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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2012 

(včetně některých údajů poboček) 

 

 

Nejvýznamnější změnou v činnosti knihovny byla přístavba únikového schodiště 

včetně výtahu pro uživatele se ztíženou hybností (vozíčkáři, senioři, rodiče 

s malými dětmi včetně kočárků apod.). 

Investorem bylo město Litovel, stavba byla realizována díky grantu z Programu 

mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, administraci  dotace  

zajišťovalo Ministerstvo kultury ČR. Celkové náklady dosáhly 2 818 000 Kč,-, podíl 

dotace byl 70%. 

 

1. Výpůjční činnost  

a) MěK Litovel s pobočkou ve Vísce 

Počet výpůjček MěK+Víska : 56957;  registrovaní čtenáři : 1527 z toho 557 dětí do 15 

let, tj. nárůst o 61 uživatelů do 15 let oproti minulému období, fyzické návštěvy- 

celkem 23796 (21093+1486 internet+1217 k.a.). Pro naše uživatele jsme zajistili 

prostřednictvím  MVS 229 výpůjček z jiných knihoven.  

MěK Litovel vede metodicky kromě MK ve Vísce dalších 10 knihovních poboček 

s evidenčním číslem knihovny, které stejně jako MěK zřizuje Město Litovel. 

V pobočkách bylo v roce 2012 registrováno 146 uživatelů, z toho 38 do 15 let, 

evidováno bylo 6816 výpůjček, knihovny navštívilo 2331 návštěvníků, z toho 

s internetem pracovalo celkem 599 uživatelů. 

  

2. Knihovní fond 

MěK+Víska+MK v místních částech: Nákup a dary - přírůstek 1326 sv., z toho pro 

pobočky bylo pořízeno 42 sv. Náklady celkem 219256,-, z toho 4474,- pro pobočky 

MěK (10 kromě Vísky) ; rabat 111844,- , tj. průměrná sleva 35,1 %, nákup periodik  

23645,- Kč. 

Úbytek KF za rok 2012: Litovel 636 sv. Knihovní fond MěK tvoří 33928 knih.  

(Pobočky mají k dispozici 9994 sv. základního fondu a 4590 sv. zapůjčených 

z výměnných fondů z programu RF.) 

 



3. Kulturní pořady a informační výchova  

V roce 2012 bylo uskutečněno 34 akcí, 6 úvodních knihovnických lekcí  a seznámení 

s knihovnou, 13 školních tříd navštěvuje v pravidelných intervalech knihovnu              

a půjčuje si dokumenty v rámci literární výchovy.  

Další pořady: Noc s Andersenem, pořad Adolfa Dudka o ilustrování dětských knih pro 

1. st. ZŠ (238 dětí), Pasování na čtenáře – 3 první třídy, bylo spojeno s akcí  Knížka 

pro prvňáčka, akce SKIP Scénické čtení pro 242 dětí, seznámení s prací a významem 

knihovny jako instituce pro mimoškolní aktivitu „Globalisté“ – 20 účastníků, literární 

besedy, čten. amnestie, pořad k nové knize Bedřicha Ludvíka pro dospělé apod. 

V průběhu roku byly také uspořádány výstavy výtvarných prací žáků litovelských 

škol. Bližší info v aktualitách a fotogalerii na webu knihovny. 

 

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 59x, 

konzultace 47x, revize a aktualizace KF 15x. Retrokatalogizace knihovního fondu - za 

rok 2012 vloženo 1397 sv. – KF MK Cholina, dary a dohledané svazky. Vykonané 

odborné činnosti na základě smlouvy o regionálních funkcích (912 hodin), uhradila 

Knihovna Města Olomouce MěK v Litovli částkou 118 560,-. 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 je dostupný on-line katalog a nový katalog Carmen z prostoru mimo 

knihovnu. Knihovna je zapojena v projektu SKIP – Knižní obálky. Uživatelé knihovny 

jsou o rezervacích, předupomínkách a upomínkách informováni elektronickou poštou. 

Na adrese www.knih-litovel.cz je kromě dalších informací přístupný rovněž základní 

fond retrokatalogizovaných knihoven a aktualizována je informativní db svazků 

z cirkulačních fondů aktuálně zapůjčených v našich 11 pobočkách. 

V roce 2012 byl zakoupen nový SW pro SQL strukturu dat a zároveň katalog OPAC 

2.0 Carmen. Na modernizaci knihovního systému byl zpracován projekt k programu 

VISK3, získáno bylo 80000 Kč. 

 

 



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 2012 nedošlo k personálním změnám, přepočtený počet zaměstnanců je 4,4.  

Povinnou praxi ve šk. r. 2011/2012 vykonávaly dvě studentky SOŠ Olomouc. 

 

V Litovli 11.2.2013      

Mgr. L.Fišrová 

 

 

Městská knihovna 
Nám. Svobody 675       telefon 585 342 450 
784 01 Litovel        knihovna@knih-litovel.cz 

 

 

 

 

 


