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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2020 

(včetně údajů poboček) 

 

Činnost městské knihovny, stejně jako mnoho dalších institucí, 

organizací, stejně jako běžný život obyvatel a potažmo uživatelů 

knihoven byl v roce 2020 značně poznamenám koronavirovou pandemií. 

 

1. Výpůjční činnost  

V roce 2020 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 

s omezeními, plynoucími z vládních nařízení na zamezení šíření koronavirové 

infekce.  

 

MěK Litovel s pobočkami v místních částech celkem: 

Počet výpůjček: 33 934;  registrovaní čtenáři: 1 406 z toho 489 dětí do 15 let, 

fyzické návštěvy - celkem 11 675 návštěvníků, (11 087 návštěvníci půjčoven + 



364 uživatelů internetu + 224 účastníků kulturních  a vzdělávacích pořadů). 

Počet virtuálních návštěvníků knihovny činil 4 318; to jsou uživatelé, kteří si 

prohlíželi webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích, či vzdáleně 

spravovali své uživatelské konto. Pro naše čtenáře jsme zajistili 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 77 požadovaných knih z jiných 

knihoven.  

 

Výsledky roku byly výrazně nižšší ve všech parametrech. Příčina je nasnadě. 

V březnu 2020 byla Litovel od 13.3. součástí úplné karantény v našem 

regionu. Po skončení tohoto opatření navazovala úplná uzávěra činnosti 

knihoven až do 28. dubna. Od tohoto data do prázdnin byl provoz knihoven 

umožněn za režimových opatření, vypůjčené knihy byly vraceny mimo 

půjčovní pulty tak, aby mohly být ponechány v karanténě, uživatelé                   

i pracovníci knihovny dodržovali základní pravidla tří R – tedy roušky přes 

obličej, vzájemné rozestupy a dezinfekci rukou. Služby byly omezeny pouze 

na půjčování a vracení knih, internet a další služby nebyly zpřístupněny. Akce 

se školami, (např. tradiční pasování prvńáčků na čtenáře), se nekonaly, 

protože v té době děti zůstávaly na distanční výuce doma. Na letní měsíce už 

byl povolen běžný provoz, kdy jsme pracovali v prázdninovém režimu. Od 10. 

září byla opět zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních veřejných 

prostorách. Od 22. října došlo znovu k úplnému uzavření knihoven na základě 

dalšího usnesení vlády. 

Nová změna nastala od 30.11., po zavedení protiepidemického systému 

(PES), kdy mohly být předem objednané knihy vydávány u tzv. výdajového 

okénka, v našem případě u výdajových vrat. Od 3. prosince byl hygienický 

režim natolik uvolněn, že knihovny otevírají půjčovny pro vracení a půjčování, 

ostatní služby ale povoleny nejsou. Stále platí pravidlo 3R a navíc je počet 

uživatelů přítomných v půjčovně omezen na jednu osobu na 15m2. Nicméně 

další úprava provozu nastala brzy, od 18.12. jsme se vrátili k nazkoušenému 

režimu výdajového okénka, abychom po Vánocích - od 28.12. uzavřeli 

knihovnu úplně. 

Pandemie koronaviru přinesla zcela nové situace, zkušenosti, postupy. 

V knihovnách i v jiných oblastech života nabyly významu elektronické služby, 

ale na straně druhé byla částečně nebo zcela omezena možnost přímé 



vzájemné komunikace s uživateli, setkávání se, které je v knihovnické praxi 

nenahraditelné. 

 

2. Knihovní fond 

MěK+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 962 svazků. Náklady na 

nákup knih celkem dosáhly 221 394,- Kč, z toho 9 596,- na knihy pro pobočky 

v místních částech; rabat 99 030,- Kč, tj. průměrná sleva 34 %. Z celkové 

částky na nákup KF bylo vynaloženo na nákup periodik 26 952,- Kč, z toho 

byla zakoupena periodika místním knihovnám za 5 731,- Kč.  

 

Pokračovali jsme v nákupu žádaných audioknih, knihovna nyní vlastní 227 

kusů, audioknihy byly půjčeny 266x. 

 

Úbytek knihovního fondu za rok 2019: Litovel+pobočky 2 494 svazků. 

Knihovní fond MěK s pobočkami tvoří k 31.12.2020 celkem 34 750 knih, 

v místních knihovnách je čtenářům k dispozici ještě navíc 4 813 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). 

 

V době uzavření knihovny jsme provedli mimořádnou revizi knihovního fondu, 

kdy bylo zkontrolováno 37 725 svazků v obou odděleních městské knihovny     

a v jejich 11 pobočkách v místních částech. 

