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Poslání
Městská knihovna Louny je veřejnou knihovnou směřující 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. Budujeme komunitní knihovnu, která svým významem
neodlučitelně patří k životu ve městě.

Úvodní slovo
Rok 2015 bude pro knihovnu rokem velkých výročí a mezníků. Již pátým rokem sídlí v zrekonstruovaném
domě číslo 1, desáté výročí bude slavit projekt Třetí věk. Připomeneme si i výročí smutná – v září 2005 tragicky
zahynul bývalý ředitel knihovny Ivo Markvart.
Knihovna v roce s 15 na konci dokončí období udržitelnosti projektu Multifunkční vzdělávací a informační
centrum – městská knihovna. Je to však jen dokončení pomyslné, nastartované aktivity budou pokračovat dál.
Velmi významně chce také pokračovat v projektech pro obce v regionu a chce se znovu utkat s ostatními českými
knihovnami o titul Městská knihovna roku.
Nechť se knihovně, knihovníkům, čtenářům a lidem kolem knihovny v tom následujícím roce daří.

Dagmar Kučerová, ředitelka

Profil organizace
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.
Spolupracuje se všemi, kteří vyznávají stejné komunitní hodnoty, působí jako politicky a nábožensky
neutrální a bezpečný prostor.

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

Popis činností MKL v roce 2014
1. Hlavní činnost Městské knihovny Louny - provoz knihovny a volnočasového zařízení Klub(ovna) Luna
Základní činnosti MKL je poskytování veřejné knihovnické a informační služby, tvorba a obnova
knihovního fondu, poskytování meziknihovní výpůjční služby, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost,
reprografické služby, bibliografické, referenční a faktografické služby a rešerše a provoz zařízení pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže. Na pokrytí hlavní činnosti v roce 2014 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 9.009 tis. Kč,
po redukci rozpočtu s částkou 8.948,5 tis.Kč
V roce 2014 jsme představili čtenářům a návštěvníkům hlavní trendy moderní české knihovny. V rámci
vývoje moderních technologií a elektronických nosičů dat nabízíme možnost zapůjčení elektronické čtečky a
zároveň ve spolupráci se společností Vodafone a nadací Charta 77 a projektem SENSEN jsme uspořádali několik
školení pro práci s tabletem. Tato nabídka doplnila náš dlouholetý projekt celoživotního vzdělávání seniorů Třetí
věk.
Snažíme se našimi činnostmi Městkou knihovnu Louny a v neposlední řadě také Město Louny
zpopularizovat. Realizací veřejně zajímavých akcí získáváme další čtenáře a návštěvníky, ale také kontakty a
řadu dobrovolníků (např. pro cestovatelské besedy).
Propagujeme současnou literaturu, pořádáme autorská čtení a každoročně představujeme vítěze
celostátní literární soutěže Magnesia Litera. Nabídka oceněných titulů nesmí chybět v našem knihovním fondu.
Trvalou spolupráci máme s mateřskými, základními a středními školami v regionu. Školy využívají naši nabídku
vzdělávacích besed. Dalšími oblíbenými akcemi podporující rozvoj čtenářství jsou Den pro dětskou knihu a Noc
s Andersenem. Ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem jsme nabídli cyklus besed Café Nobel.
Další zavedený a oblíbený cyklus besed má název „Na Pavlači“. Náš moderátor-dobrovolník Jan Beneš
z Českého rozhlasu Sever zpovídá řadu osobností z veřejného života (např. herec Jiří Krytinář, lékař Pavel Pafko).
V celém průběhu letních prázdnin byla v hlavní budově MKL k dispozici velká putovní výstava zapůjčená
z IQ parku v Liberci. Výstava hlavolamů, modelů fyzikálních jevů, experimentů vědy a techniky byla úspěšná a
celé léto byla navštěvována rodinami s dětmi, všichni si mohli vyzkoušet své vědomosti, důvtip a zručnost.
Výstavu doplnily plakáty optických klamů. Pro děti a mládež jsme na prázdniny připravili rozsáhlý program a jejich
rodičům nabídli výhody příměstského tábora. Plně jsme využili prostor volnočasového zařízení Klub(ovny) Luna,
ale organizovali jsme také řadu výletů a akcí do přírody s vědomostními soutěžemi. Všechny akce jsme postupně
prezentovali v regionálním tisku.
V rámci rozpočtových změn jsme realizovali projekty z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR. Tradičně
pořádáme krajská kola postupových přehlídek dětských recitátorů (Dětská scéna 2014) a uměleckého přednesu
a divadel poezie (Louny, Poeticky! 2014).
Již na sklonku roku 2013 jsme zahájili projekt Světové dny v knihovně, uspořádali jsme tzv. Den o
Vietnamu a Vietnamcích. V průběhu roku 2014 se nám podařilo na pokračování projektu získat finanční podporu
Ministerstva kultury ČR. Hlavním cílem bylo představit v rámci seriálu čtyř světových dnů typické prvky
jednotlivých kultur v podobě ukázek lidových tanců, zpěvu, hudby, národní kuchyně, nabídnout související
přednášky a knižní tituly včetně cizojazyčné literatury návštěvníkům knihovny a čtenářům z řad národnostních
menšin. V rámci seriálu Světové dny byly realizovány tyto akce: Den o Ukrajině a Ukrajincích (2. 2.), Den o Francii
a Francouzích (25. 5.), Den o Japonsku a Japoncích (2. 11.) a Den o Slovensku a Slovácích (14. 12.)
Na vlastní realizaci Světových dnů se podílela řada dobrovolníků, pomáhali např. s propagací, grafickou
přípravou propagačních materiálů, technickým zabezpečením nebo tlumočením do cizího jazyka. Jednou

