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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, 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 2016 v kategorii měst od 10 do 20 tisíc
obyvatel, zvláštním oceněním za komunitní a vzdělávací aktivity. Neméně důležitým oceněním je
Čestné uznání v soutěži Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost firem.
Zmíněné ceny potvrdily, že naše směřování je správné a smysluplné.
Od 1. dubna 2016 se MKL stala plátcem DPH (v důsledku zapojení další vedlejší hospodářské
činnosti), další nepříjemností byl úder blesku do věžních hodin, který způsobil rozsáhlou škodu
na počítačovém vybavení knihovny. Škody MKL odstraňovala do konce kalendářního roku.
Všechny provozy knihovny splnily své plány, MKL 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.
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

DIČ:

CZ65108477
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POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2016

1. Hlavní činnost MKL – provoz knihovny a volnočasového zařízení Klub(ovna) Luna
Pro příklad uvádíme několik akcí z uplynulého kalendáře činnosti MKL (podrobněji k činnosti
v kapitole Přehled významných akcí a událostí v roce 2016).
V roce 2016 jsme se zapojili s ostatními vzdělávacími a kulturními institucemi ve městě do projektu,
který připomněl 700. výročí narození Karla IV. V lednu se středověkým poselstvím byla zahájena
Táňou Fišerovou akce Lucemburské Louny.
Další ukázkou spolupráce lounských organizací byl v únoru 2016 pořádaný masopust.
Masopustního průvodu se pravidelně účastní děti z mateřských a základních škol Loun i nedalekých
obcí v regionu a široká veřejnost. Tato akce má každoročně velký ohlas z řad veřejnosti a rok
od roku se znovuobjevená lidová tradice těší větší oblibě účastníků i pozorovatelů průvodu.
Jaro patří v MKL každoročně poezii. MKL organizuje (mimo školních a oblastních kol) také krajské
postupové přehlídky dětských recitátorů a divadel poezie, jejichž vítězové se účastní dalšího
poetického klání na národní úrovni ve Svitavách a v Prostějově. Na těchto akcích s námi
spolupracuje Dům dětí a mládeže v Žatci. Obě akce jsou finančně podpořeny z vypsaných grantů
Ministerstva kultury ČR.
Poezii vystřídalo scénické čtení v podání herce Lukáše Hejlíka. V projektu LiStOVáNí byla
představena kniha Holčička a cigaretka. Tento projekt jsme zopakovali ještě na podzim
s Karlssonovou knihou Faktura a Místnost.
Březen byl již tradičně zaplněn akcemi Týden čtení a Čtení sluší každému. Aktivně se zapojujeme
do celostátních projektů, které podporují čtenářství. Pořádáme autorská čtení, v roce 2016 knihovnu
navštívily spisovatelky Iva Procházkovou a Lucie Seifertová. V rámci týdne čtení a Národního týdne
trénováni paměti jsme představili naše kurzy trénování paměti veřejnosti v knihovně i v lounské
nemocnici.
U příležitosti pořádání Noci s Andersenem jsme v dubnu 2016 měli čest přivítat hosta z dánského
velvyslanectví Pera Brixena. Zúčastněné děti měly možnost slyšet pohádku H. Ch. Andersena
v autorově rodném jazyce a v češtině. Celá akce proběhla pod záštitou Velvyslanectví Dánského
království.
Dalšími motivačními akcemi, které si kladou za cíl podpořit v dětech zájem o čtenářství, jsou
Pasování prvňáčků na čtenáře nebo akce určená pro celou rodinu Den pro dětskou knihu.
Naším programem jsme také podpořili celoměstskou kulturní akci pro rodiny s dětmi a širokou
veřejnost, Muzejní noc. V rámci akce Lounská literaTúra, knihovníci a čtenáři čtou úryvky z knih
v různých lounských zákoutích a dvorcích, které jinak nejsou veřejnosti přístupné. Rádi jsme se
zapojili do programu prvního ročníku festivalu Kouzlo světla. Kromě barevně nasvícených fasád
lounských domů se návštěvníci knihovny mohli podívat na retrospektivní dokumenty z 60. až 80. let
z Loun a okolí.
V prázdninovém období pravidelně rozšiřujeme nabídku aktivit pro vyžití volného času dětí a
mládeže v Klub(ovně) Luna. Rodiče dětí z Loun a blízkého okolí mohou využít bezpečného
příměstského tábora. Tábor je pro děti zdarma, finančně zajištěn dotací Ministerstva vnitra.
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Do klubovny zveme odborníky na besedy s dětmi nad různými tématy, vznikají tak série pořadů:
Přírodopis jinak, Zvěřinec, ale i odborníky z dopravy nebo zdravotnictví, abychom děti vzdělávali
v ochraně zdraví a vlastní bezpečnosti. Kromě dětí jsou častými hosty klubovny také rodiče,
odborná a laická veřejnost, v rámci besed jsou představovány nové modely ve vzdělávání a
výchově dětí, např. lesní školka.
Nezmiňujeme se rozsáhle o již zavedených projektech např. o 11. ročníku projektu celoživotního
vzdělávání Třetí věk, nebo seriálu cestovatelských besed v knihovně Lounští Lounským, protože
věříme, že již vešly do obecného povědomí a jejich obsah je veřejně znám.

