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POSLÁNÍ

Městská knihovna Louny (dále jen MKL) dlouhodobě směřuje veškeré své aktivity k rozvoji instituce,
která je moderní, multifunkční, spolupracující a rozvíjející potřeby cílové skupiny, kterou obsluhuje.
Zaměřuje se na rozvoj komunity, neformální vzdělávání, kulturní a společenský rozvoj. Svoji
prapůvodní funkci – půjčování knih – staví před veškeré zmíněné aktivity, tím naplňuje své tradiční
poslání.

ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2021 se bohužel nevrátil do necovidových kolejí, takže pokračovala redukce jednotlivých
činností a on-line prostor nadále nahrazoval běžný život. MKL však fungovala příkladně pro další
české knihovny, a ukázala, že je nutné pružně reagovat na společenské situace, jen tak mohou
knihovny v současném světě naplňovat svoji funkci.
Přechod na jiný princip vnímání služeb znamenal především těžký úkol pro zaměstnance knihovny,
zhostili se ho se ctí.
MKL nadále stojí v popření kulturního a společenského života našeho města.

22. 02. 2022
Dagmar Kučerová, v. r.
ředitelka
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PROFIL ORGANIZACE

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.

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:

https://www.mkl.cz/
https://detske.mkl.cz/

facebook:

https://www.facebook.com/knihovnalouny/
https://www.facebook.com/knihovnadetem/
https://www.facebook.com/KlubovnaLuna/
https://www.facebook.com/parklouny/

IČ:

65108477

DIČ:

CZ65108477
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POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2021

1. Hlavní činnost MKL – provoz KNIHOVNY, volnočasového zařízení KLUB(OVNA) LUNA
a provozu PARK LOUNY

V prosinci roku 2020 MKL pořídila nový knihovní systém Tritius. Systém zmodernizoval veřejnou službu
knihovny, přinesl mnoho technických vylepšení, jak pro práci odborné obsluhy, tak pro registrované čtenáře,
zejména umožnil využití služeb z mobilních zařízení s možnostmi dalšího sdílení na sociálních sítích.
Knihovna v termínu od 28. 12. 2020 do 11. 4. 2021 fungovala v nouzovém režimu proticovidových opatření,
dle Nařízení Vlády ČR. Budova MKL byla pro veřejnost uzavřena. Tato doba byla využita pro další vzdělávání
zaměstnanců v novém systému Tritius. Knihovna dále půjčovala dokumenty bezkontaktně, po telefonické
objednávce byly knihy doručovány bezpečně „za dveře“. Od 15. 2. 2021 probíhala základní služba půjčování
dokumentů prostřednictvím výdejního okénka. Byla dodržována hygienická pravidla pro půjčování knih.
V průběhu roku 2021 MKL posílila služby internetu a uzavřela smlouvu s mobilním operátorem
na profesionální internet. Tento krok byl v době zákazu fyzických návštěv knihovny nezbytný. Organizace
začala některé své aktivity přesouvat do virtuálního světa a na sociálních sítě. Byly natočeny přednášky
projektu Třetí věk, na Facebooku pravidelně vysílá „Knižní kecka Jana“ své zprávy a doporučení zajímavých
knih pro děti.
Krajská postupová přehlídka Louny Poeticky! se sice neuskutečnila, ale MKL ve spolupráci s ZUŠ Louny
vyhlásila on-line literární soutěž na téma „Štěstí“. Do soutěže byli přihlášeny literární díla z celé republiky,
celkem porota vybírala mezi 190 pracemi, prózy i poezie.
Léto částečně ukončilo covidové trápení, a tak se MKL snažila nabídnout širokou paletu kulturních
a vzdělávacích akcí. Hned jak to bylo možné, vrátili se studenti projektu Třetího věku Louny zpátky do lavic.
V pavilonu A proběhla „Škola v přírodě“ a některé kurzy byly odprezentovány pod širým nebem.
Tradiční akce města Loun Lounské letní vábení byla z důvodu covidových omezení zrušena. MKL nabídla
městu Louny alternativu v pořádání menších akcí v průběhu léta. MKL zajistila promítání několika filmů
v amfiteátru letního kina, např. Šarlatán, Bábovky, Rocketman nebo animovaný film pro děti Trollové.
Již v předchozím roce se MKL potýkala s omezením fyzického setkávání lidí. Nekonaly se školní akce na
podporu čtenářství, vstupy do MKL byly zakázány nebo jinak omezeny. Stoupla důležitost internetového
vysílání. V roce 2021 proběhlo několik významných dotačních titulů, které umožnily návštěvníkům a
čtenářům vyšší kvalitu veřejně poskytované služby a nově i možnost čerpání některých elektronických služeb.
I tak se bude muset knihovna vyrovnat s rekordními propady v návštěvnosti čtenářů a statistice knižních
výpůjček.
V říjnu a listopadu 2021 byly servery MKL zasaženy kybernetickým útokem a došlo k poškození a ztrátě dat
za několik měsíců. Většinou se jednalo o účetní data. Do konce roku se situace podařila stabilizovat a byla
přijata opatření k eliminaci těchto neoprávněných zásahů.
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DLOUHODOBÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