z podmínek vypsaného grantového projektu Ministerstva kultury ČR byla účast a podíl dobrovolníků na organizaci
projektu.
MKL dlouhodobě buduje komunitní knihovnu, vytváří bezpečné a neutrální prostředí pro aktivity dalších
subjektů, dlouhodobě např. umožňuje setkávání spolku Lounských rodáků v prostorách knihovny, organizačně
zajišťuje jednání různých otevřených skupin, např. pracovní skupiny Husovy Louny 2015.
MKL sdružuje dobrovolníky, především tzv. Spolek paní, dam a dívek. Ten spolupracuje a zajišťuje
programy a projekty pro děti, mládež, ale také pro obecní knihovny.

2. Vedlejší hospodářská činnost
Vedlejší hospodářskou činností knihovny je prodej občerstvení, prodej knih a pořádání ostatních
kulturních a společenských akcí a dále hospodaření provozu registrované sociální služby STD Jeroným.
MKL provozuje občerstvení Jeroným. Občerstvení slouží nejen čtenářům, ale všem návštěvníkům
knihovny, je to prostor s veřejným internetem, čítárnou denního tisku apod. Hospodářský výsledek za provoz
občerstvení Jeroným pokrývá část výdajů na zajištění hlavní činnosti knihovny viz bod 1. Za rok 2014 byl
hospodářský výsledek občerstvení Jeroným 280 tis. Kč.
V letních měsících je u návštěvníků především oblíbený dvorek knihovny, zde se pořádají kulturní
a komunitní akce, např. každoroční cyklus koncertů – Páteční dvorky.
STD Jeroným je terapeutická dílna pro duševně nemocné a mentálně postižené klienty od 16 do 64 let
věku. Služba funguje při MKL pátým rokem, je zcela hrazena z mimoměstských finančních prostředků. Kapacita
dílny čítá 15 klientů. STD se podílí na organizaci akcí, např. na festivalu Bez zámků Tuchořice. Klienti STD působí
ve všech provozech knihovny, pomáhají ke zlepšení klimatu a zásadně přispívají k chápání integrace
handicapovaných lidí. Finanční zajištění provozu STD Jeroným bylo v roce 2014 pokryto výhradně z prostředků
Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci plnění veřejné zakázky: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
v celkové částce 1 609,7 tis. Kč

