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Základní údaje
Městská knihovna je knihovnou základní. Je evidována podle zákona č, 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb Ministerstvem
kultury ČR pod evidenčním číslem 0005/2002.
Zřizovatel:

Město Loket
T.G. Masaryka 1
357 33 Loket
IČO 259 489
DIČ CZ00259489
Právní uspořádání: organizační složka města
Adresa:

Městská knihovna
T.G. Masaryka 1
357 33 Loket

tel:

352 684 229

e-mail:

knihovna@mkloket.cz

www stránky:www.mkloket.cz
facebook:

http://www.facebook.com/mkloket
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Základní ukazatele
Knihovní fond
celkem:
z toho: naučná literatura
krásná literatura
ostatní dokumenty
přírůstky:
úbytky:

17 117 knihovních jednotek
7 023
9 703
391
805
90

periodika:

69

Uživatelé – návštěvnost a registrace
návštěvníci celkem:
40 935
z toho návštěvy: virtuální
20 490
fyzické
20 445
v tom návštěvníci půjčoven a studoven: 14 998
návštěvníci využívající internet v knihovně: 2 189
návštěvníci kulturních akcí:
3 237
návštěvníci vzdělávacích akcí:
21
registrovaní čtenáři:
z toho děti:

536
192

Výpůjčky
celkem:
z toho pro dospělé:
naučná literatura
krásná literatura

26 464
5 237
11 293

z toho pro děti:
naučná literatura
krásná literatura

2 040
4 532

z toho periodika:

3 087

z toho prezenční výpůjčky:
z toho prolongace:

888
11 794

Meziknihovní výpůjční služby
obdržené požadavky z jiných knihoven:
zaslané požadavky jiným knihovnám:

158
371

Elektronické služby
počítače pro uživatele:
z toho internet:
počet návštěv webové stránky knihovny:
počet vstupů do e-katalogu z prostoru knihovny:

3

8
8
9 135
1 588

počet vstupů do e-katalogu z prostoru mimo knihovnu:
19 999
počet vstupů do e-výpůjč. protokolu z prostoru knihovny:
175
počet vstupů do e-výpůjč. protokolu z prostoru mino knihovnu:
491
on-line informační služby:
38 692
Akce
kulturní akce pro veřejnost
z toho pro děti
z toho pro dospělé
temporální výstavy

161
79
54
7

Návštěvnost akcí
z toho děti
z toho dospělí

3 258
1 938
1 328

Finance
nákup knih, periodik a ostatních dokumentů:
z toho nákup a předplatné periodik:
dotace a granty na investice ze státního rozpočtu:
příjmy z činnosti knihovny
příjmy sponzorské
Zaměstnanci
počet zaměstnanců:
knihovnice /VŠ, SŠ – odborné vzdělání, SŠ/
pomocný personál
Provozní doba
pondělí
úterý – čtvrtek
pátek
sobota - neděle

10:00
18:00
12:00
18:00
zavřeno
10:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Počet hodin/týden pro veřejnost: 38
Oddělení knihovny
dospělé /beletrie, naučná literatura, čítárna/
dětské /beletrie, naučná literatura/
expozice umělecké knižní vazby
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155 925 Kč
32 761 Kč
154 000 Kč
41 436 Kč
3 000 Kč

3
0,5

Statistické srovnání v datech

Provoz knihovny
Knihovna je kulturní zařízení města, svými aktivitami podporuje rozvoj čtenářství, vzdělání,
informační gramotnosti, umožňuje svým uživatelům přístup k fondu knihovny, k informacím
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jak v tištěné tak v elektronické podobě. Je místem setkávání, nabízí veřejnosti příjemný
prostor bez bariér fyzických, sociálních, kulturních, národnostních či věkových. Je otevřená
spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a sdruženími.
Provoz knihovny jako organizační složky města je financován z jeho rozpočtu. Částečně je
zajištěn i z prostředků získaných z grantu Ministerstva kultury ČR, z prostředků
spolupracujících organizací a sponzorskými dary.
Na realizaci výstav a jejich doprovodného programu se finančně grantem podílely
Ministerstvo kultury ČR - Knihovna 21. století a Okrašlovací spolek Loket prostřednictvím
získaného grantu z Karlovarského kraje.
Z tohoto grantu MK ČR byl také dotován nákup dvou zvlhčovačů do expozice knižní vazby.
Grantem Ministerstva kultury ČR – VISK3 knihovna zprovoznila webový katalog Carmen.
Sponzoři přispěli na realizaci některých akcí knihovny a na nákup her do herního klubu.
V hale knihovny je centrální pult, kde jsou odbavováni čtenáři vracením i půjčováním knih i
prezenčním půjčováním her. Zároveň je zde zajišťováno kopírování, scannování i tisk a
přihlašování se na práci na počítači. Dospělé oddělení i dětské jsou samostatná. Na halu
navazuje atrium, které plní funkci výstavního prostoru a zároveň je společenskou místností
knihovny. Součástí expozice knižní vazby je vybavená dobová knižní dílna.
Knihovna od svého otevření v roce 2008 ještě nenašla potřebné finance na řešení
vzduchotechniky v prostoru atria a na řešení zatemnění atria pro potřeby projekce.
Počítače
V knihovně je celkem 12 zasíťovaných počítačů napojených na server. 4 PC jsou z toho
služební a 8 PC uživatelských napojených na internet. Na jednom počítači je webová kamera
a čtenáři mají k dispozici sluchátka a mikrofon pro komunikaci i poslech. Po celé knihovně je
wi-fi příjem. Správu počítačové sítě zajišťuje firma Luma Sokolov. Správu knihovního
systému Clavius zajišťuje pí Leitnerová – servisní bod firmy LANius Tábor.
Služby





