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Poslání 

 

Směřujeme veškeré své aktivity k rozvoji multifunkčního a vzdělávacího centra 

v souvislosti s pětiletou udrţitelností projektu rekonstrukce domu. Svou činností se snaţíme 

přispívat ke zlepšování kulturního ţivota ve společnosti. Budujeme komunitní knihovnu, která 

svým významem neodlučitelně patří k ţivotu ve městě. 

 

Úvodní slovo 

 

Je krásné chodit do práce, která člověka baví a naplňuje, je úţasné potkávat kolegyně a 

kolegy, kteří jsou na tom stejně… Pak je celkem snadné budovat úspěšný tým! Současně je to 

hodně práce a obrovský závazek. Udrţet pomyslnou laťku trvale hodně vysoko je velmi těţké, 

kaţdý den je potřeba „jet na plný plyn“. Našemu týmu se to podařilo, sluţeb knihovny opět 

vyuţilo více návštěvníků neţ loni. 

Je nutné naplňovat další vize a přijímat nové úkoly. I to se nám podařilo. Na podzim 

knihovna rozšířila svoji činnost o zcela nový provoz – Klub(ovnu) Luna! Volnočasové zařízení, které 

má být klubem pro velké a klubovnou pro malé, v Lounech dlouho chybělo. Teď je zde a nabízí 

dětem prostor, kde mohou – za určitých podmínek – trávit svůj čas, aniţ by jim ho dospělí 

organizovali. Projekt připravili a zrealizovali knihovníci, z rezervních zdrojů knihovna také 

zaplatila. 

Neodmyslitelnou součástí knihovny je také sociálně-terapeutická práce, knihovna získala 

finanční prostředky na další dvouletý provoz, klienti i nadále budou obohacovat ţivot knihovny a 

přinášet jiný rozměr do ţivota kavárny Jeroným. 

Komunitní duch a snaha působit pro veřejnost dala vznik novému festivalu – Jiný den, den 

pro Lounské zorganizován Louňáky, s nulovým rozpočtem, s dobrovolnickou prací. A zase úspěch, 

stejně jako byl tradičně úspěšný festival Bez zámků v Tuchořicích. 

Stovky akcí, pořadů, program pro velké, malé, mladé, staré, zdravé, nemocné… to je 

lounská knihovna. Stálice na nebi veřejného ţivota ve městě! 

 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 
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Profil organizace 

 

Městská knihovna Louny je příspěvková organizace, jejímţ 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 mládeţ 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 

náboţensky 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:  +420 734 521 903 

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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Přehled významných událostí 

 

 Konference Budoucnost hudebních oddělení (25. – 26. 1.) 

 Úspěšní 2011 (od 15. 2.) 

 Masopustní průvod (20. 2.) 

 Noc v knihovně (29. 2.) 

 Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „Sladký ţivot s knihovnou“ (1. – 31. 3.) 

 Louny, Poeticky! 2012 (9. – 11. 3.) 

 Noc s Andersenem (30. 3.) 

 Filmový festival Jeden svět 2012 (9. – 13. 4.) 

 Dětská scéna 2012 (28. – 29. 4.) 

 Férová snídaně (12. 5.) 

 Lounská LiteraTúra (18. 5.) 

 Pasování prvňáčků (1., 4. a 5. 6.) 

 Plážová knihovna (od 18. 6.) 

 Bez zámků 2012 (29. – 30. 6.) 

 Koncerty na dvorku (od 7. 7.) 

 Seminář SKIP pro knihovníky seniory (20. – 22. 8.) 

 Café Nobel (od 6. 9.) 

 LiStOVáNí – C. D. Payne (10. 9.) 

 Jiný den (15. 9.) 

 Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře (5. – 6. 10.) 

 Pochod sv. Jeronýma (6. 10.) 

 Křest knihy „Štěstí je právě teď“ (7. 10.) 

 Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou (9. 10.) 

 Dny poezie (5. – 19. 11.) 

 Premiéra divadelního představení „Stáří není pro zbabělce“ (17. 11.) 

 Den pro dětskou knihu (25. 11.) 

 Křest kuchařky „Sladkých 50 receptů z Městské knihovny Louny“ (12. 12.) 
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Popis činnosti v uplynulém roce 

 

Po dvouletém působení v zrekonstruované budově na Mírovém náměstí č. 1 jsme potvrdili, 

ţe jsme nejen městskou knihovnou, ale také komunitním centrem pro širokou veřejnost. 