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL
MKL zajišťuje výkon regionální funkce z pověření krajské knihovny, jedná se o tvorbu – nákup
výměnného knihovního fondu, jeho zpracování, evidenci, revizi a cirkulaci výměnného knihovního fondu do
místních lidových knihoven v regionu. MKL jako pověřená knihovna výkonem regionálních funkcí zajišťuje 36
místních a obecních knihoven. Práce je soustředěna především na tvorbu a cirkulaci knihovních souborů, na
metodické vedení, školení knihovníků apod.
Tato činnost je dle zřizovací listiny hlavním předmětem činnosti MKL, ale zdroje financování této činnosti
jsou zajištěny výhradně ze zdrojů neinvestiční dotace KÚ Ústeckého kraje (v roce 2014 byla podpořena částkou
690 tis. Kč) a z finanční podpory obsluhovaných obcí v regionu (v roce 2014 částkou 155 tis. Kč), dále MKL byla
v roce 2014 organizátorem projektu „Kultura za humny“, který byl také podporován z programů KÚ Ústeckého
kraje ve výši 30 tis. Kč, tento projekt přinesl kulturu do vesnic. Dalším významným projektem, který výrazně
podpořil kulturní a vzdělávací činnost v regionální působnosti byl společný projekt knihovny Jirkov, Litoměřice,
Klášterce nad Ohří a Loun Města čtou.

Podrobně k výkonu regionálních funkcí
Městská knihovna Louny patří mezi jednu z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje. Zajišťuje
poradenskou a konzultační činnost, plány, rozbory, pomoc při statistice, pomoc při revizích fondu, vzdělávání
knihovníků, semináře, porady, vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji místních lidových knihoven
a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jako knihovna pověřená regionální funkcí se podílí na
tvorbě a distribuci tzv. výměnného fondu. To vše je definováno v knihovním zákoně č. 257/2001 sb. Financování
regionální funkce knihoven zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Cílem regionálních funkcí je zaručit
dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech republiky v
souladu s oborovými standardy. Ústecký kraj na zajištění regionální funkce poskytl i v roce 2014 neinvestiční
dotaci z „Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje“.
Pod Městskou knihovnu Louny patří 24 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální
knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).
Poradenská a konzultační činnost se vykonává pro všechny knihovny. Metodické návštěvy jsou zaměřeny
na problémy dané knihovny, především na práci s knihovním fondem a s knihovním systémem Clavius.
Místní lidové knihovny i profesionální knihovny vyplňují roční statistický výkaz do vytištěných formulářů.
Metodici MKL pak zadávají dodané údaje do elektronické formy formulářů StatExcel a NIPOS. V roce 2014 bylo
zpracováno 29 statistických výkazů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí.
Distribuce a oběh výměnných souborů pokračuje podle zavedeného systému rozvozu knih do
regionálních knihoven. Zabezpečuje větší cirkulaci knižního fondu a umožňuje knihovníkům individuální výběr
podle požadavků čtenářů. Každá neprofesionální knihovna se navštíví 4x ročně s výměnným fondem podle
předem stanoveného plánu rozvozu knih. V roce 2014 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 143
souborů, 1obsahujících 8 962 knih. Výměnné soubory nevyužívají pouze 2 knihovny – Podbořany a Postoloprty,
kde města přispívají na nákup vlastního knihovního fondu.
Vlastní fond obecních knihoven je doplňován soubory výměnného knihovního fondu. Výměnný fond je
dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. V lednu knihovníci MLK vyplňovali
dotazník, týkající se jejich požadavků ohledně nákupu knih i přípravy seminářů. Největší zájem byl o české
detektivky a seminář Trénování paměti. K 31. 12. 2014 výměnný fond tvořilo 24 737 knihovních jednotek,
celkový přírůstek za rok 2014 byl 2 161 knihovních jednotek. Od ledna 2015 budeme do MLK nakupovat také
periodika.
Podle knihovního zákona 257/2001 Sb. je každá knihovna s fondem do 100 000 svazků povinna jednou
za pět let provést revizi knihovního fondu. V roce 2014 byla revize provedena v 6 MLK. Zrevidováno bylo 8506
svazků. Ve čtyřech knihovnách revizi prováděla kvalifikovaná brigádnice. Ve dvou knihovnách provedly revizi
knihovnice.
Podle metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a
informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České
republiky, by pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně
měli absolvovat další odborné vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin. Proto každoročně
zajišťujeme pro knihovníky MLK řadu vzdělávacích akcí. Proběhly semináře „Trénování paměti“ (březen), „Jak
připravit dětskou lekci“ (červen) a „Základní práce s PC“ (listopad) v rozsahu 10 hodin. V rámci projektu VISK 2 –
mimoškolní vzdělávání knihovníků v ICT pak v MKL proběhly semináře „LibreOffice“ a „Multimediální prezentace“
v rozsahu 50 hodin.
V roce 2014 MLK Ročov a MLK Lenešice žádaly v rámci projektu VISK 3 o grant na dokoupení modulů
knihovního systému Clavius pro katalogizaci fondu a výpůjční protokol z 5 000 svazků na 10 000 svazků a
modul Revize. Knihovna Libčeves, která grant získala, začala s katalogizací knih.