MKL 16. rokem organizuje vzdělávací projekt Třetí věk. V roce 2021 bylo přihlášeno na 115
studentů do 13 studijních programů, které probíhaly distanční formou prostřednictvím programu
Zoom (7 předmětů) a kanálu Knihovna on-line na YouTube (6 předmětů). V dalším školním roce (od
září 2021) MKL evidovala zvýšený zájem o studium a počet studentů se na výšil na 300. Předměty
byly nabídnuty opět prezenční formou, celkem se vyučovalo 25 předmětů.
Již v roce 2018 MKL vstoupila do mezinárodního projektu Bookstart – s knížkou do života, která se
zaměřuje na předčtenářskou gramotnost. V roce 2021 byl i tento projekt ovlivněn epidemií COVID19.
MKL se aktivně zapojuje do celostátních a mezinárodních akcí: Noc s Andersenem, Den pro dětskou
knihu, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Národní týden trénování paměti, Noc literatury,
Knížka pro prvňáčka, Škola naruby, pasování prvňáčků na čtenáře aj.

EXPERIMENTÁLNÍ SLUŽBY

Také v roce 2021 pokračovala ve spolupráci s Městským informačním centrem Louny (dále jen MIC)
služba SOS knihobudka, která umožňuje vracení knih mimo otevírací dobu knihovny v prostoru
kanceláře MIC.
V letních měsících byla obnovena spolupráce s Lounskou správou plaveckých areálů a studentům
Třetího věku Louny nabídnut nový předmět plavání a cvičení ve vodě.
Mezi další experimentální služby knihovny patřily již zmíněné výdejní okénko pro bezkontaktní
příjem a výdej knih, rozvoz knih „za dveře“, on-line akce a lekce pro děti, distanční výuka projektu
Třetí věk a další.

SPOLUPRÁCE

MKL dlouhodobě zakládá svoji činnost na spolupráci s institucemi i jednotlivci ve městě, díky které
posiluje komunitní život. Mezi spolupracující subjekty patří: Město Louny (především
prostřednictvím MIC Louny a komisí města), školy všech typů (mateřské, základní, střední, speciální,
umělecká), Vrchlického divadlo v Lounech (Galerie města Loun), Domov pro seniory U Pramene
Louny, Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, Dětská psychiatrická nemocnice
Louny, Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv Louny, Spolek rodáků a přátel města Loun
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a okolí, Římskokatolická farnost – děkanství Louny, spolek Lounští Lounským, spolek Junák – český
skaut – středisko Louny, spolek Sýkora 2020, CLUB 2020 Louny – Barendrecht, pěvecký sbor Kvítek
Louny, TŠ Fénix, Fitness studio Jitky Hofmannové, Lounská správa plaveckých areálů a další.

POSÍLENÍ PROFESE KNIHOVNÍK

MKL je členem 2 profesních spolků: SDRUK (Sdružení knihoven) a SKIP 06 – Drsný Sever (Svaz
knihovníků a informačních pracovníků). Především v rámci Drsného Severu probíhají významné
projekty vzdělávání knihovníků a projekty posilující spolupráci v rámci celého kraje.
V říjnu proběhl seminář pro lektory Třetího věku na téma „Zvláštnosti při výuce seniorů“ lektorky
Olgy Svobodové

KLUB(OVNA) LUNA

V době nouzového stavu zůstala uzavřena i Klub(ovna) Luna. Spotřeba energií byla omezena na minimum a
zaměstnancům byla zadaná náhradní práce v hlavní budově knihovny. Asistentky volnočasového centra
připravily program příměstských táborů na letní sezonu. Bylo připraveno několik letních prázdninových
turnusů s různou zájmovou tématikou. Rodiče a děti mohli vybírat mezi týdny, které byly zaměřeny na
zdravotní průpravu, sport, detektivní příběh, kouzla a čáry nebo týden zaměřený na poznávání přírody.