2. Vedlejší hospodářská činnost

MKL provozuje kavárnu Jeroným. Kavárna slouží nejen čtenářům, ale všem návštěvníkům
knihovny, je to prostor s veřejným internetem, čítárnou denního tisku a burzou knih. Zároveň je
tento prostor využíván jako tréninkové pracoviště pro klienty sociálně terapeutické dílny Jeroným.
Sociálně pracovní terapie je 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
motivaci k tomu, aby měly snahu se pracovně uplatnit. Služba se neposkytuje osobám z vybraných
cílových skupin, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní dohled, stálou lékařskou a
ošetřovatelskou péči a osobám imobilním.
Sociální služba je poskytována bezplatně. Služba je většinově financována z prostředků Ústeckého
kraje a z dotací ze státního rozpočtu MPSV ČR. Kapacita dílny je 15 klientů. STD Jeroným se podílí
na organizaci řady akcí. Klienti STD působí ve všech provozech knihovny, pomáhají ke zlepšení
klimatu a zásadně přispívají k chápání integrace zdravých a handicapovaných lidí.
V letní sezoně je u návštěvníků oblíbený dvorek knihovny, pořádají se zde kulturní a komunitní akce
– Páteční dvorky – a dále toto místo slouží jako prostor pro oddávání snoubenců pod širým nebem.

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionálních funkcí metodicky zajišťuje 36 místních a
obecních knihoven. Práce je soustředěna především na tvorbu a cirkulaci knihovních souborů,
metodické vedení, školení knihovníků apod. Kromě standardní knihovnické činnosti se MKL aktivně
podílí a podporuje akce, které propagují činnost knihoven v regionu, spolupracuje s jednotlivými
obcemi – zřizovateli místních a lidových knihoven – a podporuje místní kulturní akce. Za přispění
starostů obcí jsme letos zakoupili velký zahradní stan pro konání letních kulturních akcí
v jednotlivých obcích. Každoročně k propagaci čtenářství a kultury v regionu přispívá cyklomaraton
knihovníků, nadšenců a dobrovolníků Bibliotour a projekt Města a obce čtou.
6

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 2016 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 141 souborů, obsahujících 9.288 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. 2016
výměnný fond tvořilo 29.192 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2015 byl 2.312
knihovních jednotek. Od ledna 2015 nakupujeme do MLK také periodika.
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 25 akcí se
zúčastnilo 522 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 2017.
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 2016

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)
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Burza knih (6. 1.) – pravidelně každou první středu v měsíci vyřazené knihy z oddělení
naučné literatury, beletrie i dětského. Další termíny v průběhu roku byly 3. 2., 2. 3., 6. 4., 4.
5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. Pro velký úspěch burzy jsme v roce 2016 začali
realizovat také následující čtvrtek a pátek.