Kooperativní projekt měst a knihoven (Jirkov, Cítoliby, Louny, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Litoměřice)
s názvem „Města čtou“, který byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR byl
uskutečněn také při MLK Cítoliby a Tuchořice. Celkem 10 akcí se zúčastnilo 327 návštěvníků.
Další dotace, kterou Městská knihovna získala, byla v rámci programu „Podpora regionální činnosti na
rok 2014“. Projekt nesl název „Kultura za humny“ a dotace byla použita na pořádání kulturních a vzdělávacích
programů v rámci kulturního a komunitního dění v obcích. Prostřednictvím projektu bylo možné motivovat
obyvatele obcí, propojit činnost zájmových organizací, Obecního úřadu a široké veřejnosti. Uskutečnilo se 25
akcí, kterých se zúčastnilo 673 návštěvníků. Byly to divadelní představení, koncerty, semináře, autorská čtení i
workshopy.
V projektech „Města čtou“ a „Kultura za humny“ bude Městská knihovna Louny pokračovat i v roce
2015.
V roce 2014 se na spolufinancování regionální funkce podílely Obecní úřady – zřizovatelé 24 MLK. Se
zřizovateli byla sepsána „Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb“. Pouze profesionální knihovny
Postoloprty, Podbořany a Kryry si nakupují knihovní fond samy a obec Měcholupy si pro výměnné soubory jezdila
do MKL, a proto se na spolufinancování nepodílely.
Všechny obecní úřady budou znovu vyzvány ke spolufinancování výkonu regionální funkce.

Přehled významných akcí a událostí v roce 2014
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)


Café Nobel (7. 1.) – pravidelný cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. Zajímavé
osobnosti ze světa vědy představili prostřednictvím poutavých témat je samotné i jejich práci obyčejným
lidem. Café Nobel byl jednou z klíčových aktivit projektu „Otevřená univerzita, otevřená věda“, který
realizuje Univerzita J. E. Purkyně. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Další setkání se konala 6. 2., 6. 3., 3. 4., 6. 5. a 5. 6., celkem je navštívilo
337 posluchačů.



Burza knih (8. 1.) – pravidelně každou první středu v měsíci vyřazené knihy z oddělení naučné literatury,
beletrie i dětského. Další termíny v průběhu roku byly 5. 2., 5. 3., 7. 5., 4. 6., 3. 9., 1. 10. a 3. 12.



Den o Ukrajincích a Ukrajině (2. 2.) – v rámci cyklu „Světové dny v knihovně“. Kultura, tradice, zvyky,
tradiční oblečení, kuchyně, workshopy, projekce dokumentárních filmů, přednášky aj. Celkem 300
návštěvníků.



Dětská scéna 2014 (24. 2.) – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje.
Zúčastnilo se 80 lidí.



Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „Hrabalovský rok v knihovnách“ (1. – 31. 3.) – celostátní,
každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).



První knihovnický reprezentační ples (1. 3.) – jako zahájení celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů
v MKL. Do Dělnického domu v Cítolibech přišlo na 370 hostů.



Masopustní průvod (4. 3.) – již 7. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen pro žáky
mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního stacionáře. Knihovna pořádala průvod
společně se Senior klubem Louny, občanským sdružením Lounští Lounským, Spolkem paní, dam a dívek
a za účasti zaměstnanců Oblastního muzea v Lounech. Zúčastnilo se 300 lidí.