Již v průběhu roku 2020 (v souladu s postojem zřizovatele) MKL transformovala klubovnu v zařízení
pro rodiče a předškolní děti, pouze okrajově pro děti školního věku a seniory. Aktivity byly částečně
zpoplatněny, a tím byl snížen požadavek na finanční příspěvek zřizovatele. Provoz klubovny byl
obnoven s omezenou otevírací dobou – všední dny 9:30 – 12:30 hodin a 14:30 – 16:30 hodin. Pauza
byla vždy využita pro důkladnou dezinfekci prostor.
V měsících červenci a srpna pořádala MKL s názvem Léto v Klub(ovně) Luna již devátý ročník
příměstského tábora pro děti školního věku od 6 do 15 let. Program probíhal v prostorách klubovny,
pavilonu A, lounském parku a blízkém okolí. Výlety byly organizovány do vzdálenosti zhruba třiceti
kilometrů od Loun, při příznivém počasí děti navštěvovaly koupaliště. Vzhledem k epidemiologické
situaci bylo léto hodně specifické. Výběr témat byl směrován k ekologii a zdravému stylu, většinu
času děti absolvovaly v přírodě.
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2. Vedlejší činnost

MKL provozuje kavárnu Jeroným. Kavárna slouží čtenářům a návštěvníkům knihovny, je to prostor
s veřejným internetem, čítárnou denního tisku, burzou knih, slouží jako výstavní prostor a informační místo.
V kavárně je instalován dětský koutek, v letních měsících rozšířen o dětské hřiště na dvorku knihovny.
Zároveň je prostor využíván jako tréninkové pracoviště pro uživatele sociálně terapeutické dílny Jeroným
(dále jen STD). Sociálně pracovní terapie pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 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. Služba je většinově financována z prostředků Ústeckého kraje a z dotací ze
státního rozpočtu MPSV ČR. Kapacita dílny čítá 15 uživatelů. Uživatelé STD působí ve všech provozech
knihovny, pomáhají ke zlepšení klimatu a přispívají k chápání integrity zdravých a handicapovaných lidí
ve společnosti.
Další hospodářskou činností MKL je zajištění provozu sociálního zařízení – městských veřejných toalet, které
jsou součástí domu č. 1.
Provoz Café Park v Pavilonu A lounského výstaviště s kavárnou se stal ukázkou přirozeného spojení kulturní
památky s ekonomickým provozem. Kavárna a park se staly příjemným prostředím pro letní relaxaci občanů i
návštěvníků města. Bohužel v době vyhlášeného nouzového stavu se musely některé aktivity zrušit nebo
omezit, kavárna tak několik měsíců fungovala jen na výdajové okénko, zcela zrušeny byly také svatební
obřady, plánované plesy a kulturní akce byly přesunuty na pozdější termíny. Podařilo se však uspořádat
adventní trhy.