Registrovaným čtenářům nabízíme ucelené knihovnické sluţby, široké poradenství, reagujeme na 

podněty čtenářů, přizpůsobujeme nákup kniţního fondu, zavádíme nové sluţby, např. objednávku 

knih. Snaţíme se maximálně vyuţít moţností prostoru budovy knihovny a kromě „obyčejných“ 

knihovnických sluţeb nabízíme pestrou škálu doplňkových vzdělávacích, kulturních i zábavných 

akcí pro všechny věkové skupiny návštěvníků: 

 

1) SENIOŘI 

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Do 

této akce celoevropského významu se s podporou Městské knihovny Louny zapojili místní senioři. 

Studentka Eva Venclíková dokonce za svůj ţivotní příběh získala hlavní cenu na národní úrovni 

v jedné ze sedmi vyhlášených kategorií – Life Story Challenge - Soutěţ Ţivotní příběh. Senioři 

přispěli svou tvorbou do Národní kroniky – archivu velkých i malých událostí z ţivota kaţdého 

z nás. Stali jsme se propagátorem a spolurealizátorem projektu SENSEN (senzační senioři). 

V rámci celoţivotního vzdělávání jiţ tradičně nabízíme seniorům výuku celkem 20 

předmětů. V roce 2012 bylo v projektu Třetí věk Louny přihlášeno 211 studentů. 

Svou generační výpověď prezentuje svým jiţ třetím autorským představením Divadelní 

soubor Třetí věk Louny. 

 

2) PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY 

Během roku se v knihovně uskutečnila řada setkání v rámci cyklu Úspěšní 2011 

s osobnostmi z oblasti politiky, kultury či sportu, např. úspěšné besedy s Martinem Hilským, 

Jiřinou Fikejzovou, Josefem Váňou a dalšími. Podporujeme besedy a aktivity Spolku rodáků a 

přátel Loun. 

Uspořádali jsme sérii cestopisných přednášek, kromě Ameriky a Antarktidy jsme se 

v loňském roce podívali do všech světadílů. 

Nedrţíme se jen zázemí budovy, organizujeme akce celoměstského významu jako je např. 

masopust, podílíme se na organizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, společně 

s místními sportovními kluby a dobrovolnickými spolky jsme na lounském výstavišti uspořádali 

přehlídku volnočasových aktivit pro celou rodinu s názvem „Jiný den“. Mezi zajímavosti patří 

např. akce „Lounská LiteraTúra“, která nabídla spojení procházky a čtení knih na netradičních 

místech. 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/cs/11696
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Ve spolupráci s Domovem Bez zámků Tuchořice se podílíme se na organizaci festivalu „Bez 

zámků“. Naší snahou je prezentovat ţivot mentálně postiţených osob jako přirozenou součást 

společnosti. Smyslem festivalu je získat širokou podporu veřejnosti. 

Jsme si vědomi, ţe naše doplňkové činnosti výrazně ovlivňují kladný výsledek hospodaření 

celé knihovny. Vyuţíváme velkého potenciálu registrovaných čtenářů, návštěvníků knihovny i 

zajímavého umístění knihovny v centru města tak, aby provoz vedlejší hospodářské činnosti byl 

naším dalším finančním zdrojem příjmů rozpočtu. 

Občerstvení Jeroným – kavárnu – vyuţíváme jako tréninkové pracoviště sociálně 

terapeutické dílny (dále STD) pro osoby s mentálním postiţením a duševním onemocněním (v roce 

2012 vyuţilo sluţeb STD celkem 18 osob). STD působí v knihovně od roku 2010, jsme rádi, ţe se 

nám daří tento provoz kaţdoročně obhájit a získat jak finanční podporu (dotace od Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), tak podporu veřejnosti.  

Mimo jiné v roce 2012 mohli návštěvníci v kavárně „férově posnídat“ (propagace 

fairtradových potravin), účastnit se pravidelných cizojazyčných konverzací, zhlédnout řadu výstav 

amatérských umělců, zaţít atmosféru kavárny prvorepublikové nebo z let šedesátých. 

V letní sezoně návštěvníci rádi vyuţívají prostoru atria, kde nabízíme řadu akcí pro celé 

rodiny. Jako perličku jsme si v roce 2012 vyzkoušeli uspořádání svatebního obřadu. Centrum 

komunitní práce Ústí nad Labem nám udělilo Certifikát - Místo přátelské rodině. 

