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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2013 
(včetně některých údajů poboček) 

 
Městská knihovna v Litovli si 16. ledna připomněla 110. výročí založení a 11. 

září 15 let od zahájení provozu v renesanční budově na náměstí Svobody. 
 
 

1. Výpůjční činnost 
 

a) MěK Litovel s pobočkou ve Vísce 
Počet výpůjček MěK+Víska : 55125; registrovaní čtenáři : 1658 z toho 654 dětí do 15 
let, tj. nárůst o 131 uživatelů celkem, z toho  nárůst uživatelů do 15 let o 97 ve srovnání     
s minulým rokem, fyzické návštěvy - celkem 23116 (20797+1313 internet+1006 k.a.). 
Pro naše uživatele jsme zajistili prostřednictvím MVS 119 výpůjček z jiných knihoven. 
 
b)  MěK  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 2013 registrováno 
147 uživatelů, z toho 44 do 15 let, evidováno bylo 7383 výpůjček, knihovny navštívilo 
2284 návštěvníků, z toho s internetem pracovalo celkem 517 uživatelů. 
 
 

2. Knihovní fond 
 

MěK+Víska+MK v místních částech: Nákup a dary - přírůstek 1338 sv., z toho pro 
pobočky bylo pořízeno 47 sv. Náklady celkem 259 263,- Kč, z toho 2 902,- pro 
pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); rabat 127160,- , tj. průměrná sleva 34,9 %, 
z celkové částky bylo vynaloženo na nákup periodik 21498,- Kč, místním knihovnám 
zakoupena periodika za 5 125,- Kč. 
Úbytek KF za rok 2013:  Litovel 988 sv. Knihovní fond MěK tvoří 34282 knih. (Pobočky 
mají k dispozici 10288 sv. základního fondu a 3927 sv. zapůjčených 
z výměnných fondů z programu RF, přičemž 648 svazků z tohoto programu byla 
převedena do základního fondu knihoven ve Třech Dvorech, Chudobíně 
a Myslechovicích jako dar.) 
 
 

3. Kulturní pořady a informační výchova 
 

V roce 2013 bylo uskutečněno 41 akcí z toho 11 úvodních knihovnických lekcí 
a seznámení s knihovnou (jedna z úvodních lekcí byla uspořádána pro Seniorklub 
a byla rozšířena o podrobné informace z historie knihovny a z historie budovy 
knihovny), 11 školních tříd navštěvuje v pravidelných intervalech knihovnu a půjčuje 



si dokumenty v rámci literární výchovy. 
Další pořady: Noc s Andersenem,  autorské  čtení Jana  Opatřila  o Kapříku  Metlíkovi 
pro 1. st. ZŠ (214 dětí), Pasování na čtenáře – 5 prvních tříd, které bylo spojeno s akcí 
Knížka pro prvňáčka. V únoru přišlo velké množství návštěvníků na dvojnásobný křest 
nových knih Petra Lindušky (No deť) a Milana Kreuzziegera (Kultura v době zrychlené 
globalizace), v září v knihovně proběhlo setkání občanů s europoslancem Ing. Janem 
Březinou a knihovna byla rovněž zapojena do celoměstských akcí – Otevírání 
turistické sezóny a Litovelské slavnosti. V průběhu roku byly také uspořádány výstavy 
výtvarných prací žáků litovelských škol. Bližší informace jsou v aktualitách a fotogalerii 
na webu knihovny (www.knih-litovel.cz). 
 
 

4. Kontrolní a metodická činnost – v rámci 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 88x, revize a aktualizace KF 18x a 21 revizí výměnných fondů. 
Retrokatalogizace knihovního fondu - za rok 2013 vloženo 134 sv. – dary a dohledané 
svazky. Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (896 
hodin), uhradila Knihovna města Olomouce MěK v Litovli částkou 116 480,-. Kč. 
 
 

5. Automatizace 
 

MěK  Litovel používá  automatizovaný  knihovní  systém Clavius, pro uživatele slouží 
8 PC (2x on-line katalog, 6x Internet – z toho 1x MK Víska ).  Na adrese www.knih-
litovel.cz jsou dostupné katalogy – klasický on-line katalog a nový 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 MR, na webu knihovny a v článcích v LN a regionálním 
tisku, regionální Tv. 
 
 

7. Personálie 
 

V roce 2013 nedošlo k personálním změnám, přepočtený počet zaměstnanců byl 4,4. 
Knihovnickou praxi vykonávala jedna studujicí knihovnictví Slezské univerzity v  
Opavě. 
 
V Litovli 30.1.2014 
 

Mgr. L.Fišrová 

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