Louny, Poeticky! 2014 (14. – 16. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel
poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. Zúčastnilo se 110 lidí.



Exkurze studentů Třetího věku do Londýna (22. – 25. 3.) – čtyřdenní exkurze do metropole Velké Británie
jako doplněk předmětu evropis, které se zúčastnilo 31 studentů.



Noc s Andersenem (4. 4.) – již tradiční noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané vzorné dětské čtenáře
byla doplněna o odpolední program pro širokou veřejnost. Zúčastnilo se 350 dětí.



Dětská scéna 2014 (11. 4.) – krajská postupová přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje
s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách.



Dětská scéna 2014 (12. – 13. 4.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů Ústeckého
kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Zúčastnilo se 200 lidí.



Koncerty na dvorku (9. 5. – 26. 9.) – cyklus koncertů místních kapel i pozvaných hostů, konající se
v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně zahrály: A Bag of Potatoes (svátek Beltain, 9. 5.), The
Silver Spoons & A Bag of Potatoes (benefiční koncert, 13. 6.), Furt rovně (11. 7.), The Final Jam a Fanfáre

Mančaft (rocková a sýrová nakládačka, 25. 7.), Jazzies a Jazzcase (jazzový večer v knihovně, 1. 8.),
Paralet (8. 8.), Beruška (22. 8.), Furt rovně a Inventa Storca (jiný koncert, 13. 9.) a Humbuk (26. 9.). Na
závěrečném jam sessionu (29. 8.) si zahrálo hned několik lounských hudebníků. Na koncerty se přišlo
podívat 885 posluchačů.


Férová snídaně (10. 5.) – Louny se staly jedním z českých a moravských měst, kde lidé posnídali
produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální produkce.



Lounská muzejní noc a LiteraTúra (16. 5.) – tentokrát společný projekt Oblastního muzea v Lounech,
Sokola, Vrchlického divadla, Muzea Zkamenělý les, Galerie Benedikta Rejta a Okresního archivu
v Lounech na téma 100 let od vypuknutí 1. světové války. Do knihovny přišlo 70 hostů.



Pasování čtenářů + Knihovna dětem (23., 26. a 27. 5.) – slavnostní přijímání a symbolické pasování
nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. Přišlo 650 dětí a rodičů.



Den o Francouzích a Francii (25. 5.) – v rámci cyklu „Světové dny v knihovně“. Kultura, tradice, zvyky,
tradiční oblečení, kuchyně, workshopy, projekce dokumentárních filmů, přednášky aj. Celkem 90
návštěvníků.



Plážová knihovna (3. 7. – 8. 8.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti. Během letních
měsíců využilo služeb 320 čtenářů.



Bez zámků 2014 (18. – 19. 7.) – hudebně-divadelní a filmový festival propagující integraci zdravých a
handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. Pořadatelé OS Lounští Lounským,
Domov „Bez zámků“ Tuchořice a Městská knihovna Louny. Na 4. ročník se přišlo podívat 400
návštěvníků.



Na pavlači (11. 9., 30. 10. a 13. 11.) – cyklus setkání s úspěšnými osobnostmi moderuje Jan Beneš. Na
archeologa Michala Soukupa (11. 9.), herce Jiřího Krytináře (30. 10.) a lékaře Pavla Pafko se přišlo
podívat 118 návštěvníků.



Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře (3. – 4. 10.) – festival malých nakladatelů v Táboře, kde
jsme prezentovali produkci knih OS Lounští Lounským.



Pochod sv. Jeronýma (5. 10.) – každoroční pochod na nedaleký Červeňák si nenechalo ujít 50 turistů.



Ozvěny Jednoho světa 2014 (16. 10. a 27. 11.) – festival dokumentárních filmů o lidských právech,
doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů apod.



Den o Japoncích a Japonsku (2. 11.) – v rámci cyklu „Světové dny v knihovně“. Kultura, tradice, zvyky,
tradiční oblečení, kuchyně, workshopy, projekce dokumentárních filmů, přednášky aj. Celkem 200
návštěvníků.



Dny poezie (9. – 24. 11.) – 16. ročník festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy.



