
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
za rok 2019 

 

[Dagmar Kučerová, Ilona Konířová, Lenka Hajmová, Ondřej Kunc] 

 

  

 



 
 

2 

OBSAH 

 

Poslání ......................................................................................................................... str. 3 

Úvodní slovo ................................................................................................................ str. 3 

Profil organizace .......................................................................................................... str. 4 

Kontaktní a identifikační údaje organizace ................................................................. str. 4 

Popis činnosti MKL v roce 2019 .................................................................................. str. 5 

Přehled významných akcí a událostí ......................................................................... str. 11 

Finanční a statistické shrnutí ..................................................................................... str. 15 

Závěrečné slovo a vize na rok 2020 .......................................................................... str. 17 

Poděkování ................................................................................................................ str. 17 

  



 
 

3 

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. 

Hlavním posláním je rozvoj moderního knihovnictví. 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

MKL je organizací neustále se rozvíjející, důkazem toho je, mimo jiné, nový provoz Park Louny, který 

plně koresponduje s komunitní funkcí knihovny. 

Také v letošním roce knihovna získala ocenění v rámci soutěže Městská knihovna roku, trvale je 

mezi nejlepšími knihovnami českého knihovnictví. 

Svoji vysokou úroveň si zajišťuje díky každodenní práci všech členů týmu. Je si vědoma důležitosti 

podpory svých návštěvníků, čtenářů a zřizovatele. 

 

Dagmar Kučerová, 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://www.mkl.cz/treti-vek/ 

 https://detske.mkl.cz/ 

facebook: https://www.facebook.com/knihovnalouny/ 

 https://www.facebook.com/knihovnadetem/ 

 https://www.facebook.com/KlubovnaLuna/ 

IČ: 65108477 

DIČ: CZ65108477 
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POPIS ČINNOSTÍ MKL V ROCE 2019 

 

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

a provozu PARK LOUNY 

 

Knihovna si pro rok 2019 určila 5 priorit činnosti – tzv. 5M (muži, mládež, média, melodie a 

menšiny). 

 

Priorita muži 

Z celkového počtu registrovaných čtenářů tvoří muži pouze 32%, proto se knihovna v loňském roce 

zaměřila právě na tuto skupinu. Navázala spolupráci se Šachovým klubem Louny, z. s., který 

zorganizoval pro knihovnu šachovou simultánku s mezinárodním velmistrem Sergejem 

Movsesjanem. Ta se uskutečnila v pavilonu A. Šachový klub Louny do října 2019 svoji činnost 

pravidelně provozuje v prostorách knihovny. Prostory pavilonu A hostily také modeláře z Loun, 

Žatce a Slaného. Ti představili své modely v soutěžní přehlídce Pohár tří královských měst. Akvizice 

knihovny se zaměřila na mužskou populaci specifičtějším výběrem, převážné naučné literatury. 

 

Priorita mládež 

Dětem a mládeži je v knihovně věnována prioritní pozornost. Děti do 15 let věku tvoří 31% 

registrovaných čtenářů, mládež a mladí dospělí ve věku 16 – 29 let tvoří 12%. Knihovna tradičně 

pořádá příměstský tábor, besedy s odborníky na různá témata, autorské besedy, setkání 

se spisovateli, a především nabízí desítky lekcí a projektů školám všech typů. 

Knihovnice Jana Hrbková získala Cenu diváka za nejlepší besedu pro děti a mládež na celostátní 

soutěžní přehlídce OKnA 2019. Přehlídka „O Knihovnických Aktivitách“ se zaměřuje na programy 

pro děti ve všech věkových kategoriích. 

Tým vedení knihovny a dvou knihovníků se účastnil pilotního projektu Katedry informačních studií a 

knihovnictví při Masarykově univerzitě v Brně – sociálního inkubátoru, jehož cílem bylo mapování 

potřeb současných mladých čtenářů a návštěvníků knihoven. Na základě výsledků pilotního 

projektu dojde v MKL k revitalizaci dětského a hudebního oddělení. 