Dny deskových her (30. – 31. 1.) – pravidelné setkávání a hraní různých deskových her
vždy po celý víkend v Klub(ovně) Luna. Pěti herních setkání se zúčastnilo 341 nadšenců.



Masopustní průvod (9. 2.) – 9. 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, ve spolupráci se zaměstnanci Oblastního
muzea v Lounech. Zúčastnilo se 1200 lidí.



Třetí knihovnický reprezentační ples (27. 2.) – jako zahájení celorepublikové akce Březen
– měsíc čtenářů v MKL. Do Dělnického domu v Cítolibech přišlo na 410 hostů.



Březen – měsíc čtenářů (1. – 31. 3.) – 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 o
Václavu Čtvrtkovi, setkali jsme se se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou či Ivou
Procházkovou, hostili jsme slam poetry apod.



Louny, Poeticky! 2016 (12. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a
divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov.



Dětská scéna 2016 (9. 3.) – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého
kraje.



Národní týden trénování paměti (14. – 17. 3.) – ukázky trénování paměti pro veřejnost,
seniory i klienty STD Jeroným s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou.



Noc s Andersenem (1. 4.) – tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané
vzorné dětské čtenáře byla doplněna o odpolední program pro širokou veřejnost. Zúčastnilo
se 300 dětí.



Vítání nových čtenářů (3. 4. a 23. 10.) – patroni knihovny, rytíř Dobroslav Sečtělý a
Knihomolka Jolka, slavnostně vítali nové dětské čtenáře.



Filmový festival Jeden svět (5. – 9. 4.) – festival dokumentárních filmů o lidských právech,
doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů
apod. Festival se konal ve spolupráci Gymnázia V. Hlavatého, rozhledny na Červeňáku,
zámku Nový hrad v Jimlíně, kina Svět a MKL. Projekcí pro veřejnost i pro školy celkem
navštívilo 396 diváků. V rámci ozvěn Jednoho světa v rámci projektu Promítej i ty jsme
v průběhu roku promítali ještě třikrát: dokumentární film Všichni spolu,
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Dětská scéna 2016 (15. – 17. 4.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových
recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Celkem se
recitačních přehlídek zúčastnilo 595 lidí.



Den Země (21., 22. a 25. 4.) – zábavně-naučná akce ve spolupráci s Asociací pro recyklaci
a využití odpadu. Prostřednictvím promítání, besedy a výstavy se děti i dospělí seznámili
s možnostmi třídění odpadu, se způsoby jeho využití, s výrobky z recyklovaných materiálů.
O akci projevilo zájem na 450 dětí.



Břízky – májky (26. 4.) – májové zdobení břízek dětmi z lounských mateřských školek na
dvorku knihovny.



Férová snídaně (14. 5.) – happening na podporu fair trade, konaný při příležitosti Světového
dne pro fair trade, který slaví tisíce lidí na celém světě. Louny se tak staly jedním z českých
a moravských měst, kde lidé posnídali produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální
produkce.



Lounská literaTúra (20. 5.) – čtení tam, kde jste to ještě nezažili. Opět po roce vybraná
místa po celých Lounech. Tentokrát jsme četli na lounských dvorcích. Do knihovny přišlo 50
hostů.



Pasování čtenářů + Knihovna dětem (20. a 24. 5., 7. a 14. 6.) – slavnostní přijímání a
symbolické pasování nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. Přišlo 334 dětí a rodičů.



Města a obce čtou 2016 (4. – 19. 6.) – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven
Ústeckého kraje (Holedeč, Louny, Hřivice, Cítoliby, Veltěže, Dobroměřice, Tuchořice).