Prezenční i absenční půjčování knihovních dokumentů – registrovaným čtenářům.
MVS (meziknihovní výpůjční služba) - registrovaní čtenáři využívají možnosti
půjčování dokumentů z jiných knihoven prostřednictvím naší knihovny, stejně tak jako
fond knihovny města mohou využívat čtenáři jiných knihoven. MVS využívá stále
více čtenářů, zvláště potřebují-li literaturu ke studiu. Fond knihovny nedokáže pokrýt
zájmy všech čtenářů a je na místě důležitost této služby, která zajišťuje půjčování
především naučné literatury. I v knihovnách městských a obecných by našel využití
tzv. výměnný fond, dosud zřizovaný pouze pro neprofesionální knihovny, který by
mohl nabízet hlavně beletrii. Tento cirkulační fond by „odlehčil“ fondu knihoven od
nekončících dílových románů, románů pro ženy či muže, kdy jeden spisovatel/ka
zaplní metry regálů. Knihovny by ušetřily místo, finance a zpestřily nabídku svým
uživatelům.
Internetové – knihovna prezentuje svůj fond prostřednictvím on line katalogu, který je
dostupný na jejích webových stránkách www.mkloket.cz. Návštěvnici webu mohou
využívat jak nový katalog Carmen, tak původní katalog Clavius. Registrovaní čtenáři
se v on line prostředí dostávají do svého čtenářského konta, kde mohou sledovat
aktuální stav svých výpůjček, prodlužovat si je, rezervovat dokumenty atd. Zájemcům
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o členství v knihovně umožněna i elektronická předregistrace. Webové stránky
knihovny jsou denně aktualizovány. Jako komunikační kanál knihovna aktivně
využívá facebook. Všechny tyto vstupy, tak jako reálné rozšíření dnů provozu, se snaží
maximálně otevřít knihovnu pro komunikaci s jejími uživateli.
Počítačové - uživatelé knihovny mohou využívat 8 počítačů k připojení na internet
nebo na práci s PC. Součástí softwaru těchto počítačů je pracovní balíček MS Office.
Počítače jsou propojeny s tiskárnou, která má zároveň funkci scanneru. Z toho 2 PC
jsou uživatelsky určeny pouze pro katalogy.
Pro návštěvníky expozice umělecké knižní vazby je k dispozici tištěný průvodce
v češtině, angličtině a němčině. Objednaným skupinám nabízí knihovna
komentovanou prohlídku.

Akce
V dospělém i dětském oddělení jsou během roku aktualizovány malé výstavy, které
představují nové knihy, regionální literaturu, reflektují na současné dění, významné události a
výročí literární, společenská i historická.
Knihovna organizuje odpolední pořady pro širokou veřejnost a dopolední pro žáky a studenty.
Plánovaně ji navštěvují během školního roku děti MŠ a ZŠ a studenti SPŠ. Obsahem hodin
jsou systematicky vedené lekce knihovnické informatiky a tematicky zaměřené lekce podle
výběru učitele z knihovnou předložené nabídky. Knihovna úzce spolupracuje se všemi typy
škol ve městě.
Finančně i programově knihovna spolupracuje s městskými organizacemi jako je Okrašlovací
spolek, Základní umělecká škola a Národní památkový ústav se sídlem v Lokti.
V době letních prázdnin knihovna pořádá knihovnické výlety, v tomto roce děti, rodiče a
knihovnice podnikli pěší túru na Vysoký kámen na Kraslicku a výlet do lanového centra
v Chebu. Každou prázdninovou středu bylo pro děti připravené herní odpoledne.
Akce knihovny sdružují dobrovolné aktivisty z řad dětí i dospělých. Pomoci dobrovolníků si
knihovna váží, je pro ní důležitá a pro organizaci a provedení mnohých akcí nezbytná.

