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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 

 

Je těžké překonávat laťku tak vysoko nastavenou, je těžké neusnout na vavřínech. Tým 

zaměstnanců knihovny je tak silný, že trvale vysokou úroveň všech poskytovaných služeb udržel. 

Znamená to každodenní vysoké pracovní nasazení, znamená to nezanedbávat osobní rozvoj každého 

jednotlivce. 

Komunitní princip knihovny je daný, rozvoj všech služeb je především v kvalitativním naplnění.  

Dlouhodobě knihovna pracuje na integraci sociálně vyloučených lidí, na integraci seniorů a na 

výchově dětí a mládeže. 

Fenomenálním nadále zůstává projekt Třetí věk, své významné místo zaujala také 

Klub(ovna)Luna a STD Jeroným. Vysoká úroveň knihovnických služeb je základem činnosti, fond je 

profesionálně obměňován a budován tak, že splňuje nároky všech uživatelů. 

Knihovně se dlouhodobě daří získávat mimoměstské finanční prostředky na zajištění kulturních a 

vzdělávacích projektů. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 
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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 
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Přehled významných událostí 

 

 Café Nobel (od 8. 1.) 

 Masopustní průvod (8. 2.) 

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

 Louny, Poeticky! 2013 (15. – 17. 3.) 

 Dětská scéna 2013 – recitace – oblastní kolo (18. 3.) 

 Filmový festival Jeden svět 2013 (2. – 7. 4.) 

 Dětská scéna 2013 – divadlo – krajské kolo (5. 4.) 

 Noc s Andersenem (12. 4.) 

 Dětská scéna 2013 – recitace – krajské kolo (20. – 12. 4.) 

 Seminář „Výzdoba interiérů knihoven tvořivě“ (23. 4.) 

 Férová snídaně (11. 5.) 

 Lounská LiteraTúra (17. 5.) 

 Pasování prvňáčků (24., 27. a 28. 5.) 

 Plážová knihovna (od 13. 6.) 

 Bez zámků 2013 (19. – 20. 7.) 

 Koncerty na dvorku (5. 7. – 4. 8.) 

 Jiný den (21. 9.) 

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

 Pochod sv. Jeronýma (5. 10.) 

 Den o Vietnamu a Vietnamcích (13. 10.) 

 Dny poezie (4. – 18. 11.) 

 Den pro dětskou knihu (24. 11.) 
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Popis činnosti v uplynulém roce 

 

Uplynulý rok 2013 můžeme charakterizovat jako rok zavedeného provozu knihovny i Klub(ovny) 

Luna, zároveň však odhalil nedostatky spojené s užíváním prostor způsobené stavebními nedodělky.  

Bylo nezbytné přijmout rychlá opatření k opravě a sanaci podlahových krytin, které byly knihovně 

předány s nekvalitní povrchovou úpravou způsobenou nedodržením technologického postupu pro 

kapacitně náročné a namáhané prostory.  

Po odborných konzultacích jsme naplánovali rekonstrukci podlahových krytin. Vzhledem 

k nevyřešené a komplikované situaci s dodavatelem firmou Hanzl jsme nabídli možnost financování 

těchto oprav převedením prostředků z rezervního a investičního fondu knihovny majiteli budovy – městu 

Louny. Celkem jsme převedli z těchto fondů 550.000 Kč. Dále si řešení této situace vyžádalo cca 80.000 

Kč z provozního rozpočtu knihovny. 

Od 30. 5. do 30. 6. byla knihovna na Mírovém náměstí z technických důvodů pro veřejnost 

uzavřená. Některé akce se nám podařilo přesunout do prostor Klub(ovny) Luna.  

V roce 2013 jsme byly zároveň povinni zrevidovat knižní fond. Abychom minimalizovali uzavření 

knihovny pro veřejnost, skloubili jsme tyto dvě sami o sobě náročné akce do jednoho termínu uzavření 

provozu. Během této doby jsme zkontrolovali celý knihovní fond tj. cca 150.000 knihovních jednotek.  

Za úspěšné provedení musíme poděkovat také řadě dobrovolníků, kteří nám bezzištně pomáhali 

stěhovat knihy i nábytek. Knihovna v plném rozsahu činností byla znovu otevřena 1. 7. 

 

V průběhu roku jsme využili vypsaných dotačních projektů Ústeckého kraje a Ministerstva kultury 

ČR, abychom účelně vybavili prostory volnočasového zařízení pro děti a mládež Klub(ovna) Luna pro nově 

vznikající divadelní sál malých forem a také podpořili realizovaný kulturní program. 