Plážová knihovna (23. 6. – 8. 8.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti.
Během letních měsíců využilo služeb 375 návštěvníků.



Koncerty na dvorku – prázdninový cyklus koncertů místních kapel, pozvaných hostů,
promítání či rukodělných dílen, konající se v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně
se konalo: koncert kapely The Silver Spoons (6. 5.), pěveckého sboru Harmonie (15. 5.),
promítání filmu Kola versus auta (8. 7.), festival Kouzlo světla (15. 7.), výtvarná dílna (29.
7.), Písně, songy, šansony (5. 8.), koncert písničkáře Jana Buriana (7. 8.), kapely Refreš
(19. 8.) a kapely Beruška (26. 8.). Akcí se zúčastnilo 2515 hostů.



Příměstský tábor v Klub(ovně) (1. 7. – 31. 8.) – letní prázdninový příměstský tábor pro děti
od 6 do 26 let věku na téma Zvěřinec. Prázdniny plné legrace a napětí! Pravidelné akce,
bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí (Chomutov – ZOO park, Jimlín –
útulek, zámek Nový hrad, Raná, Hrádek a Břvan, Červeňák, Litoměřice – záchranná stanice
Falco, Lenešice, Oblík, Červeňák, Slavětín – farma Suchý). V průběhu roku knihovna
realizovala v Klub(ovně) Luna také prázdninové pobyty během pololetních (29. 1.), jarních
(29. 2. – 4. 3.), velikonočních (24. 3.) a podzimních prázdnin (26. – 27. 10.).



Bez zámků 2016 (10. 9.) – hudebně-divadelní a filmový festivalu propagující integraci
zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. Pořadatelé
OS Lounští Lounským, Domov „Bez zámků“ Tuchořice a MKL. Na 6. ročník se přišlo podívat
250 návštěvníků.



Slavnostní večer pro studenty Třetího věku (24. 9.) – slavnostní večer u příležitosti 10.
výročí projektu Třetí věk, kterého se zúčastnilo 180 studentů.



Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře (30. 9. – 1. 10.) – festival malých
nakladatelů v Táboře, kde jsme prezentovali produkci knih spolku Lounští Lounským.



Týden knihoven (3. – 9. 10.) – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V průběhu týdne se konaly: 7. ročník
pochopdu po stopách sv. Jeronýma, jablečné slavnosti, Velké říjnové společné čtení, den
otevřených dveří STD Jeroným, maraton čtení, besedy se spisovatelem Jiřím Dvořákem.



Exkurze studentů Třetího věku do Barcelony (9. – 13. 10.) – pětidenní exkurze do
katalánské metropole jako doplnění předmětu evropis, které se zúčastnilo 24 studentů.



Severské dny (13. 11.) – další z cyklu Světových dnů v knihovně., který byl tntokrát
rozdělený do několika dnů: vernisáž výstavy Evy Finder a koncert Jana Buriana (4. 11.),
severské putování po knihovním fondu (7. 11.) a samotný světový den v knihovně o Dánsku,
Švédsku a Norsku (13. 11.). Celkem dorazilo 130 lidí.



Den pro dětskou knihu (20. 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 350 dětí a rodičů.



Zdobení vánočních stromků (24. 11.) – na 330 žáků lounských mateřských školek si přišlo
jako každý rok na začátku adventu nazdobit vánoční stromek na dvorek knihovny.



Česko zpívá koledy (14. 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 250 lidí.

Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťuje či pořádá ještě následující pravidelné
akce:
(řazeno abecedně)
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Adventní neděle (27. 11., 4. 12. a 11. 12.) – adventní jarmark, k prodeji vánoční svícny,
patchwork, ozdoby z korálků, brože a výrobky Spolku paní, dam a dívek a klientů STD
Jeroným. Na trhy se přišlo podívat 230 dětí i dospělých.