 

Priorita média 

Knihovna dlouhodobě systematicky pracuje na PR organizace. V rámci této oblasti probíhá 

nepřetržité vzdělávání zaměstnanců knihovny uvnitř i vně na specializovaných kurzech. Mediální 

problematikou se zabývá rovněž v rámci projektu Třetí věk v předmětu svět médií, který realizuje 

společně s organizacemi Transitions a Českou televizí. Studenti se účastnili přímého přenosu pořadu 

Fokus Václava Moravce, sám redaktor vyučoval studenty Třetího věku přímo v prostorách MKL. 
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Priorita melodie 

Knihovna se zaměřila na práci hudebního oddělení. Čtenářům a návštěvníkům nabízí kromě audio a 

video fondu také poslechová místa a odborné doporučení zkušeného knihovníka. V rámci roku 

proběhlo několik hudebních programů: Den s audioknihou, Den s mluveným slovem, Den filmové 

hudby aj. 

 

Priorita menšiny 

Knihovna tradičně spoluorganizuje festival dokumentárních filmů Jeden svět zabývající se 

lidskoprávní tematikou. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně využívá projektu 

cizojazyčné literatury. Do fondu MKL díky tomuto projektu přibyla kromě literatury anglické, 

německé, francouzské a ruské také literatura vietnamská, ukrajinská, polská, italská, španělská a 

slovenská. Menšiny žijící v Lounech, především vietnamská, dlouhodobě spolupracují při 

slavnostech – především masopustní veselí. 

Mezi aktivity knihovny zaměřující se na mezinárodní menšiny patří konverzace v cizích jazycích 

(angličtina, němčina a ruština) a obnovené setkávání anglicky mluvících návštěvníků knihovny – 

English Club. 

 

 

VÝZNAMNÉ AKCE ROKU 2019 

 

MKL kromě svých priorit pro rok 2019 zaměřila svou pozornost na připomenutí významných 

lounských osobností: tři přednášky o architektu Kamilu Hilbertovi, exkurze na výstavu lounského 

výtvarníka a rodáka Vladislava Mirvalda do pražského Muzea Kampa, představení knihy Jiřího Kluce 

o kpt. Otakaru Jarošovi. Knihovna různými akcemi připomněla 100. výročí přijetí knihovního zákona 

a významně přispěla k oslavám 30. výročí „sametové revoluce“. 

Nový provoz Park Louny naplnil očekávání a stanovený plán. Pavilon A byl od března vytížen, 

uskutečnil se zde 6. reprezentační ples, následovaly výstavy obrazů, fotografií, svatební obřady, 

festival Kouzlo světla, adventní pavilon, taneční akce, koncerty, konference odborné veřejnosti i 

komerční, krajská přehlídka dětského divadla. Knihovna oživila tradici letního kina zkušebním 

provozem – promítnutím dvou filmů s celkovou účastní 2000 diváků. 
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DLOUHODOBÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 

MKL 14. rokem organizuje vzdělávací projekt Třetí věk, který v roce 2019 absolvovalo 420 studentů. 

Studium proběhlo v 30 programech. 

Již v roce 2018 MKL vstoupila do mezinárodního projektu Bookstart – s knížkou do života, která se 

zaměřuje na předčtenářskou gramotnost. 

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. 

Pověření zaměstnanci knihovny (a zaměstnanci ZŠ Prokopa Holého) spolupracovali pod metodickým 

vedením SVKUL na projektu, prohlubujícím propojení formálního a neformálního vzdělávání, Mít 

svět přečtený, který má za cíl tvorbu pracovních listů a materiálů pro děti základních škol. 

 

 

EXPERIMENTÁLNÍ SLUŽBY 

 

V roce 2019 byla ve spolupráci s Městským informačním centrem Louny (dále jen MIC) zahájena 

spolupráce v rámci služby SOS knihobudka, která umožňuje vracení knih mimo otevírací dobu 

knihovny v prostoru kanceláře MIC. 

Od října 2019 byla experimentálně rozšířena otevírací doba dospělých oddělení knihovny v neděli 

od 10:00 hodin. 

 

 

SPOLUPRÁCE 

 

MKL dlouhodobě zakládá svoji činnost na spolupráci s institucemi i jednotlivci ve městě, díky které 

posiluje komunitní život. Mezi spolupracující subjekty patři: Město Louny (především 

prostřednictvím MIC a komisí města), školy všech typů (mateřské, základní, střední, gymnázium, 

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 okrasní archiv Louny, Spolek rodáků a přátel 

města Loun a okolí, Římskokatolická farnost – děkanství Louny, spolek Lounští Lounským, spolek 

Junák – český skaut – středisko Louny, spolek Sýkora 2020, CLUB 2020 Louny – Barendrech, pěvecký 

sbor Kvítek Louny, TŠ Fénix, Fitness studio Jitky Hofmannové a další. 
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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. 