 

3) DĚTI 

Naší vlajkovou lodí pro nejmladší čtenáře je dětské oddělení. Podporujeme dětské 

čtenářství. Zorganizovali jsme Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, pro zpestření jsme 

zařadili do programu Čarodějnický den. Akcí se zúčastňují celé rodiny. 

Akci Knihovní noc jsme v závěru proměnili ve spolupráci s HZS Louny a Cítoliby a 

Záchranáři Ţatec v poţární cvičení. Personál knihovny, hasiči, zdravotníci i široká veřejnost tak 

získala zkušenost při řešení moţné krizové situace v této budově. 

Zaměřili jsme se na nabídku smysluplného vyuţití volného času, spolupracujeme s místními 

školami, Skautským střediskem a dalšími organizacemi. O prázdninách jiţ tradičně nabízíme 

rozšířený program pro děti. 

Na jaře roku 2012 jsme započali s tvorbou koncepce pro volnočasové zařízení pro děti a 

mládeţ – Klub(ovnu) Luna. Z prostředků rezervního fondu jsme zrekonstruovali prostory naší 

bývalé pobočky knihovny. Od září 2012, kdy jsme zahájili provoz, se jiţ řada akcí koná v těchto 

prostorách. Naším cílem je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládeţ, přispět k bezpečnému 

klimatu našeho města. 

 

Spolupracujeme s Občanským sdruţením Lounští Lounským, sdruţujícím dobrovolnice – 

Spolek paní dam a dívek, které nám nezištně pomáhají podporovat lidové tradice (masopust, 

vánoční a velikonoční dílny) a dále vyrábí textilní vybavení a výzdobu pro knihovnu (polštáře, 

povlečení, kapsáře, zástěry, ubrusy aj.). 
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Vedle základních knihovnických sluţeb knihovna po celý rok nabízela či uspořádala široké 

spektrum informačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Mezi stěžejní patřily: 

(řazeno podle data konání) 

 

 Konference Budoucnost hudebních oddělení (25. – 26. 1.) – Konference pořádaná pro 

knihovníky hudebních oddělení z celé republiky. Zástupci 13 knihoven diskutovali nad 

řešitelnými a ovlivnitelnými problémy, definovali ideální podmínky pro chod hudebních 

oddělení. 

 Úspěšní 2011 (15. 2. – 12. 6.) – Nepravidelný cyklus setkávání s úspěšnými osobnostmi 

nebo týmy roku 2011. Návštěvu přijali Halina Molinová z Regionální knihovny Karviná a Jiří 

Dufka z Moravské zemské knihovny Brno (15. 2.), ţokej Josef Váňa (3. 4.), překladatel a 

shakespearolog Martin Hilský (3. 5.), záchranáři Filip Štrach a Michal Sitte (23. 5.), 

redaktor časopisu Respekt Tomáš Sacher (12. 6.) nebo podnikatel roku Ústeckého kraje 

Martin Hausenblas. 

 Masopustní průvod (20. 2.) – jiţ 5. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou 

nejen pro ţáky mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního 

stacionáře. Knihovna pořádala ve spolupráci s občanským sdruţením Lounští Lounským a 

Spolkem paní, dam a dívek a za účasti zaměstnanců Oblastního muzea. Zúčastnilo se 450 

lidí. 

 Noc v knihovně (29. 2.) - Součástí akce byl zábavný program pro malé i velké. Bubnovalo 

se, hrály se hry, opékaly se špekáčky, hrála hudba, na své si přišel téměř kaţdý. Součástí 

večera bylo také cvičení hasičů a záchranářů. 

 Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „Sladký ţivot s knihovnou“ (1. – 31. 3.) – celostátní, 

kaţdoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

 Louny, Poeticky! 2012 (9. – 11. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a 

divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. 

Zúčastnilo se 40 lidí. 

 Noc s Andersenem (30. 3.) – jiţ tradiční noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané vzorné 

dětské čtenáře. Zúčastnilo se 24 dětí. 

 Filmový festival Jeden svět 2012 (9. – 13. 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, lounského kina Svět a restaurace Stromovka. V knihovně 

filmy zhlédlo 532 diváků. 

 Dětská scéna 2012 (28. – 29. 4.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových 

recitátorů Ústeckého kraje. Zúčastnilo se 120 lidí. 

 Férová snídaně (12. 5.) – Louny se staly jedním z 57 českých a moravských měst, kde lidé 

posnídali produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální produkce. 
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 Lounská LiteraTúra (18. 5.) - Zajímavá místa v Lounech, originální výběr literatury a 

předčítači se vztahem k místu a čtenému textu, to vše spojené putováním posluchačů. 