3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionální funkce metodicky zajišťuje službu pro 25 místních
lidových knihoven s 2 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry)
se 6 pobočkami. Služba se týká především tvorby a cirkulace knihovních souborů, metodického
vedení, školení knihovníků, shromažďování statistických údajů apod. Kromě standardní knihovnické
činnosti se MKL aktivně podílela a podporovala akce, které propagovaly kulturní a vzdělávací
činnost knihoven.
KZM Postoloprty, Místní knihovna Dobroměřice, Místní knihovna ve Vršovicích v červnu 2021
podaly žádost o grant VISK3 „Přechod na knihovní systém Tritius“. Všechny žádosti byly úspěšné a
přechod z Clavia na Tritius proběhl v prosinci 2021. Knihovny ve Vršovicích a Liběšicích se
přestěhovaly do nově zrekonstruovaných prostor. Úpravy proběhly také v knihovnách Peruc a
Stradonice.
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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 knihovními
systémy Clavius a Tritius.
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 souladu s nařízením Vlády ČR byly knihovny od 1. 1. do 11. 4. uzavřeny, proto se musely vynechat
některé plánované rozvozy knih. V roce 2021 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 111
souborů, obsahujících 8 267 knih. Výměnné soubory nevyužívaly pouze dvě profesionální knihovny
– Podbořany a Postoloprty – kde města přispívají na nákup vlastního knihovního fondu.
Vlastní fond obecních knihoven byl doplňován soubory výměnného knihovního fondu, který je
dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 12. 2021 výměnný
fond tvořilo 31 833 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2021 byl 2 370 knihovních
jednotek.
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, a to díky dotaci, kterou každoročně obdrží od Ústeckého kraje.
Projekty na pořádání kulturních a vzdělávacích programů v rámci kulturního a komunitního dění
v obcích „Města a obce čtou“ se uskutečnily také v omezeném režimu a pouze v měsících, kdy to
nařízení Vlády umožňovala. Celkem 18 akcí se zúčastnilo 586 návštěvníků. Jednalo se o kreativní
dílny, pasování prvňáčků a filmové projekce. Prostřednictvím projektu bylo možné motivovat
obyvatele obcí, propojit činnost zájmových organizací, obecního úřadu a široké veřejnosti.
V projektu „Města a obce čtou“ bude MKL pokračovat i v roce 2022.
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ V ROCE 2021

Vedle základních knihovnických služeb knihovna nabízela či uspořádala omezený počet
informačních, kulturních a vzdělávacích aktivit, které se z důvodu nařízení Vlády ČR často nemohly
konat v původním rozsahu a termínech.
(řazeno abecedně)
•

Antikvariát knih – pravidelný prodej vyřazených knih z oddělení naučné literatury, beletrie i
dětského. v kongresovém sále. Antikvariát probíhal v prostoru kongresového sálu a na
ochozu pavilonu A.

•

Besedy se spisovatelkou Petrou Kubaškovou – představení práce spisovatelky a fantasy příběhu
o malostranských čarodějkách.

•

Bookstart – S knížkou do života – setkání pro rodiče, prarodiče a děti od 3 let věku, četba,
hry, povídání.
Cizinci mezi námi – beseda přiblížila současné velmi aktuální společenské téma migrace v Česku a

•

diskutovala dezinformace, mýty a fakta s ním spojené.

•

Den pro dětskou knihu – netradičně, tentokrát beseda a autorské čtení lounské rodačky Lucie
Gebauer z knihy Království malých čtenářů aneb Noční výprava za ztracenými knihami

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Deskohrátky – hraní stolních her pro malé, větší i dospělé hráče.
Děti na startu – pod záštitou Fitness studio Hofmannovi s vyškolenou instruktorkou
Karolínou Homonai cvičení předškolních dětí. Radost z pohybu. základní sportovní
dovednosti formou hry, pocit přirozeného, zábavného a samozřejmého pohybu.
Exkurze pro studenty Třetího věku – studenti oboru českopis mohli využít nabídku
plánovaných exkurzí do Kerska, Loučně, Valče, Mělníka, Čelákovic a Veltrus.
Letní jarmark v pavilonu
Města a obce čtou 2021 – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Ústeckého kraje.
Noc literatury – Lounská literaTúra – představení současné evropské literatury netradičním
způsobem. V rámci celorepublikové akce.
Podzimní trh – adventní tržnice, vánoční ozdoby, cukroví, výrobky Spolku paní, dam a dívek,
knihy pro děti i dospělé, rukodělné dílny, prodejní stánky.
Promítáme! – promítání filmů Bábovky, Rocketman, Šarlatán a Trollové: Světové turné
v amfiteátru lounského výstaviště a před pavilonem A.
Příměstské tábory a tematické týdny – příměstské tábor „Toulky podél Ohře“, „Jak se dělá
detektivka“, „Čarodějný týden“, „Sportovní a zdravotnický týden“, „Příroda všemi smysly“.
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•