 

 

OCENĚNÍ KNIHOVNY 

 

V roce 2019 získala Městská knihovna Louny ocenění Městská knihovna roku se zvláštním 

oceněním za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity v kategorii měst od 10 001 do 20 000 

obyvatel. 
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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 Jeroným). 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 Jeroným 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 byl zahájen v červenci roku 2018. Do roku 2019 už knihovna vstupovala s jasnou 

představou o nárocích i možnostech provozu v parku. Pavilon A lounského výstaviště s kavárnou se 

stal ukázkou přirozeného spojení kulturní památky s ekonomickým provozem. V prostorách 

pavilonu A se konalo 10 svatebních obřadů, 2 plesy, několik tanečních večerů a dalších komerčních 

akcí, které přilákaly veřejnost nejen za kulturou. Lidé využili možnosti odpočinku a posezení 

v prostorách revitalizovaného městského parku. 

Kavárna má v sezoně otevřeno 7 dní v týdnu. Provoz byl oficiálně ukončen v říjnu 2019, jednorázové 

akce proběhly ještě v prosinci roku 2019 (adventní neděle a křest knihy Sláma v botách 2). 
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3. Zajištění výkonu regionální funkce MKL 

 

MKL jako pověřená knihovna výkonem regionální funkce metodicky zajišťuje službu pro 34 

místních či obecních a 4 profesionální knihovny. 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. V roce 2019 MKL získala neinvestiční dotaci 

z MK ČR na projekt Města a obce čtou. 

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 2019 bylo do místních lidových knihoven (dále jen MLK) odvezeno 152 souborů, obsahujících 

9 925 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, který je 

dlouhodobě vytvářen podle potřeb jednotlivých knihoven a jejich uživatelů. K 31. 12. 2019 výměnný 

fond tvořilo 35 218 knihovních jednotek, celkový přírůstek za rok 2019 byl 2 292 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. MKL 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 při MLK. Celkem 37 akcí se zúčastnilo 1 628 

návštěvníků. Jednalo se o divadelní představení, koncerty, semináře, autorská čtení, workshopy i 

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 2020. 
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ V ROCE 2019 

 

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 – pravidelný prodej vyřazených knih z oddělení naučné literatury, beletrie i 

dětského v prostorech vestibulu a galerie. Během letních prázdnin byla uspořádána velká 

burza knih v kongresovém sále MKL. 

• Bookstart – S knížkou do života – setkání pro rodiče, prarodiče a děti od 3 let věku, četba, 

hry, povídání. 

• Kamil Hilbert – cyklus přednášek o životě a díle lounského rodáka u příležitosti výročí 150 let 

od jeho narození. 

• Václav Moravec – beseda s moderátorem České televize. 

• Březen – měsíc čtenářů – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje SKIP ČR. 

• Masopustní průvod – 12. masopustní průvod v maskách pořádaný knihovnou nejen 

pro žáky mateřských a základních škol, speciální základní školy a denního stacionáře. 

Knihovna pořádala průvod společně s Oblastním muzeem v Lounech, spolkem Lounští 

Lounským, Spolkem paní, dam a dívek a lounskou farností. 

• Národní týden trénování paměti – ukázky trénování paměti pro veřejnost, seniory i 

uživatele STD Jeroným s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou. 

• Dětská scéna 2019 – oblastní kolo přehlídky dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje. 

• Louny, Poeticky! 2019 – krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie 

Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov. 

• 6. knihovnický reprezentační ples – ples knihovny jako zakončení celorepublikové akce 

Březen – měsíc čtenářů v MKL, pořádaný v pavilonu A lounského výstaviště. 

• Noc s Andersenem – tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy pro pozvané dětské 

čtenáře byla doplněna o odpolední program pro širokou veřejnost. 

• Festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech, doplněných 

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

Festival se konal ve spolupráci s ostatními organizacemi v Lounech a okolí. 

• Dětská scéna 2019 – krajská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů Ústeckého 

kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. 