 Pasování prvňáčků (1., 4. a 5. 6.) – Slavnostní přijímání a symbolické pasování nejmenších 

ţáků prvních tříd mezi čtenáře. Řady čtenářů rozšířilo 457 dětí. 

 Plážová knihovna (od 18. 6.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti. 

Během letních měsíců vyuţilo sluţeb 407 čtenářů. 

 Bez zámků 2012 (29. – 30. 6.) – 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. 

 Koncerty na dvorku (7. 7. – 4. 8.) – cyklus koncertů místních kapel i pozvaných hostů, 

konající se v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně zahrály Paralet (7. 7.), Furt 

Rovně (14. 7.) nebo The Silver Spoons (4. 8.) Na koncerty se přišlo podívat 186 posluchačů. 

 Seminář SKIP pro knihovníky seniory (20. – 22. 8.) 

 Café Nobel (6. 9. – 6. 12.) – Pravidelná setkání s odborníkem v rámci projektu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem popularizující vědu. 

 LiStOVáNí – C. D. Payne (10. 9.) – Scénické čtení nové knihy zahraničního autora C. D. 

Payna společně s besedou, prodejem knih a autogramiádou 

 Jiný den (15. 9.) – Mezigenerační den konaný u příleţitosti Evropského roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity. 

 Tabook – Festival malých nakladatelů v Táboře (5. – 6. 10.) – Festival malých nakladatelů 

v Táboře, kde jsme prezentovali naší letošní produkci knih. 

 Pochod sv. Jeronýma (6. 10.) – Kaţdoroční pochod, tentokrát na nedaleký Červeňák. 

 Křest knihy „Štěstí je právě teď“ (7. 10.) – Křest knihy Květy Tošnerové, kterou vydalo 

občanské sdruţení Lounští Lounským. 

 Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou (9. 10.) - Významná česká autorka knih 

především pro děti a mládeţ představila svou tvorbu. 

 Dny poezie (5. – 19. 11.) – 14. ročník festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy. 

Alternativní poetický prostor vznikl v prostorách studovny. Historický fond se tak stal 

svědkem čtení na schodech. 

 Premiéra divadelního představení „Stáří není pro zbabělce“ (17. 11.) – Třetí autorská 

hra divadelního souboru Třetí věk Louny. 

 Den pro dětskou knihu (25. 11.) – Celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve 

všech prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní 

zápolení, ţivé knihy, písničky, pohádky, hry aj. Přišlo na 180 dětí a rodičů. 

 Křest kuchařky „Sladkých 50 receptů z Městské knihovny Louny“ (12. 12.) - Křest 

společné kuchařky čtenářů, knihovnic a členek Spolku paní dam a dívek. 

http://www.mpsv.cz/cs/11696
http://www.mpsv.cz/cs/11696
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Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťuje či pořádá ještě následující: 

(řazeno abecedně) 

 

 Burza vyřazených knih – pravidelně kaţdou první středu v měsíci knihovna vyřazuje knihy 

z oddělení naučné literatury, beletrie i dětského. Návštěvnost 1403 čtenáři. 

 Cestovatelské přednášky – pravidelné přednášky z cyklu „Lounští cestovatelé sobě“ 

přibliţují posluchačům záţitky a osobní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů po celém 

světě. Během roku jsme navštívili Papuu Novou Guineu, Saudskou Arábii, Maďarsko, 

Austrálii, Nový Zéland, Belgii, Nizozemí a Skandinávii. Populární cyklus oslovilo 423 

zájemců. 

 Divadelní představení – jako doplňující kulturní program k některým velkým akcím (Jiný 

den apod.). Divadelní soubor Třetí věk Louny v loňském roce představil třetí autorskou hru 

„Stáří není pro zbabělce“. 

 Konverzace v cizích jazycích – konverzační podvečery v němčině, angličtině a ruštině, 

vedené zkušenými lektory-dobrovolníky na jednotlivé jazyky. Za dobu trvání konverzovalo 

téměř 167 lidí. 

 Mozaika – projekt prevence kriminality – projekt je zaměřený na včasnou intervenci a 

aktivity dětí a mládeţe, 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. 

 Projekt Třetí věk – jiţ sedmým rokem knihovna organizuje program celoţivotního 

vzdělávání Třetí věk, v roce 2012 studovalo přes 200 studentů v 20 oborech. Většinu oborů 

zajišťují interní zaměstnanci v rámci svých běţných pracovních povinností. Kromě malých 

výletů po okolí během některých přednášek zorganizovala knihovna 3 velké výlety pro 

studenty Třetího věku – na Letiště Václava Havla v Praze, zámek Chyše a do Berlína. 