•
•

Knihovna on-line – programy knihovny ve virtuálním prostoru, vysílání Knižní kecky Jany,
webináře, virtuální výuka Třetího věku, online lekce a další distanční a nové experimentální
služby. Vybrané pořady zpřístupněné na YouTube kanálu Knihovna on-line, facebookovém
profilu Knihovna dětem, vybraná výuka Třetího věku na platformě Zoom.
Knižní kecka Jana – video upoutávky knihovnice Jany Hrbkové pro holky a kluky. Pravidelně
na YouTube kanálu Knihovna on-line a facebookovém profilu Knihovna dětem.
Třetí věk on-line – výuka projektu Třetí věk přesunuta do on-line prostředí. Distanční výuka
ve vybraných předmětech živě přes platformu Zoom nebo ze záznamu na webu YouTube

Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťovala či pořádala následující pravidelné akce:
(řazeno abecedně)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koncerty Lounské třináctky
představení Revizor divadelního spolku Klouzák
představení Švejk z projektu LiStOVáNí
setkání regionálních knihovníků
setkání s odborníkem
pravidelné turnaje lounských šachistů
spolek FEZZ
spolek Na veselé vlně
Spolek paní, dam a dívek
Spolek rodáků a přítel města Loun a okolí
Úterní lehárna
vernisáže k výstavám
výstavy výtvarného umění
výtvarné dílny a workshopy pro děti i dospělé

ORGANIZACE ŠKOLENÍ A WEBINÁŘŮ S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ
•
•
•
•

Drsný Sever na cestách – Tabook Tábor 2021
Univerzity Drsného Severu – Zvláštnosti při výuce seniorů (Olga Svobodová)
Amerika se stěhuje na Drsný Sever (Ani Petrak)
Vzdělávání seniorů – prevence v praxi
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FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MKL

Přehled získaných grantů, dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2021
(mimo prostředků zřizovatele)
celkem 2 540 719,80 Kč

NÁZEV

POSKYTOVATEL

ČÁSTKA
V KČ

TYP
PŘÍJMU

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2021

Ministerstvo kultury ČR

6 500,00

dotace

Malba, kresba, keramika (Třetí věk)

Ministerstvo kultury ČR

28 000,00

dotace

Elektronické knihy

Ministerstvo kultury ČR

39 000,00

dotace

Knihovna on-line

Ministerstvo kultury ČR

93 000,00

dotace

Regionální funkce

Krajský úřad Ústí nad
870 000,00
Labem

dotace

Regionální funkce (podpora obcí)

Obecní úřady regionu

104 260,00

fakturace

35 860,00

dotace

Sociální služba – provoz STD, dotace ze státního Krajský úřad Ústí nad 1 364 099,8
rozpočtu MPSV
Labem
0

dotace

Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny Krajský úřad Ústí nad
2021
Labem
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STATISTICKÁ DATA

Pro srovnání uvádíme statistické údaje knihovny. MKL má výpůjční dobu 52 hodin týdně, 7 dnů
v týdnu (včetně experimentální služby pondělního okénka).

STATISTICKÉ ÚDAJE Z VÝPŮJČNÍHO SYSTÉMU

2017

Počet registrovaných čtenářů

4 517

2018
4 366

2019

2020

2021

4 160 3 416 * 2 851 *

Počet výpůjček

260 657 232 010 209 796 125 258 108 177

Počet fyzických návštěvníků

151 028 140 238 140 981

Počet akcí

1 912

1 712

1 849

62 799

61 816

643

534

Pokles souvisí s nemožností prodloužit registrační poplatky v průběhu nouzového stavu.
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ZÁVĚREM

V roce 2021 MKL dodržela stanovený nákladový rozpočet, v poměru 99,8 % výdajů a 100,7 % příjmů.
Hospodářský výsledek za rok 2021 je 116,7 tis. Kč V rámci provozu knihovny jsme se zaměřili na zřizování
nových služeb. V době nouzového stavu se organizace práce odehrávala v hlavní budově na Mírovém
náměstí, ostatní prostory zakonzervovány, tak aby se snížila spotřeba energií na minimum.

CÍLE A VIZE NA ROK 2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.

vrátit čtenáře a návštěvníky do knihovny
pomáhat komunitě v rozvoji
reagovat pružně na společenské změny
rozvíjet neformální vzdělávání třetího i druhého věku
prohloubit profesní dovednosti zaměstnanců
spolupracovat s institucemi ve městě i mimo – v rámci ČR

PODĚKOVÁNÍ

Městská knihovna Louny děkuje zřizovateli za dlouhodobou podporu a financování organizace.
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