Den pro dětskou knihu (23. 11.) – celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve všech
prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní zápolení, živé knihy,
písničky, pohádky, hry aj. Přišlo na 290 dětí a rodičů.



Česko zpívá koledy (10. 12.) - celodenní program pořádaný MKL ve spolupráci s Žateckým a lounským
deníkem (vánoční dílny pro MŠ, vánoční trhy ve vestibulu, zpívání koled na dvorku) navštívilo 120 lidí.



Den o Slovácích a Slovensku (14. 12.) – v rámci cyklu „Světové dny v knihovně“. Kultura, tradice, zvyky,
tradiční oblečení, kuchyně, workshopy, projekce dokumentárních filmů, přednášky aj.

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



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
cestovali od rovníku k pólu, navštívili Mexiko, Nový Zéland, Tenerife, Arménii, Holandsko, Sicílii, Čínu,
Paříž a Londýn. Populární cyklus oslovilo 223 zájemců.



Divadelní představení – jako doplňující kulturní program k některým velkým akcím. Divadelní soubor Třetí
věk Louny má v repertoáru již 4 autorské hry: „Včera se mi zdálo“, „A modrý z nebe byste nechtěli?“,
„Stáří není pro zbabělce“ a „Racek“.



Konverzace v cizích jazycích – konverzační podvečery v němčině, angličtině a ruštině, vedené zkušenými
lektory-dobrovolníky na jednotlivé jazyky. Za dobu trvání konverzovalo téměř 120 lidí.



Mozaika – projekt prevence kriminality – projekt byl 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 konal
v rámci 2. komunitního plánu města pro neorganizované a problémové děti. K této problematice
knihovna pořádala konferenci a školení.



Páteční dvorky – každý prázdninový pátek patřil v knihovně speciálnímu programu pro děti i dospělé –
specializované workshopy, kreativní dílny, výlety, koncerty na dvorku, promítání a další.



Počítačové kurzy – nepravidelné kurzy pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé, organizované
jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.



Projekt Třetí věk – devátým rokem knihovna organizuje program celoživotního vzdělávání Třetí věk, v roce
2013 studovalo 244 studentů v 20 oborech. Většinu oborů zajišťují interní zaměstnanci v rámci svých
běžných pracovních povinností. Kromě malých výletů po okolí během některých přednášek zorganizovala
knihovna pět velkých výletů pro studenty Třetího věku – do Londýna (22. – 25. 3.), do jabloneckých
skláren (9. 5.), na Vyšehrad (9. 6.), do Bratislavy (25. – 27. 9.) a do Seiffenu (29. 11.)



Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – každoročně knihovna poskytuje své
prostory k uspořádání přehlídek žáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 75 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. Zajímavá témata přilákala 878 žáků.



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 2014, 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.



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.



Vánoční dílny (7. 12.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek pro děti mateřských a základních
škol z Loun a okolí. 200 zájemců si vyzkoušelo svoji zručnost a fantazii při výrobě tradičních vánočních
ozdob.



Velikonoční dílny (17. 4.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek již 7. ročník pro děti mateřských
a základních škol z Loun a okolí. Seznámení s tradicemi, technikami zdobení kraslic, pletením pomlázky,
zdobením perníčků přilákalo 274 dětí.



Vernisáže k výstavám – jsou spojeny s jednotlivými výstavami.



Výstavy výtvarného umění – každý měsíc jsou v prostorách knihovny, které k tomu slouží (galerie
v prvním patře a lehárna v dětském oddělení), 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.
výroba korálků, květinový workshop, fimo hmotu, malování na trička, vánoční ozdoby nebo ozdoby ze
slámy aj.