 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – kaţdoročně knihovna 

poskytuje své prostory k uspořádání přehlídek ţáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 45 

ţáků. 
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 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 ţáky základních škol 

s odborníky v jednotlivých profesích, jako byli hráči ameriského fotbalu, letečtí modeláři, 

skauti, maţoretky, hrnčíř, majitelé psího útulku aj. Zajímavá témata přilákala 531 ţáků. 

 Speciální prázdninové akce – kaţdá prázdninová středa patřila v knihovně speciálnímu 

programu pro děti i dospělé – specializované workshopy, kreativní dílny, výlet do Litoměřic 

a další. 

 SONS – dvakrát týdně zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

docházel do knihovny, v jejíchţ prostorách měl konzultační hodiny pro nevidomé a 

slabozraké. Jednou za rok pak s ostatními členy pořádal výstavu s výrobky a předměty 

usnadňující ţivot podobně postiţeným lidem. 

 Spolek paní, dam a dívek – jiţ od roku 2007 se členky sdruţují v prostorách knihovny a 

svou pomocí a účastí se podílejí na některých akcích knihovny (Bez zámků 2012, 

masopustní průvod, vánoční a velikonoční dílny aj.). Kaţdý 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 

kaţdý týden v úterý. 

 Vánoční dílny (7. – 11. 12.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek pro děti 

mateřských a základních škol z Loun a okolí. 422 děti si vyzkoušelo svoji zručnost a fantazii 

při výrobě tradičních vánočních ozdob. 

 Velikonoční dílny (30. 3. – 3. 4.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek jiţ 5. ročník 

pro děti mateřských a základních škol z Loun a okolí. Seznámení s tradicemi, technikami 

zdobení kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků přilákalo 457 dětí. 

 Vernisáže k výstavám – jsou spojeny s jednotlivými výstavami. 

 Výstavy výtvarného umění – kaţdý měsíc jsou v prostorách knihovny, které k tomu slouţí 

(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. drátkované šperky, pletení s papíru, malování na trička, 

květy z organzy, šperky z fimo hmoty, savovaná trička aj. 

 Výtvarný ateliér pro děti – pravidelné setkávání dvakrát do měsíce, kde si děti zkouší 

různé výtvarné techniky s odborným lektorem. 
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Pro srovnání uvádíme statistické údaje návštěvnosti knihovny. Městská knihovna Louny 

má výpůjční dobu 46 hodin týdně, 7 dnů v týdnu. 

 

Rok / ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

počet registrovaných čtenářů 3.659 3.862 3.916 4.131 4.330 4.388 

počet návštěvníků 68.080 80.071 85.195 90.319 135.076 141.482 

počet výpůjček 175.679 181.047 185.866 215.354 282.022 281.416 

počet akcí  286  414 536 431 750 708 

 

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

2012. 

 

Jak je patrné z tabulky, evidujeme zvýšený zájem o knihovnické sluţby i kulturní a 

vzdělávací akce. 
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Finanční zpráva 

 

Rozpočet na rok 2012 (schválený)  ....................................................... 7.764 tis. Kč 

Rozpočet na rok 2012 (včetně rozpočtových změn)  .................................. 10.238 tis. Kč 

 

 

Rok 2012 byl pro knihovnu ve znamení úspor, získali jsme cenné zkušenost s energetickou 

náročností nových prostor a snaţili 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, snaţíme se o racionální vytápění 

budovy.  

Posílili jsme vedlejší hospodářskou činnost jako další zdroj financování. Vyuţíváme 

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 sluţba v Ústeckém kraji – Sociálně terapeutická dílna Jeroným pro osoby 

s mentálním postiţením a duševním onemocněním na Lounsku. Sluţba financovaná 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR trvala od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Po celou 

dobu se díky umístění STD uţivatelé pohybovali ve všech prostorách knihovny, přirozeně se 

tak integrovali mezi běţnou populaci. Situace je obohacující i pro druhou stranu, kdy 

spolupracovníci, čtenáři i široká veřejnost přicházejí do knihovny a vnímají uţivatele jako 

její přirozenou součást, potkávají se, komunikují, navazují spolu sociální kontakty, řeší 

běţné věci – odstraňují zábrany či předsudky. Z celkového počtu 18 uţivatelů se 1 

podařilo, díky jejich praxi z STD, umístit na trhu práce. Abychom mohli v této činnosti 

pokračovat, poţádali jsme na sklonku roku 2012 o dotaci Krajský úřad a zároveň i 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě ţádosti byly podpořeny. 