Anglický klub – pravidelné setkávání lidí, kteří si chtějí vzájemně pohovořit v anglickém
jazyce, pod taktovkou dobrovolníka Arnošta Hajného. Anglicky hovořit přišlo 228 lidí.



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 do islámských zemí, Severní Kanady a Aljašky, do hor s
horolezci, Japonska, Austrálie nebo Indonésie. Cyklus oslovilo 112 zájemců.



Divadelní představení – jako doplňující kulturní program k některým velkým akcím.
Divadelní soubor Třetí věk Louny zahrál voicebandové představení Racek na Zahradní
slavnosti k ukončení školního roku Třetího věku (16. 6.). 17. 11. měla premiéru nová
autorská divadelní hra Analéma, reprízu mohli diváci shlédnout při předvánočním večírku
pro studenty.
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Konverzace v cizích jazycích – konverzační podvečery v němčině, angličtině a ruštině,
vedené zkušenými lektory-dobrovolníky na jednotlivé jazyky. Za dobu trvání konverzovalo
téměř 88 lidí.



Montessori klubík – od června 2016 pravidelné setkávání a společné hraní rodičů s dětmi
do 6 let věku v duchu Montessori – pedagogický přístup umožňující dětem na základě práce
s pomůckami snadný a přirozený vývoj. Pořádá Společná cesta Louny, z. s., v rámci
iniciativy Montessori do Loun ve spolupráci s MKL. Během 34 setkání se sešlo 682 zájemců
o tuto vzdělávací metodu.



Pohádky v anglickém jazyce pro nejmenší – povídání, čtení a hraní s anglickými slovíčky
nejen pro předškoláky a jejich rodiče se zúčastnilo 110 zájemců.



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



Projekt Třetí věk – jedenáctým rokem knihovna organizuje program celoživotního
vzdělávání Třetí věk, v roce 2016 studovalo 371 studentů v 27 oborech. Většinu oborů
zajišťují interní zaměstnanci v rámci svých běžných pracovních povinností. Kromě malých
výletů po okolí během některých přednášek zorganizovala knihovna šest velkých exkurzí pro
studenty Třetího věku po Čechách a do zahraničí – do Liberce (1. 6.), do Kuksu (20. 4.), na
Sněžku (4. 8.), na zámek Orlík a hrad Zvíkov (13. 9.), do Barcelony (9. 10.) a do adventních
Ratibořic (3. 12.)



Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – každoročně knihovna
poskytuje své prostory k uspořádání přehlídek žáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 60
žáků.



Setkání regionálních knihovníků – MKL 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 v knihovně a v Klub(ovně) Luna. Zajímavá témata
přilákala 740 žáků.



Spolek Na veselé vlně – spolek věnující se zejména pletařské práci. Během roku členky
napletly několik výrobků, které prezentovaly při dílnách nebo jarmarku v knihovně, nebo
např. věnovaly pacientům v Nemocnici Motol. Každý týden se pravidelně setkává 11 členek
spolku.



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 2015,
masopustní průvod, vánoční a velikonoční dílny aj.). Každý týden se pravidelně setkává 16
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.