Ocenili jsme, že na podzim roku 2013 došlo k výměně nevyhovujících oken v tomto zařízení. 

Prostory celoročně využíváme pro organizaci volného času pro děti a mládež, ale také pro řadu 

dalších vzdělávacích a kulturních pořadů. (např. realizace krajských postupových přehlídek dětských 

recitátorů – Dětská scéna; a uměleckého přednesu a divadel poezie – Louny, poeticky!). Stále však 

sledujeme hlavní cíl tohoto prostoru financovaného městem Louny – vytvoření bezpečné místa pro děti. 

V rámci školních prázdnin jsme organizovali tzv. příměstské tábory. Věříme, že se nám podařilo přispět 

k vybudování bezpečného města pro rodinný život. 

 

Přes všechna úskalí, jsme rádi, že se MKL stala reprezentativním stánkem města Louny. 

Pravidelně přispíváme k akcím vítání občánků, poskytujeme zázemí Spolku rodáků a přátel Loun a jsme 

každoročním hostitelem a spolupořadatelem programu pro partnery z holandského města Barendrecht.  

V myšlence představení národních specialit, folkloru a zvyků pokračujeme cyklem Světových dnů, 

v roce 2013 jsme přiblížili návštěvníkům knihovny Vietnam. Dalším podobným oblíbeným žánrem jsou 

cestovatelské besedy. 
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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) 

 

 Burza knih (od 2. 1.) - pravidelně každou první středu v měsíci vyřazené knihy z oddělení naučné 

literatury, beletrie i dětského. Další termíny v průběhu roku byly 6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 4. 9., 2. 

10., 6. 11. a 4. 12. 

 Café Nobel (od 8. 1.) – pravidelný cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 

Zajímavé osobnosti ze světa vědy představují prostřednictvím poutavých témat je samotné i jejich 

práci obyčejným lidem. Café Nobel je jednou z klíčových aktivit projektu „Otevřená univerzita, 

otevřená věda“, který realizuje Univerzita J. E. Purkyně. Projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další setkání se konala 7. 2., 7. 3., 2. 4., 

2. 5., 24. 6., 5. 9., 24. 10., 7. 11. a 3. 12., celkem je navštívilo 303 posluchačů. 

 Café Nobel bez kofeinu – dětská verze setkávání vědců se žáky základních škol, kterých přišlo 

492. 

 Masopustní průvod (8. 2.) – již 6. 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. Zúčastnilo se 300 lidí. 

 Březen – měsíc čtenářů, s podtitulem „S námi jen all inclusive!“ (1. – 31. 3.) – celostátní, 

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

 Louny, Poeticky! 2013 (15. – 17. 3.) – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a 

divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. Zúčastnilo se 95 

lidí. 

 Dětská scéna 2013 (18. 3.) – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého 

kraje. Zúčastnilo se 80 lidí. 

 Filmový festival Jeden svět 2013 (2. – 7. 4.) – festival dokumentárních filmů o lidských právech, 

doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů apod. 

Festival se konal ve spolupráci Městské knihovny Louny, Gymnázia V. Hlavatého, café baru Déja 

Vu a lounského kina Svět. 

 Dětská scéna 2013 (5. 4.) – krajská postupová přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje. 

Zúčastnilo se 236 lidí. 

 Noc s Andersenem (12. 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 2013 (20. – 21. 4.) – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů 

Ústeckého kraje. Zúčastnilo se 180 lidí. 

 Seminář „Výzdoba interiérů knihoven tvořivě“ (23. 4.) – zkrášlení a výzdoba knihoven v 

návaznosti na vybavení interiéru za účelem zpříjemnění prostředí. Seminář doplněný odpoledními 

výtvarnými dílnami s praktickými ukázkami výtvarných technik. Organizovala MKL a SKIP ČR. 
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 Férová snídaně (11. 5.) – Louny se staly jedním z českých a moravských měst, kde lidé posnídali 

produkty se známkou Fairtrade a potraviny z lokální produkce. 

 Lounská LiteraTúra (17. 5.) - zajímavá místa v Lounech, originální výběr literatury a předčítači se 

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

 Pasování prvňáčků (24., 27. a 28. 5.) – slavnostní přijímání a symbolické pasování nejmenších 

žáků prvních tříd mezi čtenáře. Řady čtenářů rozšířilo 580 dětí. 

 Plážová knihovna (od 13. 6.) – prázdninová pobočka knihovny na Městském koupališti. Během 

letních měsíců využilo služeb 1402 čtenářů. 

 Bez zámků 2013 (19. – 20. 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 3. ročník se 

přišlo podívat 470 návštěvníků. 