Finanční a statistické shrnutí hospodaření Městské knihovny Louny
Městská knihovna Louny v roce 2014 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města Louny v celkové
výši 9.009 tis. Kč
Po zapojení všech rozpočtových změn a ostatních finančních zdrojů měla MKL v 2014 celkový obrat ve výši
12.277 tis. Kč

Přehled získaných grantů a dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2014
mimo prostředků zřizovatele Města Louny
celkem 2.570.099,- Kč

Název

Poskytovatel

Částka v Kč

Typ příjmu

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2014
Krajská recitační přehlídka Louny Poeticky!
2014
Světové dny v knihovně

Ministerstvo kultury ČR

30.000,00

dotace

Ministerstvo kultury ČR

20.000,00

dotace

Ministerstvo kultury ČR

35.000,00

dotace

Regionální funkce

Krajský úřad Ústí nad Labem

690.000,00

dotace

Regionální funkce

Obecní úřady regionu

155.360,00

služba

Kultura za humny

Krajský úřad Ústí nad Labem

30.000,00

dotace

Sociální služba - STD

Krajský úřad Ústí nad Labem

1.609.739,00

služba

Statistická data
Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. Městská knihovna Louny má výpůjční
dobu 46 hodin týdně, 7 dnů v týdnu.

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.330

4.388

90.319 135.076

141.482

149.843 157.738

282.022

281.416

291.636 297.954

750

708

3.659

3.862

3.916

4.131

68.080

80.071

85.195

175.679

181.047

185.866

231.001

286

414

536

431

4.182

2014

1064

4.164

1153

V přepočtu na obyvatele (Louny mají v evidenci - 18 tis. obyvatel) by během roku 2014 každý obyvatel
města navštívil knihovnu 8 krát a celkem si vypůjčil 16 knih.

Závěrečné slovo a vize na rok 2015
MKL je reprezentativním partnerem Města Louny. Pravidelně přispívá k společným akcím (jako jsou:
vítání občánků, masopustní průvod, zázemí Spolku rodáků a přátel Loun, každoroční hostitelství a
spolupořadatelství programu pro partnery z holandského města Barendrecht, poskytování další možnosti výběru
místa pro organizaci svatebního obřadu, nabízíme organizační zázemí při lounském Vábení…)

Z celkových rozpočtovaných nákladů jsme vyčerpali 95,9% finančních prostředků na rok 2014.
Realizovali jsme hospodářský výsledek 449,6 tis. Kč (z hlavní činnosti MKL)

Vize a plány pro rok 2015
1. Oslavy 5. výročí v domě č. 1, 10. výročí založení projektu Třetí věk.
2. Důstojné připomenutí 10. výročí tragického úmrtí dr. Ivo Markvarta.
3. Úspěšné dokončení udržitelnosti projektu Multifunkční vzdělávací a informační centrum - městská
knihovna.
4. Udržení úrovně poskytovaných služeb, včetně STD Jeroným
5. Maximální využití grantů a dotací
6. Rozvoj práce a myšlenky otevřených pracovních městských skupin
7. Rozvoj regionálních projektů

Poděkování
Na závěr si dovoluji poděkovat zřizovateli a všem poskytovatelům příspěvků a dotací za finanční podporu
našich činností.

Dagmar Kučerová, ředitelka

Seznam zaměstnanců
(k datu 31. 12. 2014)



Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka



Ilona Konířová, vedoucí týmu, zástupkyně ředitelky, knihovnice, metodička místních lidových knihoven,
akvizice a katalogizace knih



Mgr. Ondřej Kunc, vedoucí týmu, knihovník



Mgr. Hana Škeříková, vedoucí týmu, sociální pracovnice



Rostislav Glazer, knihovník oddělení studovny



Jan Grunt, knihovník oddělení naučné literatury



Pavel Herrmann, knihovník oddělení studovny



Hana Hoblíková, knihovnice oddělení beletrie



Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení



Marcela Langrová, knihovnice oddělení beletrie



Vladimíra Myslivcová, knihovnice oddělení naučné literatury



Vojtěch Petržilka, knihovník hudebního oddělení



Věra Pokorná, knihovnice dětského oddělení



Lada Rybáčková, knihovnice hudebního oddělení



Jana Haufová, pracovnice v Klub(ovně) Luna



Gabriela Beránková, pracovnice v sociálních službách



Miroslava Jelínková, pracovnice v Občerstvení Jeroným



Karolína Langrová, pracovnice v Občerstvení Jeroným



Pavel Prchlík, DiS., sociální pracovník



Lenka Hajmová, účetní



Vendulka Beránková, účetní



Dana Barešová, pracovnice technického zajištění

