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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 

(včetně některých údajů poboček) 

 

 

1. Výpůjční činnost  

a) MěK Litovel s pobočkou ve Vísce 

Počet výpůjček MěK+Víska : 50724, kromě tradičních dokumentů se zahájily 

výpůjčky audioknih – 197 výpůjček a zavedli jsme službu elektronických 

výpůjček, prozatím ji vyzkoušelo několik uživatelů, kteří si stáhli 16 

dokumentů;  registrovaní čtenáři : 1702 z toho 712 dětí do 15 let, fyzické 

návštěvy - celkem 22088 (20062+1107 internet + 919 kulturní pořady), Zvýšil 

se počet virtuálních návštěvníků knihovny, tedy těch, kteří si prohlíželi 

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

své uživatelské konto – 6774 návštěv za rok. Pro naše uživatele jsme zajistili 

prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 183 výpůjček z jiných knihoven. 

Ve všech parametrech statistiky jsme zaznamenali mírný pokles. Pokračuje 

trend nastoupený v předchozích dvou letech, kdy uživatelé preferují častější 

návštěvy s menším počtem půjčených dokumentů. 

b) 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, (kromě Vísky), bylo v roce 2015 registrováno 129 čtenářů, 



z toho 30 do 15 let, evidováno bylo 6405 výpůjček, knihovny navštívilo 1532 

návštěvníků, z toho s internetem pracovalo celkem 362 uživatelů. 

  

2. Knihovní fond 

MěK+Víska+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 1629 sv., z toho 

bylo pořízeno pro pobočky 136 sv. Náklady na nákup knih celkem činily 

267249,- Kč, z toho 19828,- pro pobočky MěK (10 poboček kromě Vísky); 

rabat 129577,- , tj. průměrná sleva 32,6 %,  z celkové částky bylo vynaloženo 

na nákup periodik 22276,- Kč, z toho místním knihovnám byla zakoupena 

periodika za 4793,- Kč. 

Pokračovali jsme v nákupu audioknih, knihovna nyní vlastní 55 svazků. 

Audioknihy jako nový druh dokumentu v našem knihovním fondu našel 

uplatnění u uživatelů se zrakovým omezením. Pro zjednodušení orientace 

v beletristických žánrech jsme přistoupili k označování těch nejčastěji 

žádaných témat v obou odděleních tzv. piktogramy, v každém oddělení bylo 

vytipováno 6 témat. 

Úbytek knihovního fondu za rok 2015: Litovel+Víska 3285 sv. Knihovní fond 

MěK+Víska tvoří celkem 30056 knih.  

Pobočky mají k dispozici 10807 sv. základního fondu a 2749 sv. zapůjčených 

výměnných fondů z programu regionálních funkcí. 

 

3. Kulturní pořady a informační výchova  

V roce 2015 bylo uskutečněno 35 akcí, z toho 14 úvodních knihovnických lekcí                     

a seznámení s knihovnou. 10 školních tříd navštěvovalo v pravidelných 

intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci literární výchovy.  

Další pořady: Noc s Andersenem – v litovelské knihovně proběhlo spaní již po 

sedmé, opět jsme se připojili k této dnes již mezinárodní akci. Zajímavou akcí 

byl workshop o tvorbě komiksu manželů Vydrových, kterého se účastnilo 60 

dětí ze 2. stupně obou škol. Nově bylo pasováno na čtenáře více jak 90 dětí 

prvních tříd, které bylo již tradičně spojeno s projektem  Knížka pro prvňáčka. 

V únoru přišlo velké množství návštěvníků na křest další z řady humoristických  

knih Petra Lindušky psaných v hanáckém dialektu - Dež sem se narodil a co 

belo potom. V týdnu knihoven se uskutečnily dva pořady - cestopisná 

přednáška o Íránu s Jiřím Sladkým a křest obrazové publikace věnované 



našemu městu, Litovel-Hanácké Benátky, autorů Petra Komárka a Petra 

Lindušky. Knihovna byla znovu zapojena do celoměstské akce – Otevírání 

turistické sezóny, prostory historické budovy si přišlo prohlédnout přes 80 

turistů. Za zmínku stojí ještě návštěvy knihovny a potažmo našeho města, 

které uskutečnili naši profesní kolegové. Mezinárodní dosah měla návštěva 

knihovníků ze sedmi evropských zemí, kteří využli program EU vzdělávání 

dospělých s názvem Gruntvig. Knihovnu si také se zájmem prohlédli 

knihovníci ze Šumperska a v posledních srpnových dnech navštívili knihovnu 

bývalí kolegové v rámci celostátního setkání knihovníků seniorů. 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 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: 

Došlo ke zvýšení počtu obsluhovaných knihoven v rámci RF zrušením 

střediska Bouzov. 6 knihoven tohoto střediska přešlo v rámci poskytování 

metodických služeb pod MěK Litovel,  která nyní vykonává na základě 

objednávky  pověřené knihovny – Knihovny města Olomouce některé 

regionální funkce pro 42 knihoven. Jde o metodické návštěvy  a konzultace – 

180x, aktualizace knihovních fondů - 8x a 18 revizí knihovních fondů. 

Retrokatalogizace knihovního fondu: za rok 2015 bylo do systému Clavius 

vloženo 921 sv., tj. knihovní fond pro místní knihovny obsluhované v rámci RF 

- dary a dohledané svazky. Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy     

o regionálních funkcích (820 hodin), uhradila Knihovna města Olomouce 

Městské knihovně v Litovli částkou 106 600,-. Kč.  

 

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        

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


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. V prostorách oddělení pro 

dospělé čtenáře byl zprovozněn v roce 2015 přístup na Internet pomocí WI-FI. 

 

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 v místním televizním vysílání. Každý měsíc byly  pro čtenáře Litovelských 

novin připravovány knižní tipy - upozornění na knižní novinky v knihovním 

fondu. 

 

7. Personálie 

V roce 2015 došlo ke snížení celkového počtu pracovních úvazků ze 4,4 na 4. 

Pracovnice zaměstnaná na zkrácený úvazek odešla v únoru do důchodu.   

 

V Litovli 28.1.2016 

Mgr. L.Fišrová 

 

 

 

 