 Koncerty na dvorku (5. 7. – 4. 8.) – cyklus koncertů místních kapel i pozvaných hostů, konající se 

v letních měsících na dvoře knihovny. V knihovně zahrály jazzové ságo Jana Grunta (5. 7.), kapely 

Jazzies (26. 7.), Muzika Občas (23. 8.), Jazzcase (30. 8.) a Paralet (6. 9.). Na koncerty se přišlo 

podívat 318 posluchačů. 

 Jiný den (21. 9.) – 2. ročník mezigeneračního dne plného zábavy, divadla, hudby a pohody. 

Celodenní program a večerní hudební produkci shlédlo 400 návštěvníků. 

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

v Táboře, kde jsme prezentovali produkci knih OS Lounští Lounským. 

 Pochod sv. Jeronýma (5. 10.) – Každoroční pochod, tentokrát na nedaleký Červeňák. 

 Den o Vietnamu a Vietnamcích (13. 10.) - První díl nového cyklu „Světové dny v knihovně“. 

Vystoupení vietnamských umělců, tradiční tance, divadlo, workshop, vaření vietnamské kuchyně, 

projekce dokumentárních filmů nebo přednášky zhlédlo na 400 návštěvníků. 

 Dny poezie (4. – 18. 11.) – 15. ročník festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy. 

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

čtení na schodech. 

 Den pro dětskou knihu (24. 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 165 dětí a rodičů. 
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Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťuje či pořádá ještě následující: 

(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 Island, Čínu, Maroko, Tenerife, Nizozemí, 

Kyrgyzstán, Omán a Pobaltí. Populární cyklus oslovilo 273 zájemců. 

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

apod.). Divadelní soubor Třetí věk Louny má v repertoáru již tři autorské hry – „Včera se mi 

zdálo“, „A modrý z nebe byste nechtěli?“ a „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 104 lidí. 

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

a mládeže, předcházení asociálního chování. Do knihovny docházely děti na doporučení 

Městského úřadu – oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, školských zařízení a 

ostatních spolupracujících organizací např. Dětské psychiatrické léčebny a Pedagogicko-

psychologické poradny. Projekt se koná v rámci 2. komunitního plánu města pro neorganizované 

a problémové děti. K této problematice knihovna pořádala konferenci a školení. 

 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. 

 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 – již osmým rokem knihovna organizuje program celoživotního vzdělávání Třetí 

věk, v roce 2012 studovalo přes 200 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 3 velké výlety pro studenty Třetího věku – do 

Sklárny v Novém Boru (1. 11.), na Fresh Festival Senzačních seniorů v Praze (8. 6.) a do 

Salzburgu (24. – 26. 4.). 

 Recitační a pěvecká přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského – každoročně knihovna poskytuje 

své prostory k uspořádání přehlídek žáků prvního i druhého stupně. Navštívilo 45 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 546 žáků. 
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 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 2013, 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 (6., 9. a 10. 12.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek pro děti mateřských 

a základních škol z Loun a okolí. 407 děti si vyzkoušelo svoji zručnost a fantazii při výrobě 

tradičních vánočních ozdob. 

 Velikonoční dílny (22., 25. a 26. 3.) – ve spolupráci se Spolkem paní, dam a dívek již 6. ročník pro 

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

kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků přilákalo 374 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 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 každý týden, 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 2013 

počet registrovaných čtenářů 3.659 3.862 3.916 4.131 4.330 4.388 4.184 

počet návštěvníků 68.080 80.071 85.195 90.319 135.076 141.482 149.843 

počet výpůjček 175.679 181.047 185.866 215.354 282.022 281.416 291.636 

počet akcí  286  414 536 431 750 708 1059 

 

Tabulka č. 1 – Počet registrovaných čtenářů, návštěvníků, výpůjček a akcí v letech 2007 – 2012. 

 

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

akce. 



 

12 

Městská knihovna Louny 

Mírové náměstí č. 1 

440 01 Louny 

IČ: 65108477 

www.mkl.cz 

 

Regionální služba 

 

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 2013 neinvestiční dotaci z „Programu podpory zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje“. 

Pod Městskou knihovnu Louny patří 32 místních lidových knihoven a čtyři profesionální knihovny 

(Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry). Stav výměnného fondu k 31. 12. 2013 byl 22.580 knihovních 

jednotek. V roce 2013 bylo do místních lidových knihoven odvezeno 144 souborů, obsahujících 8.279 

knih. Revize proběhla v knihovnách: Louny, Měcholupy, Pátek, Stradonice, Telce, Líšťany a Vinařice. 

