – zajímavý program pro děti předškolního věku v dětském
oddělení spojený se čtením, ukázkami knížek pro nejmenší, praktickou, tematicky
zaměřenou tvorbou. Zájem mělo 83 nejmenších dětí.
 Úterní Lehárna – akce dětského oddělení pro školáky a mladé čtenáře, kde si s knihovnicemi
povídají a předčítají z vybraných, doporučených knih. Lehárna se konala každý týden v úterý.
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 Vánoční dílny (2. – 6. 12.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek pro děti mateřských
IČ:dětí
65108477
a základních škol z Loun a okolí. 438
si vyzkoušelo svoji zručnost a fantazii při výrobě
tradičních vánočních ozdob.
www.mkl.cz
 Velikonoční dílny (13. – 15. 4.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek již 4. ročník pro
děti mateřských a základních škol z Loun a okolí. Seznámení s tradicemi, technikami zdobení
kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků přilákalo 460 dětí.
 Vernisáže k výstavám – jsou spojeny s jednotlivými výstavami. Zúčastnilo se 462
návštěvníků.
 Výstavy výtvarného umění – každý měsíc jsou v prostorách knihovny, které k tomu slouží
(galerie v prvním patře, Lehárna v dětském oddělení a Občerstvení Jeroným), obměňovány
výstavy výtvarného umění, fotografií či drobných plastik amatérských umělců.
 Výtvarná dílna a workshop pro děti i dospělé – S měsíční frekvencí knihovna pořádá
pravidelnou výtvarnou dílnu, při které se přihlášení zájemci naučí různé výtvarné či
rukodělné techniky, jako např. decoupage, plstění, výrobu ketlovaných šperků, kurz
paličkované krajky aj. Během roku mělo zájem o workshopy 629 lidí.
 Výtvarný ateliér pro děti – pravidelné setkávání dvakrát do měsíce, kde si děti zkouší různé
výtvarné techniky s odborným lektorem. Během roku přišlo 135 výtvarníků.
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Městská knihovna Louny
Mírové náměstí č. 1
440 01 Louny
Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. Městská knihovna Louny má
IČ: 65108477
výpůjční dobu 46 hodin týdně, 7 dnů v týdnu.
www.mkl.cz

Rok / ukazatel
počet registrovaných čtenářů
počet návštěvníků
počet výpůjček
počet akcí

2007

2008

2009

3.659

3.862

3.916

68.080

80.071

85.195

2010
4.131

2011
4.330

90.319 135.076

175.679 181.047 185.866 215.354 282.022
286

414

536

431

750

Tabulka č. 1 – Počet registrovaných čtenářů, návštěvníků, výpůjček a akcí v letech 2007 – 2011.

Jak je patrné z tabulky, evidujeme zvýšený zájem o knihovnické služby i kulturní a vzdělávací
akce.
V rámci sociálních služeb jsme uspořádali oblastní setkání sociálních služeb za účasti
Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a krajských pracovníků.
V rámci vzdělávání a podpory informovanosti jsme zorganizovali seminář pro pedagogy základních a
středních škol – Dítě – cizinec, škola a rodič.
Spolupracujeme při statistických šetřeních, např. při sčítání lidu v roce 2011.
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Městská knihovna Louny
Mírové náměstí č. 1
440 01 Louny

Finanční zpráva

IČ: 65108477
www.mkl.cz

Rozpočet na rok 2011 (schválený) ............................................................................ 7.806 tis. Kč
Rozpočet na rok 2011 (včetně rozpočtových změn) ................................................. 10.393 tis. Kč

Rok 2011 byl pro knihovnu ve znamení úspor, získali jsme cenné zkušenost s energetickou
náročností nových prostor a snažili jsme se provést taková úsporná opatření, abychom nepřekročili
schválený rozpočet. Vyměnili jsme některá svítidla za méně energeticky náročná, nainstalovali
pohybová čidla na světla v sociálních zařízeních, snažíme se o racionální vytápění budovy.
Posílili jsme vedlejší hospodářskou činnost jako další zdroj financování. Využíváme
návštěvnosti knihovny a nabízíme čtenářům občerstvení v Občerstvení Jeroným, podporujeme
návštěvnost dalšími akcemi, např. výstavami, konverzačními večery, komponovanými pořady atd.

