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Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2022, 

(včetně údajů poboček) 

 

 

1. Výpůjční činnost  

V roce 2022 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: 38 479,  registrovaní čtenáři: 1 337,  z toho 533 dětí do 15 let, 

fyzické návštěvy - celkem 14 654 návštěvníků, (13 844 návštěvníci půjčoven + 

172 uživatelů internetu + 638 účastníků kulturních  a vzdělávacích pořadů). 

Počet virtuálních návštěvníků knihovny činil 3 243; 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 116 požadovaných knih z jiných knihoven. Tuto 

službu využívá čím dál více čtenářů a nejsou to jen studenti. 

 

Výsledky roku naznačují mírný návrat čtenářů do knihovny, čemuž jsme 

opravdu rády. Není to návrat na čísla před koronavirovou krizí, ale rozhodně je 

čtenářská návštěvnost lepší, než v předchozím roce. Již před krizí byl ve všech 

parametrech  statistických údajů sledován mírný pokles. Lidé si odnášeli domů 

méně knih na osobu, než tomu bylo dříve a to stále přetrvává. Menší zájem je i 

o práci s internetem, zejména v oddělení pro děti. Příčina je nasnadě. Děti dnes 

mají naprosto běžně  internet na svých mobilních zařízeních. Kde ho více než 

hojně užívají. 

 Pravidelně, každý měsíc, si chodí vyměňovat knihy 11 tříd. Většina jich je ze 

školy Jungmannova, pár ze školy Vítězná. Je to dobrá věc pro čtenářskou 

gramotnost dětí. Ne všechny děti ze třídy by přišly o své vlastní vůli samy do 

knihovny. Není nutné si půjčit kvanta knih, stačí jedna kniha, aby si dítě osvojilo 

ten správný režim a lásku ke čtení. Akce se školami (např. tradiční pasování 

prvňáčků na čtenáře) se konaly letos konečně bez koronavirových opatření. 

Takže mimo dětí si to mohli konečně užít i rodiče.  

 

2. Knihovní fond 

MěK+MK v místních částech: nákup a dary - přírůstek 1094 svazků. Náklady na 

nákup knih celkem dosáhly 244 816,- Kč, z toho 12 806,- na knihy pro pobočky 

v místních částech; rabat  83 237,- Kč, tj. průměrná sleva 34 %. Z celkové 

částky na nákup KF bylo vynaloženo na nákup periodik 24 654,- Kč, z toho byla 

zakoupena periodika místním knihovnám za 3 313,- Kč.  

 

Pokračovali jsme v nákupu žádaných audioknih, knihovna nyní vlastní 250 

kusů, audioknihy byly půjčeny 322 x. 

 

Úbytek knihovního fondu za rok 2022: Litovel+pobočky 884 svazků. Knihovní 

fond MěK s pobočkami tvoří k 31.12.2021 celkem 34 122 knih, v místních 



knihovnách je čtenářům k dispozici ještě navíc 4 528 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). 

 

3. Kulturní pořady a informační výchova  

Činnost v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí se zlepšila proti 

minulému roku. Nebyla  již poznamenaná opatřeními na zamezení šíření 

koronavirové epidemie. V červnu se uskutečnila výše zmínená akce  „Už jsem 

čtenář“, které se zůčastnilo 33 dětí ze ZŠ jungmannova a 52 dětí ze ZŠ Vítězná. 

Tato akce se u nás konala již po dvanácté. Děti byly slavnostně pasovány do 

řad čtenářů, tentokrát i za přítomnosti svých blízkých.  

V rámci týdnu knihoven se nám bohužel nepovedlo uspořádat besedu s panem 

profesorem Martinem Hislkým, na kterou jsme se připravovali. Besede na téma 

„Alžbětinské divadlo“ se tak pro nemoc odložila a my doufáme, že ji v budeme 

moci s panem profesorem uskutečnit v dalším roce.  

V minulém roce bylo uskutečněno ještě dalších 28 akcí. Z toho13 dětských 

besed pro místní i okolní školy a 15 úvodních knihovnických lekcí. 11 školních 

tříd navštěvovalo knihovnu v pravidelných měsíčních intervalech a půjčovalo si 

knihy v rámci literární výchovy. Oddělení pro dospělé čtenáře je vyzdobeno 

výrobky ze starých odepsaných knih. 

 

Na podzim se v našem vestibulu konala  již tradiční výstava s názvem 

„Podzimní krása“, kterou organizuje Dům dětí a mládeže ve spolupráci 

s mateřskými školkami. 

  

Bližší informace o kulturních a literárních pořadech jsou v aktualitách a 

fotogalerii na webu knihovny (www.knih-litovel.cz) a také na fb stránkách 

knihovny. 

 

http://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 38 knihoven. Mimo jiné jde                    

o metodické návštěvy  a konzultace – 218 x, aktualizace knihovních fondů – 6 

x a 7 revizí knihovních fondů včetně revizí výměnných fondů.  

Katalogizace knihovního fondu: za rok 2022 bylo do systému Clavius a do 

systému Tritius (průběžně dochází k výměně knihovního systému)  vloženo 419 

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, (800 hodin), uhradila Knihovna města 

Olomouce dle objednávky Městské knihovně v Litovli částku 160 000,- 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.  

 

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


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. Každý měsíc byly  pro čtenáře Litovelských novin připravovány knižní 

tipy - upozornění na knižní novinky v knihovním fondu.  

 

7. Oprava a údržba knihovny 

V roce 2022 se opravovaly omítky v oddělení pro dětské čtenáře. K dotvoření 

příjemné atmosféry se pořídila na dětské oddělení také nová pohovka.  

 

8. Personálie 

V roce 2022 nedošlo ke  změně personálního obsazení. V knihovně jsou    i 

nadále obsazeny 4 pracovní úvazky.   

 

V Litovli 27.1.2023 

Bc. Olga Sieglová 

 

 