• Velikonoční břízky – velikonoční zdobení břízek dětmi z lounských mateřských školek 

na dvorku knihovny. 
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• Noc literatury – představení současné evropské literatury netradičním způsobem 

posluchačům. 

• Férová snídaně – happening na podporu fair trade, konaný při příležitosti Světového dne 

pro fair trade, který slaví tisíce lidí na celém světě. 

• Pasování čtenářů + Knihovna dětem – slavnostní přijímání a symbolické pasování žáků 

prvních tříd mezi čtenáře. 

• Konference služeb sociální péče – prezentace organizací zajišťujících služby pro rodiny 

s dětmi, občany v krizi, zdravotně postižené a seniory. 

• Pohár tří královských měst 2019 – 9. ročník soutěže společně s 18. ročníkem Eduard 

Kamikaze Cup 2019. 

• Den dětí – zábavné odpoledne plné soutěží, her, dílen, dětského divadla a vystoupení 

konané v amfiteátru lounskhé výstaviště ve spolupráci s restaurací Roubenka. 

• Města a obce čtou 2019 – kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Ústeckého kraje. 

• Příměstský tábor v Klub(ovně) Luna – letní prázdninový příměstský tábor pro děti od 6 

do 15 let věku na téma Indiáni. Prázdniny plné legrace a napětí! Pravidelné akce, bohatý 

program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. V průběhu roku knihovna realizovala 

v Klub(ovně) Luna také prázdninové pobyty během pololetních, jarních, velikonočních a 

podzimních prázdnin. 

• Promítáme! – zkušební promítání filmů Teroristka a Bohemian Rhapsody v amfiteátru 

lounského výstaviště. 

• Slavnostní večer pro studenty Třetího věku – slavnostní večer u příležitosti 13. výročí 

projektu Třetí věk. 

• Kouzlo světla – 3. ročník světelného a videomappingového festivalu. Díla současných 

umělců: Jakuba Nepraše, Studia Lunchmeat, Studia Hyper Binary, Františka Pecháčka, Marka 

Šilpocha, Terezy Bartůňkové. Pořádal Spolek Sýkora 2020 ve spolupráci s Městem Louny a 

MKL. 

• Šachová simultánka s mezinárodním velmistrem Sergejem Movsesjanem 

• Týden knihoven – celostátní, každoroční akce, kterou organizuje SKIP ČR. 

• Velké vědomostní zápolení – přátelské klání mezi žáky základních škol a jim odpovídajících 

ročníků víceletého gymnázia v oblasti literatury, kultury a významných osobností 

se zaměřením na lounský region. 

• Den pro dětskou knihu – celorepubliková akce podporující dětské čtenářství. Ve všech 

prostorách knihovny probíhal program nejen pro dětské čtenáře – živé knihy, písničky, 

pohádky, hry, soutěže aj. 

• 30 let – výstava tiskovin, plakátů, novin, promítání dobových dokumentů. Stylové odpoledne 

připomínající 17. listopad 1989. 
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• Zdobení vánočních stromků – žáci lounských mateřských školek si přišli jako každý rok 

na začátku adventu nazdobit vánoční stromek na dvorek knihovny. 

• Adventní pavilon – adventní tržnice, vánoční ozdoby, cukroví, výrobky Spolku paní, dam a 

dívek, knihy pro děti i dospělé, rukodělné dílny – výroba ozdob, andělů, vánočních přání, 

psaní dopisů Ježíškovi 

• Česko zpívá koledy – podvečerní program pořádaný MKL ve spolupráci se Základní 

uměleckou školou Louny a Žateckým a lounským deníkem, zpívání koled na dvorku. 
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Kromě výše zmíněných, hlavních akcí knihovna zaštiťovala či pořádala následující pravidelné akce: 

(řazeno abecedně) 

• cestovatelské přednášky 

• Den s audioknihou, Den filmové hudby, Den s mluveným slovem 

• dětský den a maškarní na Luně 

• divadelní představení 

• Den poezie 

• Jablečné slavnosti 

• Klub deskových her 

• koncerty Lounské třináctky, kapely Přeskopec, Koonda Holaa, Z-Band, Básník Ticho & Petr 

Linhart 

• konverzace v cizích jazycích 

• Muzejní noc (spolupráce s Oblastním muzeem v Lounech) 

