
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné hodnocení činnosti 
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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2014 

(včetně některých údajů poboček) 

 

 

1. Výpůjční činnost  

a) MěK Litovel s pobočkou ve Vísce 

Počet výpůjček MěK+Víska : 52807;  registrovaní čtenáři : 1727 z toho 706 

dětí do 15 let, tj. nárůst o 69 uživatelů celkem, z toho nárůst uživatelů do 15 let 

o 52 ve srovnání s minulým rokem, fyzické návštěvy - celkem 23170 

(21026+1160 internet + 984 kulturní pořady). Pro naše uživatele jsme zajistili 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 120 výpůjček z jiných knihoven. 

Ve všech parametrech jsme zaznamenali mírný nárůst kromě počtu výpůjček 

a návštěv internetových pracovišť. Trendem je, že uživatelé preferují častější 

návštěvy s menším počtem půjčených dokumentů. 

Městská knihovna  Litovel vede metodicky 11 místních knihoven, (z toho 

knihovna ve Vísce je evidována jako pobočka městské knihovny a statistiky 

jsou zahrnuty v MěK), které stejně jako MěK zřizuje město Litovel. 

V pobočkách bylo v roce 2014 registrováno 127 čtenářů, z toho 28 do 15 let, 

evidováno bylo 7229 výpůjček, knihovny navštívilo 2071 návštěvníků, z toho 

s internetem pracovalo celkem 452 uživatelů. 

  

2. Knihovní fond 

MěK+Víska+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 1497 sv., z toho 



bylo pořízeno pro pobočky 52 sv. a z výměnných fondů bylo převedeno darem 

106 svazků pro místní knihovnu Víska. Náklady na nákup dokumentů celkem 

činily 240446,- Kč, z toho 4471,- pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); 

rabat 129512,- , tj. průměrná sleva 35,1 %,  z celkové částky bylo vynaloženo 

na nákup periodik  23140,- Kč, místním knihovnám byla zakoupena periodika 

za 5 347,- Kč. 

Novinkou bylo pořízení prvních audioknih pro uživatele se zrakovým 

omezením.  

Úbytek knihovního fondu za rok 2014: Litovel+Víska 3879 sv. Knihovní fond 

MěK+Víska tvoří celkem 31848 knih.  

Pobočky mají k dispozici 11471 sv. základního fondu a 2561 sv. zapůjčených 

 výměnných fondů z programu regionálních funkcí, přičemž 1869 svazků 

z tohoto programu bylo letos převedeno jako dary do základního fondu 

místních knihoven v Březové, Chořelicích, Nasobůrkách, Nové Vsi, 

Rozvadovicích, Savíně, Unčovicích. 

 

3. Kulturní pořady a informační výchova  

V roce 2014 bylo uskutečněno 38 akcí, z toho 10 úvodních knihovnických lekcí                     

a seznámení s knihovnou - 9x pro ZŠ a 1x pro 1. ročník vyššího gymnázia. 10 

školních tříd navštěvovalo v pravidelných intervalech knihovnu a půjčovalo si 

dokumenty v rámci literární výchovy.  

Další pořady: Noc s Andersenem – po šesté v řadě jsme se připojili k této 

dnes již mezinárodní akci, autorské čtení Jana Opatřila o Kapříku Metlíkovi pro 

1. st. a 2. st. ZŠ (181 dětí), pasování na čtenáře – 5 prvních tříd, které bylo 

spojeno s projektem  Knížka pro prvňáčka. V únoru přišlo velké množství 

návštěvníků na křest nové knihy Petra Lindušky (Hanácká konverzace pro 

Pražáke a okolični aneb Vitéte na Hané), stejný autor v březnu - Měsíci 

čtenářů představil při autorském čtení svou další knihu, kterou připravoval 

k vydání na závěr roku, v týdnu knihoven proběhla přednáška Keňa – 

mapování v Africe o dobrovolnickém programu v této zemi a rovněž byla  

knihovna zapojena do celoměstské akce – Otevírání turistické sezóny. 

Zajímavá byla výstava vítězných studentských fotografií ze soutěže pořádané 

agenturou OK4U s názvem Evropa všude, kam se podívám. V závěru roku se 

uskutečnila tradiční podzimní výstava různých výtvarných objektů s názvem 



Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí a mládeže pro děti litovelských 

mateřských škol.. Bližší informace 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 36 knihoven: metodické 

návštěvy  a konzultace 89x,  aktualizace knihovních fondů 11x a 23 revizí 

knihovních fondů. Retrokatalogizace knihovního fondu - za rok 2014 bylo do 

systému Clavius vloženo 1991 sv. – knihovní fond pro MK Troubelice a ostatní 

dary a dohledané svazky knihoven v rámci působnosti RF. Vykonané odborné 

činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (896 hodin), uhradila 

Knihovna města Olomouce Městské knihovně v Litovli částkou 116 480,-. Kč. 

V červnu se uskutečnilo školení uživatelů Clavia našeho regionu, účastnilo se 

ho 8 pracovníků profesionálních knihoven Litovle, Šternberka a Uničova, 

školila PhDr. D. Nalepová. 

 

5. Automatizace 

MěK Litovel  používá automatizovaný knihovní systém Clavius, pro uživatele 

slouží   8 počítačů (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska), 

výpočetní technika, jejíž SW zastarává, je průběžně obnovována. Na adrese 

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

a katalog Carmen. Uživatelé knihovny jsou o rezervacích a předupomínkách 

informováni elektronickou poštou. 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. 

 

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 nebo v regionálním tisku            

a regionálním televizním vysílání. 

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


 

7. Personálie 

V roce 2014 nedošlo k personálním změnám, přepočtený počet zaměstnanců 

je 4,4.   

 

V Litovli 27.1.2015 

Mgr. L.Fišrová 

 

 

 

 