Velký vliv na úspory v rozpočtu a zároveň podíl na kladném hospodářském výsledku měly
tyto projekty financované z jiných zdrojů:

 Sociální služba v Ústeckém kraji – Sociálně terapeutická dílna Jeroným pro osoby
s mentálním postižením a duševním onemocněním na Lounsku. Projekt financovaný
Ústeckým krajem trval od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2011. Po celou dobu se díky umístění STD
uživatelé pohybovali ve všech prostorách knihovny, přirozeně se tak integrovali mezi běžnou
populaci. Situace je obohacující i pro druhou stranu, kdy spolupracovníci, čtenáři i široká
veřejnost přicházejí do knihovny a vnímají uživatele jako její přirozenou součást, potkávají
se, komunikují, navazují spolu sociální kontakty, řeší běžné věci – odstraňují zábrany či
předsudky. Z celkového počtu 18 uživatelů se 3 podařilo, díky jejich praxi z STD, umístit na
trhu práce. Ve spolupráci s Úřadem práce jsme podpořili jednoho klienta a vytvořili na 3
měsíce společensky účelné pracovní místo. Abychom mohli v této činnosti pokračovat,
požádali jsme na sklonku roku 2011 o dotaci Krajský úřad a zároveň i Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Obě žádosti byly podpořeny.
 Dále jsme získali neinvestiční dotaci k zajištění výkonu regionálních funkcí Městské
knihovny Louny. V roce 2011 jsme zajistili knihovnický fond, jeho cirkulaci a vzdělávání
regionálních knihovníků celkem pro 36 obecních knihoven. Zároveň motivujeme regionální
knihovníky ve snaze zautomatizovat knihovní systém a získat podporu z grantů Ministerstva
kultury – VISK (Veřejné informační služby knihoven).
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Městská knihovna Louny
Mírové náměstí č. 1
440 01 Louny
 Mimo zmíněná grantová řízení dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce, získáváme
IČ: 65108477
účelově vázané dary a příspěvky,
spolupracujeme s občanským sdružením Lounští
Lounským.
www.mkl.cz
 Dále získáváme nepeněžní podporu formou de minimis. V rámci spolupráce s Národní
knihovnou ČR a sdružením SKIP jsme se zapojili do celorepublikového projektu vzdělávání
knihovníků a informačních pracovníků prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Rozsah této podpory formou vzdělávání pracovníků je cca 300.000,- Kč. Projekt byl zahájen
v roce 2010 a bude pokračovat i v roce 2012.

Přehled získaných grantů – neinvestičních dotací mimo prostředků zřizovatele – Města
Louny:

Název / účel

Poskytovatel

Společensky účelné pracovní místo

ÚP Louny

Dar právnické osoby pro dětské oddělení

Gama Louny

Mzdový příspěvek na vytvoření pracovního
Republikové centrum vzdělávání s.r.o.
místa
Regionální funkce MLK

Krajský úřad Ústí nad Labem

Prevence kriminality – projekt Mozaika

Ministerstvo vnitra, prostřednictvím
MěÚ Louny

Sociální služba – STD Jeroným

Krajský úřad Ústí nad Labem

Krajské recitační přehlídky

Ministerstvo kultury

Celkem

Částka v Kč
19.470,00
2.500,00
10.739,00
770.000,00
90.515,00
1.581.359,15
30.000,00
2 504 583,15

Tabulka č. 2 – Získané granty v roce 2011 mimo prostředky zřizovatele.

Z celkových rozpočtovaných nákladů jsme vyčerpali 95 % finančních prostředků na rok 2011.
Realizovaný hospodářský výsledek 736.000,- Kč souvisí s úspěšným získáváním dotací a
grantů, z některých je možné čerpat na provozní náklady domu.
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Městská knihovna Louny
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440 01 Louny

Seznam zaměstnanců
(k datu 31. 12. 2011)

IČ: 65108477
www.mkl.cz

 Mgr. Dagmar Bahnerová, ředitelka
 Věra Pokorná, zástupkyně ředitelky pro kulturu a vzdělávání
 Ilona Konířová, zástupkyně ředitelky pro knihovnictví a informační službu, metodik místních
lidových knihoven, akvizice a katalogizace knih

 Lenka Hajmová, účetní
 Rostislav Glazer, knihovník oddělení studovny
 Jana Haufová, knihovnice dětského oddělení
 Hana Hoblíková, knihovnice oddělení studovny
 Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení
 Pavel Jonák, knihovník oddělení naučné literatury
 Mgr. Ondřej Kunc, knihovník oddělení naučné literatury
 Marcela Langrová, knihovnice oddělení beletrie
 Vladimíra Myslivcová, knihovnice oddělení beletrie
 Vojtěch Petržilka, knihovník hudebního oddělení
 Lada Rybáčková, knihovnice dětského a hudebního oddělení
 Bc. Kateřina Suchá, knihovnice hudebního oddělení
 Marie Sochorová, pedagogická pracovnice v projektu Mozaika
 Dana Barešová, pracovnice technického zajištění
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Záměry a vize na rok 2012

IČ: 65108477
www.mkl.cz

 Udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb.

 Zatraktivnění vedlejší hospodářské činnosti, jakožto možný zdroj financování Městské
knihovny Louny.
 Maximální využití grantů a dotací.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se podílejí na práci knihovny – kolegyním a kolegům, dobrovolníkům,
spolupracujícím institucím, laskavým donátorům a sponzorům, Městu Louny.
Děkuji našim čtenářům a návštěvníkům za podporu.
Myslím, že za své kolegy mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby lounská knihovna byla stále
na špičce českého (evropského…) knihovnictví.

Dagmar Bahnerová
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