 

3. Kulturní pořady a informační výchova  

Činnost v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí byla také značně 

poznamenaná opatřeními na zamezení šíření koronavirové epidemie. 

V březnu se neuskutečnilo vyhlášení „Nejlepších čtenářů – učitelů“, akci se ale 

podařilo přesunout na konec září a pasování prvňáčků, nových začínajících 

čtenářů, které děti tradičně potěší v závěru první třídy, muselo být odsunuto až 

do poloviny října. V roce 2020 tak vlastně byli pasováni na čtenáře až čerství 



druháci. Celkem se mohlo uskutečnit pouze 12 akcí, z toho 6 úvodních 

knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou pro děti základních škol a žáky 

střední odborné školy.  Tradiční návštěvy školních tříd, kdy si děti v rámci 

literární výchovy chodily do knihovny půjčovat knihy, byly místo pravidelných 

spíše nahodilé, podle toho, v jakém epidemickém režimu se knihovna či škola 

zrovna nacházela.   

Ve shora zmíněné akci Knížka pro prvňáčka-Už jsem čtenář, bylo na čtenáře 

pasováno 87 dětí druhých tříd obou litovelských základních škol.  

Podruhé jsme vybírali Čtenáře roku – v akci, kterou pořádá Svaz knihovníků       

a informačních pracovníků. V roce 2020 byl vybírán nejlepší čtenář z řad 

učitelů, kritériem nebylo jen to, že je učitel registrovaným uživatelem knihovny, 

ale také jeho vlastní aktivní přístup ke spolupráci s knihovnou, vykonávaný 

v rámci práce pedagoga. Nejlepšími čtenářkami se staly paní učitelky Lenka 

Davidová a Ivana Navrátilová, které s knihovnou spolupracují dlouhá léta a se 

svými třídami pravidelně navštěvují půjčovnu pro děti. Žáky k četbě motivují                

a pomáhají jim při výběru vhodných knížek. Vítězky soutěže se v litovelské 

knihovně setkaly na malé neformální slavnosti s vedením města. 

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). 

Zajímavou perličkou v životě knihovny bylo konání svatby. V době oprav 

obřadní síně městského úřadu si renesanční vestibul knihovny vybrali 

svatebčané jako místo, kde si řekli své ano. 

 

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 – 229 x, aktualizace knihovních fondů – 

14 x a 19 revizí knihovních fondů včetně revizí výměnných fondů.  

Katalogizace knihovního fondu: za rok 2020 bylo do systému Clavius vloženo 

http://www.knih-litovel.cz/


418 svazků, (kromě přírůstků MěK Litovel s pobočkami), tj. knihovní fond pro 

místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy obcí knihovnám na 

Litovelsku, Uničovsku a Bouzovsku. Vykonané odborné činnosti na základě 

smlouvy o regionálních funkcích, (824 hodin), uhradila Knihovna města 

Olomouce dle objednávky Městské knihovně v Litovli částkou 164 800,- Kč.  

 

5. Automatizace 

MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro 

uživatele slouží 6 počítačů, (2x on-line katalog, 4x 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. Pro naše uživatele poskytujeme i služby kopírovací a skenovací. 

On- line služby zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech. Na adrese 

www.knih-litovel.cz jsou dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog         

a katalog Carmen, majitelé chytrých telefonů mohou používat aplikaci 

Smartkatalog. K dispozici je také možnost výpůjček elektronických knih pro 

přihlášené čtenáře. 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 stránek (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, facebookových stránkách knihovny a v článcích v Litovelských 

novinách. V roce 2020 bohužel byla knihovna nucena nejčastěji informovat      

o změnách v půjčovním režimu a půjčovní době. Každý měsíc byly  pro 

čtenáře Litovelských novin připravovány knižní tipy - upozornění na knižní 

novinky v knihovním fondu. 

http://www.knih-litovel.cz/


 

7. Oprava a údržba knihovny 

V roce 2020 se realizovaly pouze nejnutnější opravy, bylo provedeno 

přetmelení skleněné střechy přístavby z důvodu zatékání do výtahu. Ostatní 

plánované opravy musely být odloženy. Vzhledem k výpadkům daňových 

příjmů zřizovatele v důsledku koronavirové krize byl rozpočet knihovny krácen             

o 90 000 Kč. 

 

8. Personálie 

V roce 2020 nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně jsou    

i nadále obsazeny 4 pracovní úvazky. 

.   

 

V Litovli 29.1.2021 

Mgr. L.Fišrová 

 

 

 

 


