Stručné hodnocení činnosti
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za rok 2019
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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2019
(včetně údajů poboček)
Městská knihovna si v roce 2019 připomněla 100 let knihovního zákona

1. Výpůjční činnost
V roce

2019

nadále

pracovala

Městská

knihovna

v Litovli

včetně

11 poboček – místních knihoven - v obcích Chořelice, Rozvadovice, Unčovice,
Březové, Tři Dvory, Nasobůrky, Víska, Chudobín, Myslechovice, Nová Ves
a Savín.
MěK Litovel s pobočkami v místních částech celkem:
Počet výpůjček: 46 175; registrovaní čtenáři: 1 622 z toho 620 dětí do 15 let,
fyzické návštěvy - celkem 18 707 návštěvníků, (17 224 návštěvníci půjčoven +
847 uživatelů internetu + 636 účastníků kulturních a vzdělávacích pořadů).
Počet virtuálních návštěvníků knihovny činil 4 446, (uživatelé, kteří si prohlíželi
webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích, či vzdáleně spravovali
své uživatelské konto). Pro naše uživatele jsme zajistili prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby 137 požadovaných knih z jiných knihoven.

Pokud

srovnáváme

výsledky

z minulých

let,

pozorujeme

ve

všech

parametrech statistiky v městské knihovně i v místních knihovnách setrvávající
trend, kdy návštěvy a výpůjčky mírně klesají. Stejně jako v předchozích letech
si uživatelé odnášejí domů menší počet knih na jednu návštěvu. Menší zájem
je také o práci s Internetem, kdy počet uživatelů pracujících na síti klesl o 114
osob oproti roku 2018. Naproti tomu v místních knihovnách se pokles počtu
uživatelů v návštěvách Internetu neprojevil.
Mládež do 15 let využívá Internet v knihovně minimálně, dřívější jednoduché
vyhledávání na síti nahradilo spíše vypracovávání školních projektů.
Zaznamenali jsme ale vzrůstající zájem u uživatelů, kteří se připojují do sítě na
svá zařízení pomocí wifi v knihovně.
2. Knihovní fond
MěK+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 1 468 svazků. Náklady
na nákup knih celkem dosáhly 290 126,- Kč, z toho 4 371,- pro pobočky MěK;
rabat 141 133,- Kč, tj. průměrná sleva 33 %. Z celkové částky na nákup KF
bylo vynaloženo na nákup periodik 26 093,- Kč, z toho byla zakoupena
periodika místním knihovnám za 3 939,- Kč. Do základního fondu místních
knihoven přibylo 161 svazků převedených trvale z tzv. cirkulačních fondů.
Pokračovali jsme v nákupu žádaných audioknih, knihovna nyní vlastní 188
kusů, audioknihy byly půjčeny 225x.
Úbytek knihovního fondu za rok 2019: Litovel+pobočky 2 346 svazků.
Knihovní fond MěK s pobočkami tvoří k 31.12.2019 celkem 36 282 knih,
v místních knihovnách je čtenářům k dispozici ještě navíc 4 167 svazků
z výměnných souborů, dodávaných v rámci tzv. regionálních funkcí. Knihovní
fond aktualizujeme dle standardu pro dobrý fond, metodického materiálu pro
obce do 40 tisíc obyvatel, který počítá se 2-3 svazky na obyvatele. Většina
knihovního fondu je na volných výběrech, pouze část multiplikátů, jako je
doporučená a klasická četba a část vícesvazkových děl je deponována ve
skladu mimo budovu knihovny (přibližně 6% KF).

3. Kulturní pořady a informační výchova
V roce 2019 bylo uskutečněno 31 akcí, z toho 18 úvodních knihovnických lekcí
a seznámení s knihovnou pro děti základních škol, mateřských škol, studenty
gymnázia a žáky střední odborné školy. 11 školních tříd navštěvovalo
v pravidelných intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci literární
výchovy. Spolu s vyučujícími vidíme, jak je stále těžší motivovat děti ke čtení.
Více méně se to daří u nejmenších čtenářů, ale s přibývajícím věkem zájem
o čtení výrazně opadá, přes stálou snahu knihovníků, některých rodičů a škol
děti zaujmout a např. zapojit do projektů čtenářské gramotnosti. Žáci obou
základních