Velikonoční neděle (20. 3.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek již 9. ročník pro
děti mateřských a základních škol z Loun a okolí. Seznámení s tradicemi, technikami
zdobení kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků přilákalo 153 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, lehárna v dětském oddělení, případně kavárna Jernoným),
obměňovány výstavy výtvarného umění, fotografií či drobných plastik amatérských umělců.
Během roku 2016 v prostorách knihovny vystavovali: Aleš Bambušek (výstava Očima
misantropa; leden), Miroslav Šašek (výstava Svět podle M. Š.; únor), děti z MŠ a ZŠ
lounských škol (výstava v dětském oddělení Na návštěvě v ZOO a Barva kolem nás),
výstava k festivalu Jeden svět (Jakou tvář má svoboda; březen), studenti Padagogické
fakulty UJEP (výstava Maximum koncept; duben), studenti a studentky oborů umění tady a
teď, ruční práce a kreativní fotografie (výstava Portréty; květen), Samanta Patrovská
(výstava Vymyšlená lounská strašidla; červen – listopad), Milan Bezaniuk (výstava
Setkávání energií; červen – srpen), agentura Dolní Poohří (výstava Ohře v proměnách času;
červenec – srpen), výstava Město s dobrou adresou a Výstava na stromech (na Mírovém
náměstí v rámci Světových dnů, resp. Týdne důstojné práce; září – říjen), žáci ZUŠ Louny
(výstava Bájné a mytologické postavy; září), studentky oboru umění tady a teď (výstava
Plenér neboli na vzduchu; říjen) a studenti a studentky oborů tvůrčí psaní, umění tady a teď,
kreativní fotografie, hospodyňka a věda a technika (výstava Vánoční příběh; listopad).



Výtvarná dílna a workshop pro děti i dospělé – s měsíční frekvencí knihovna pořádala
pravidelné výtvarné dílny, při které se přihlášení zájemci naučili a vyzkoušili různé výtvarné
či rukodělné techniky, jako např. korálkování, plstění, práce s ovčím rounem či vyrábění
masopustních masek.

Zajímavé přednášky, besedy a semináře se pro veřejnost konaly také v prostorách volnočasového
zařízení pro děti a mládež Klub(ovna) Luna:
(řazeno podle data konání)
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Poselství Karla IV. (6. 1.) – zahájení společného projektu Lucemburské Louny 2016
k oslavě 700. výročí narození českého krále a císaře říše římské Karla IV. Pořádali ZUŠ
Louny, MIC Louny a MKL.



LiStOVáNí – Holčička a cigareta (19. 1.) - Lukáš Hejlík přinesl na jeviště další skvělou
knihu jednoho z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů.



TEArTR RAJDO – pohádka Perníková chaloupka (7. 2.) a Karkulka červená (26. 11.) –
příběhy na motivy známých pohádek zahráli Jitka a Jakub Doubravovi po svém. Představení
vycházející z českého, loutkového, kočovného divadla, loutky a kulisy tradičního rodinného
loutkového divadla. Během pohádek děti interaktivně zapojovány do děje formou osobitých
soutěží.



Agregát (13. 2.) – obnovená premiéra filmu Agregát, absurdní detektivní premiéry, která
měla premiéru v únoru 2014 v lounském Kině Svět.
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Montessori do Loun (19. 2.) – beseda pro odbornou i laickou veřejnost, kde se představily
základní principy a metody Montessori pedagogiky s otevřenou diskusí nad problematikou
vzdělávání.



Proměny dětství v 21. století (16. 5.) – přenáška věnující se nedostatku kontaktu se
světem přírody, zkoumající potřeby raného dětství v kontextu dnešního technického a
virtuálního prostředí.



Jak učit děti angličtinu přirozeným způsobem – pravidelné workshopy Veroniky Knížkové
určené pro rodiče a děti ve věku 1 – 2 roky.



Hračky a hra: Víme, s čím si hrajeme? (23. 9.) – beseda s Lenkou Hřibovou o batolecím
období, hrách a hračkách formující děti.



Nejmenším nejlepší – svačinky pro malé děti (23. 10.) – seminář výživová poradkyně Petry
Čermákové o tom, jak jednoduše, chutně, rychle a zdravě vařit, zda má vaše dítě v
jídelníčku dostatek všech živin aj.



Co změnilo svět vzdělávání, aneb s čím se musí vyrovnávat současný rodič a
současná škola (1. 11.) – diskuze s Tomášem Feřtkem, odborným konzultantem obecně
prospěšné společnosti EDUin zabývající se problematikou vzdělávání a školství.

FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MKL

MKL v roce 2015 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města Louny v celkové výši
9.152,2 tis. Kč

Přehled získaných grantů a dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2016
mimo prostředků zřizovatele Města Louny
celkem 2.003.600,- Kč

Název

Částka v Kč

Poskytovatel

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna
2016

Typ
příjmu

Ministerstvo kultury ČR

30.000,- dotace

Krajská recitační přehlídka Louny, Poeticky!
Ministerstvo kultury ČR
2016

15.000,- dotace

Grant VISK3 – katalogizační software
MARC21

Ministerstvo kultury ČR

59.000,- dotace

Grant Knihovna 21. století – Světové dny
v knihovně

Ministerstvo kultury ČR

16.000,- dotace

Regionální funkce

Krajský úřad Ústí nad Labem

730.000,- dotace

Podpora sociálních služeb a aktivit na
podporu rodiny 2016

Krajský úřad Ústí nad Labem

49.550,- dotace

Sociální služba – provoz STD, dotace ze
státního rozpočtu MPSV

Krajský úřad Ústí nad Labem

1.001.920,- dotace

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

Rok / ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

počet registrovaných čtenářů

4.131

4.330

4.388

4.182

4.164

4.201

4.148

počet návštěvníků

90.319 135.076 141.482 149.843 157.738 154.938 156.106

počet výpůjček

231.001 282.022 281.416 291.636 297.954 295.491 163.776

počet akcí

14

431

750

708

1064

1153

1209

1476

ZÁVĚREČNÉ SLOVO A VIZE NA ROK 2017

V roce 2016 jsme stanovený nákladový rozpočet mírně překročili – naše výdaje byly 101,5%
plánovaných finančních prostředků na hospodaření MKL, na překročení měla vliv výše
zmíněná pojistná událost, avšak nákladová část rozpočtu byla vykompenzována výnosy z vedlejší
hospodářské činnosti.
Realizovali jsme hospodářský výsledek 176,3 tis. Kč.
Plány pro rok 2016 byly naplněny.

Vize a plány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účast v soutěži Kamarádka knihovna
Účast v soutěži Městská knihovna roku
Účast v soutěži Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
Rozvoj služeb dětského oddělení
Získání dotací a grantů pro zajištění vzdělávacích a kulturních projektů
Spolupráce se spolky a organizace na regionálních projektech
Udržení úrovně služeb

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr si dovolujeme poděkovat zřizovateli za podporu a financování naší organizace.

Dagmar Kučerová, ředitelka
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
(k datu 31. 12. 2016)
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Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka



Ilona Konířová, zástupkyně ředitelky, vedoucí týmu, knihovnice, metodička místních lidových
knihoven



Mgr. Ondřej Kunc, vedoucí týmu, knihovník



Vratislav Filípek, knihovník oddělení naučné literatury



Rostislav Glazer, knihovník oddělení studovny



Hana Hoblíková, knihovnice oddělení beletrie



Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení



Karolína Langrová, knihovnice oddělení beletrie



Marcela Langrová, knihovnice oddělení naučné literatury



Vladimíra Myslivcová, knihovnice oddělení beletrie



Vojtěch Petržilka, knihovník hudebního oddělení



Věra Pokorná, knihovnice hudebního oddělení



Lada Rybáčková, knihovnice dětského oddělení



Bc. Iva Hluštíková, pracovnice v Klub(ovně) Luna



Mgr. Eva Česalová, pracovnice v Klub(ovně) Luna



Mgr. Marcela Vykouková, sociální pracovnice



Markéta Krajová, DiS., sociální pracovnice



Bc. Stanislava Fagulcová, pracovnice v sociálních službách



Petra Nebeská, pracovnice v kavárně Jeroným



Lenka Hajmová, účetní



Vendulka Beránková, pokladní



Jaroslav Zíka, pracovník technického zajištění



Marcela Medková, pracovnice technického zajištění