 Dále jsme získali neinvestiční dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje k zajištění 

výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Louny. Zajišťujeme cirkulaci knihovního 

fondu pro 36 regionálních knihoven a vzdělávání oblastních regionálních knihovníků, 

zároveň motivujeme regionální knihovníky a obce v oblasti komunitní činnosti. 
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 Na řadu výše uvedených aktivit získáváme finanční prostředky z vyhlášených dotačních 

titulů státních i soukromých vyhlašovatelů grantů. Např. projekt prevence kriminality 

Mozaika (dotační titul Ministerstva vnitra ČR), pro děti a mládeţ organizujeme krajské 

postupové recitační přehlídky – Louny, Poeticky 2012!, Dětská scéna 2012 (dotační titul 

Ministerstva kultury ČR). Na těchto projektech spolupracujeme s oddělením sociálně 

právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu, školami a ostatními organizacemi např. 

Dětskou psychiatrickou léčebnou a Pedagogicko-psychologickou poradnou, Domovem dětí a 

mládeţe Ţatec aj. 

 

 

Přehled získaných grantů – neinvestičních dotací mimo prostředků zřizovatele – Města 

Louny: 

 

Název / účel Poskytovatel Částka v Kč 

Podpora sociálních sluţeb a aktivit 

zaměřených na podporu rodiny 2012 
Krajský úřad Ústí nad Labem 80.000,- 

Sociální sluţba – STD Jeroným Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 999.325,- 

Regionální funkce MLK Krajský úřad Ústí nad Labem 745.000,- 

Krajské recitační přehlídky Ministerstvo kultury ČR 30.000,- 

Prevence kriminality – projekt Mozaika 
Ministerstvo vnitra ČR, 

prostřednictvím MÚ Louny 
50.567,- 

Dar  Občanské sdruţení Lounští Lounským 11.100,- 

Celkem  1.915.922,- 

 

Tabulka č. 2 – Získané granty v roce 2012 mimo prostředky zřizovatele. 

 

Získané dotační tituly umoţnily vrátit zřizovateli, Městu Louny (sníţit příspěvek na 

hospodaření) v průběhu roku 2012 částku 300.000,- Kč. 

Z celkových rozpočtovaných nákladů jsme vyčerpali 96 % finančních prostředků na rok 

2012. 

Realizovaný hospodářský výsledek 453.000,- Kč souvisí s úspěšným získáváním dotací a 

grantů, z některých je moţné čerpat na provozní náklady domu. 
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Seznam zaměstnanců 

(k datu 31. 12. 2012) 

 

 Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka 

 Ilona Konířová, vedoucí týmu, zástupkyně ředitelky, knihovnice, metodik 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 

 Hana Hoblíková, knihovnice oddělení naučné literatury 

 Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení 

 Pavel Jonák, knihovník oddělení naučné literatury 

 Marcela Langrová, knihovnice oddělení beletrie 

 Vladimíra Myslivcová, knihovnice oddělení beletrie 

 Vojtěch Petrţilka, knihovník hudebního oddělení 

 Věra Pokorná, knihovnice oddělení studovny, dětského a hudebního 

 Lada Rybáčková, knihovnice hudebního oddělení 

 Marcela Vykouková, knihovnice dětského oddělení 

 

 Jana Haufová, pracovnice v Klub(ovně) Luna 

 Bc. Kateřina Suchá, pracovnice v Klub(ovně) Luna 

 

 Mgr. Jarmila Babilonská, sociální pracovnice 

 Mirka Jelínková, pracovnice v Občerstvení Jeroným 

 Eva Zajičková, pracovnice v sociálních sluţbách 

 Hana Zemková, pedagogická pracovnice v projektu Mozaika 

 

 Lenka Hajmová, účetní 

 Dana Barešová, pracovnice technického zajištění 
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Záměry a vize na rok 2013 

 

 udrţení vysoké úrovně poskytovaných sluţeb 

 maximální vyuţití grantů a dotací 

 rozvoj Klub(ovny) Luna 

 úspěšné zvládnutí revize knihovního fondu 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji srdečně svému týmu za to, ţe naše veřejná knihovna je skutečnou královnou mezi 

veřejnými domy! 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 

 