• Po stopách sv. Jeronýma 

• pohádky v anglickém jazyce pro nejmenší 

• recitační přehlídka ZŠ Jana Amose Komenského 

• setkání regionálních knihovníků 

• setkání s odborníkem 

• spolek Na veselé vlně 

• Spolek paní, dam a dívek 

• Spolek rodáků a přítel města Loun a okolí 

• Úterní lehárna 

• Velikonoční neděle 

• vernisáže k výstavám 

• výstavy výtvarného umění 

• výtvarné dílny a workshopy pro děti i dospělé 

 

Klub(ovna) Luna je prostor vyhrazený pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Každý týden jsou pro 

ně připravené pravidelné kroužky: pomoc s úkoly a učením, pohybovky, tvořivá dílna, angličtina pro 

maminky s dětmi, EVVO kroužek, moderní nosičky, povalovna, klubík pro maminky, čtyřlístek. 

V průběhu roku se zde konaly také zajímavé přednášky, besedy, semináře a akce pro veřejnost.  
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FINANČNÍ A STATISTICKÉ SHRNUTÍ HOSPODAŘENÍ MKL 

 

MKL v roce 2019 hospodařila se schváleným rozpočtem zřizovatele Města Louny v celkové výši 

12 422 tis. Kč. 

 

Přehled získaných grantů, dotací a ostatních finančních zdrojů v roce 2019 

(mimo prostředků zřizovatele) 

celkem 2 597 679,- Kč 

 

  

NÁZEV POSKYTOVATEL 
ČÁSTKA 

V KČ 

TYP 

PŘÍJMU 

Krajská recitační přehlídka Dětská scéna 2019 MK ČR 30 000 dotace 

Krajská recitační přehlídka Louny, Poeticky! 

2019 
MK ČR 15 000 dotace 

Regionální funkce KÚ Ústí nad Labem 803 000 dotace 

Regionální funkce (podpora obcí) 
Obecní úřady 

regionu 
91 360 fakturace 

Města a obce čtou MK ČR 15 000 dotace 

Podpora sociálních služeb 

a aktivit na podporu rodiny 2019 
KÚ Ústí nad Labem 20 419 dotace 

Sociální služba – provoz STD Jeroným 

(dotace ze státního rozpočtu MPSV) 
KÚ Ústí nad Labem 1 622 900 dotace 
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STATISTICKÁ DATA 

 

Pro srovnání uvádíme statistické údaje knihovny. MKL má výpůjční dobu 46 hodin týdně, 7 dnů 

v týdnu (mimo experimentální otevírací dobu dospělých oddělení v neděli). 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Z VÝPŮJČNÍHO SYSTÉMU 
2015 2016 2017 2018 2019 

Počet registrovaných čtenářů 4 201 4 148 4 517 4 366 4 160 

Počet výpůjček 295 491 263 776 260 657 232 010 209 796 

Počet fyzických návštěvníků 154 938 156 106 151 028 140 238 140 981 

Počet akcí 1 209 1 476 1 912 1 712 1 849 
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ZÁVĚREM 

 

V roce 2019 MKL dodržela stanovený nákladový rozpočet v poměru výdajů a příjmů, výdaje byly 

vyčerpány v 102,22% plánovaných nákladů, plánované výnosy dosahovaly recipročních hodnot 

102,39%, celkově za přispění doplňkové činnosti byl realizován hospodářský výsledek ve výši 

21 486,27 Kč. 

 

 

CÍLE A VIZE NA ROK 2020 

 

1. uspořádání oslav 10. výročí činnosti v domě č. 1 pro veřejnost a zaměstnance 

2. provoz letního kina v amfiteátru provozu Park Louny (10 projekcí) 

3. vnitřní revize knihovního fondu beletrie a naučné literatury pro dospělé čtenáře 

4. revitalizace oddělení pro dospělé čtenáře 

5. příprava transformace dětského a hudebního oddělení 

6. přechod na vyšší verzi knihovního systému – Tritius (na základě úspěšného získání 

z dotačního titulu MK ČR) 

7. aktualizace přístupu k PR knihovny, vzdělávání personálu v oblasti sebeprezentace 

8. připomenutí významných výročí českých osobností (B. Němcová, J. A. Komenský aj.) 

9. postupná příprava na digitalizaci regionálního fondu 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

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

 