škol

pracovali

v roce

2019

s programem

Čtení

pomáhá

a s městskou knihovnou spolupracovali v plnění úkolů z projektu.
Další pořady: Pokračovali jsme v akci Knížka pro prvňáčka-Už jsem čtenář,
kdy bylo na čtenáře pasováno 95 dětí prvních tříd obou litovelských
základních škol.
Poprvé jsme vybírali Čtenáře roku – v akci, kterou pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. V březnu 2019 se vybíral nejlepší čtenář – muž.
Stal se jím pan Zdeněk Soukup z Litovle, který vyhrál rovněž krajské kolo
Čtenáře roku. Vítěz soutěže se v litovelské knihovně setkal na malé
neformální slavnosti s vedením města.
V měsíci dubnu byla knihovna znovu účastníkem celoměstské akce –
Otevírání turistické sezóny, kdy si prostory renesanční budovy přišlo
prohlédnout přes 40 turistů.
Rovněž

v

dubnu

navštívila

litovelskou

knihovnu

spisovatelka

Hana

Hindráková, která zaujala svým vyprávěním o Keni, nazvaným Můj africký
příběh. Dvou besed se účastnilo téměř 50 studentů gymnázia a dvacítka členů
Seniorklubu.
Knihovny v celé republice si v roce 2019 připomínaly 100. výročí ustavení
1. československého zákona o knihovnách, Zákona o veřejných knihovnách
obecních. Na výročí upozornily články v Litovelských novinách, v časopise
Čtenář a na webové stránce knihovny.

V závěru roku se uskutečnila tradiční podzimní výstava různých výtvarných
objektů s názvem Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí a mládeže pro
děti mateřských škol. Bližší informace o kulturních a literárních pořadech jsou
v aktualitách a fotogalerii na webu knihovny (www.knih-litovel.cz).
4. Kontrolní a metodická činnost – v

rámci regionálních funkcí (RF)

a plánovaných revizí:
MěK Litovel vykonává na základě objednávky pověřené knihovny – Knihovny
města Olomouce - některé regionální funkce pro 41 knihoven. Mimo jiné jde
o metodické návštěvy a konzultace – 160 x, aktualizace knihovních fondů –
21 x a 8 revizí knihovních fondů včetně revizí výměnných fondů.
Katalogizace knihovního fondu: za rok 2019 bylo do systému Clavius vloženo
461 svazků, (kromě přírůstků MěK Litovel s pobočkami), tj. knihovní fond pro
místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy. Vykonané odborné
činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích, (880 hodin), uhradila
Knihovna města Olomouce dle objednávky Městské knihovně v Litovli částkou
176 000,- Kč.

5. Automatizace
MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro
uživatele slouží 7 počítačů, (2x on-line katalog, 5x Internet). Ve všech místních
knihovnách – pobočkách MěK, je k dispozici dalších 11 PC s přístupem na
Internet. Výpočetní technika, jejíž SW nebo HW zastarává, je průběžně
obnovována. Po více než 21 letech byla vyměněna dosluhující velká kopírka
za nové multifunkční zařízení, (kopírka, scanner a tiskárna), které pracuje
v režimu plného servisu.
On- line služby zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2018. Na adrese
www.knih-litovel.cz jsou dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog
a katalog Carmen, majitelé chytrých telefonů mohou používat aplikaci
Smartkatalog. Uživatelé knihovny jsou o rezervacích žádaných titulů
informováni

elektronickou

poštou.

Stejným

způsobem

zasíláme

tzv.

připomínky těm uživatelům, kterým dobíhá výpůjční lhůta. V on-line katalogu
knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven

v místních částech a rovněž je aktualizována informativní databáze svazků
z cirkulačních fondů aktuálně zapůjčených v našich 11 pobočkách. Webové
stránky a oba katalogy pracují v režimu zabezpečených stánek (protokol
https). V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře funguje přístup na Internet
pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k práci na svých zařízeních.

6. Propagace knihovny
Informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezentovány formou
plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na webu
knihovny a v článcích v Litovelských novinách, také v periodiku Čtenář nebo
v regionálním tisku a v místním televizním vysílání. Na akce, které pořádáme
pro dospělé uživatele, zveme osobními pozvánkami a velmi se nám osvědčila
spolupráce se Seniorklubem. Každý měsíc byly

pro čtenáře Litovelských

novin připravovány knižní tipy - upozornění na knižní novinky v knihovním
fondu.
7. Oprava a údržba knihovny
V roce 2019 se uskutečnily další udržovací práce v budově knihovny
a v místních knihovnách. Byla provedena oprava fasády komínu na budově
knihovny, vymalovány byly místnosti knihoven ve Třech Dvorech a Savíně.
8. Personálie
V roce 2019 nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně jsou
i nadále obsazeny 4 pracovní úvazky.
.

V Litovli 30.1.2020
Mgr. L.Fišrová