Zrevidováno bylo 149.053 knihovních jednotek. 

V roce 2013 byla každá regionální knihovna navštívena čtyřikrát. Proběhla vždy výměna 

knihovního fondu, knihovníci si individuálně vybrali knihy podle požadavků čtenářů. Přímo na místě byly 

přes notebook knihy zapsány a knihovnám, které používají Clavius přehrány do jejich PC. S rozvozem 

knih byly spojeny i metodické návštěvy a přímo na místě řešeny problémy knihovníků. 

V roce 2013 se knihovníci MLK sešli několikrát: 7. února v MLK Lenešice na vernisáži výstavy 

„Můj kraj“, kterou pořádala místní knihovna spolu s Lenešickým okrašlovacím spolkem, 12. února 

v Městské knihovně Louny na pracovním setkání knihovníků MLK. Na programu byla statistika, 

hodnocení práce knihoven za rok 2012 a plán rozvozu knih na rok 2013. Vzdělávání pro knihovníky MLK 

bylo následující: 8. dubna seminář „Trénování paměti“, 13. května dva semináře „ Současná britská 

literatura“ a „Současná španělská literatura“. 14. října proběhly další dva semináře „Základy 

katalogizace knih podle pravidel AACR2“ a „Výpůjční protokol Clavius“. Zástupci profesionálních knihoven 

se setkali dvakrát a to 18. února v Kryrech a 8. října na Peruci. 11. listopadu byli pozváni starostové obcí 

našich MLK. Na schůzce byli seznámeni s metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení 

standardu veřejných knihovnických a informačních služeb a financováním regionální služby do budoucna. 

7. prosince se uskutečnil poznávací zájezd pro knihovníky MLK na Jarmark radosti v Chebu, Krajské 

knihovny Karlovy Vary a zámečku Doubí. Knihovna ve Veltěžích se přestěhovala do nových prostor. 

Výměnné soubory jsou i nadále velice oblíbené mezi základními knihovnami, protože jejich 

finanční možnosti by nedovolily nakupovat tak bohatý knihovní fond. Díky výměnným souborům se do 

obcí dostává nová literatura. 
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Finanční zpráva 

 

Rozpočet na rok 2013 (schválený)  .................................................................................... 8.975 tis. Kč 

Rozpočet na rok 2013 (včetně rozpočtových změn)  ......................................................... 11.463 tis. Kč 

 

 

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

 

Název / účel Poskytovatel Částka v Kč 

Zajištění regionální funkce MKL Krajský úřad Ústí nad Labem 740 000,00 

Sociální služba - STD (01/13) MPSV 91 000,00 

Krajská recitační přehlídka Louny Poeticky! 

2013 Ministerstvo kultury 10 000,00 

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 

2013 Ministerstvo kultury 35 000,00 

Prevence kriminality - projekt Mozaika MV, prostřednictvím MěÚ Louny 89 701,00 

Knihovna 21. století - Lunění Ministerstvo kultury 15 000,00 

Volný čas 2013 Krajský úřad Ústí nad Labem 44 000,00 

Dar Lounští lounským 10 000,00 

Sociální služba - STD (02/13-12/13) Krajský úřad Ústí nad Labem 1 357 010,69 

Celkem (zaokrouhleno)  2.391.712,- 

 

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

 

Z celkových rozpočtovaných nákladů jsme vyčerpali 96 % finančních prostředků na rok 2013.   

Realizovaný hospodářský výsledek 437.500,- Kč souvisí s úspěšným získáváním dotací a grantů, 

z některých je možné 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, 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 

 Pavel Jonák, knihovník oddělení beletrie 

 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 

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

 

 Mgr. Jarmila Babilonská, pracovnice v sociálních službách 

 Miroslava Jelínková, pracovnice v Občerstvení Jeroným 

 Karolína Langrová, pracovnice v Občerstvení Jeroným 

 Eva Zajičková, pracovnice v sociálních službách 

 Tereza Durnová, pracovnice v Občerstvení Jeroným, sociální pracovnice 

 

 Lenka Hajmová, účetní 

 Vendulka Beránková, účetní 

 Dana Barešová, pracovnice technického zajištění 
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Záměry a vize na rok 2014 

 

 udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb 

 maximální využití grantů a dotací 

 posílení bezpečnosti Klub(ovny) Luna 

 spolupráce s ostatními subjekty ve městě, příprava kulturní koncepce 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji upřímně všem čtenářům, návštěvníkům, příznivcům, sponzorům, zřizovateli, 

dobrovolníkům, ale hlavně kolegyním a kolegům. 

 

Dagmar Kučerová, ředitelka 

 