Pravidelně se opakující akce



Čítárna pro děti a jejich rodiče – pořad pro malé děti 3 – 5 leté – měsíčně
Čítárna pro děti 1. – 3. tříd a družiny - měsíčně
Obsahem čítáren jsou v případě nejmenších dětí četba pohádek, promítání, hry,
malování, výtvarné dovednosti. Jsou většinou tematicky zaměřeny, starší děti mají
čítárny spojené s aktuální nabídkou nových knih, jejich předčítáním. Součástí čítáren
jsou kvízy a soutěže.
 Lekce knihovnické informatiky – určené pro děti MŠ, ZŠ a studenty SŠ. Informační
hodiny pomáhající orientovat se v knihovně a v nabízených službách, seznamující
s terminologií kolem knih, pomáhající zvládnut online služby knihovny.
 Dovoz knih do domu s pečovatelskou službou - 1x za dva měsíce

Další aktivity knihovny:
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Recitační soutěž – 15. 2. Školní kolo. Soutěž byla přístupná veřejnosti, hojně navštívená.
Dětí soutěžících ve čtyřech kategoriích bylo 45 a diváků 20.



Čtenářská soutěž – 8. 2. Pro děti 3. tříd – koná se ve spolupráci se školou.



Noc s Andersenem – „Dne 4.4. v 16:00 hodin překročilo hranice Království Librínie 16
nocležníků ve věku od 7 do 12 let.. Všichni byli vpuštěni na základě platných cestovních
dokladů – Čtenářských pasů s doložkou povolení vstupu do země, neboť splnili podmínky
(procestovali prostřednictvím literatury nejmémě 6 zemí). V této době se v prostoru
Librínie nacházelo dalších 7 osob – 3 knihovnice, královna a 3 pomocníci“- tak začíná
zpráva o NsA v knihovně. Ta letošní byla ve znamení velikého detektivního pátrání po
zločincích bankovní loupeže v samotném srdci Librinie. Ztráty na životech naštěstí nebyly
žádné, ale librouny detektivové pod vedením inspektora Jindřicha Trachty z detektivní
kanceláře Vrťapka & comp. po rozsáhlé pátrací akci nalezli a hned utratili na půlnočním
jarmarku.
Blešák – trh na ulici 14. 6. Na pěší zóně děti prodávaly a měnily to, co již nepotřebovaly.
Předváděly zároveň své dovednosti v malování, zpěvu, pouličním divadle, kouzlení atd.
Za to mnohdy dostaly odměnu do klobouku.
Velká večerníčková slavnost. Knihovnická slavnost před prázdninami se konala 21.
června tradičně venku, v areálu přírodního divadla – u pohádkovníku. Návštěvnici
slavnosti mohli spatřit „road story“ dvou prasátek Chrochtíka a Kvikalky v podání
dětských herců, knihovnic a Janka. Slavnost se neobešla bez vyhlášení cen Čtenář roku a
předání knih prvňáčkům, kteří absolvovali tříměsíční projekt Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka. Celá oslava byla završena na velkém pódiu přírodního divadla koncertem
orchestru ZUŠ Loket.
Týden knihoven – 30. 9. – 6. 10. 2013: beseda pro ZŠ „Jak se dělá časopis“ (spolupráce
s časopisem Junior 21. stol.), divadelní představení „Tucet“-židovské a chasidské povídky
v podání Vladimíra Benderského, Maratón čtení: beseda pro ZŠ s básníkem Radkem
Malým.
Loketský žurnál – /březen-květen/ - soutěžní projekt na tvorbu časopisu pro děti do 15.
let.
To bude ale v knihovně nadělení! – 11. 12. – předvánoční setkání se čtenáři všech
věkových kategorií – hlavně ale s těmi nejmenšími. Pod stromečkem byly přichystané
dárky, nadělovaly se hry a knihy, četlo se a soutěžilo. Nechybělo ani divadlo – pohádka
Alžběty Skálové Pampe a Šinka v podání knihovnic Kláry a Marcely











Přednášky
Bible – celoroční cyklus přednášek opakujících se každý měsíc vedených členem
Biblické společnosti Tomášem Kábrtem .
„Jubilanti našeho regionu“ – seminář a celoroční cyklus přednášek věnovaných
regionálním osobnostem Antonu Gnirsovi, jeho dceři Anně a Heinrichu
Zimmermannovi.
27.2. – celodenní seminář pro odbornou i laickou veřejnost – pořádáno ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem se sídlem v Lokti.
26.3. - 110. výročí narození Heinricha Zimmermanna –– přednáška PhDr.
Vladimíra Vlasáka.
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11. 4. - Anton Gnirs a jeho přínos k archeologickému poznání historického
Loketska – přednáška Filip Prekop /NPÚ/ + Anna Gnirs – osobní vzpomínky
Karla Horčičky a Jany Sobotové
12. 9. - Okolo Lokte za Antonem Gnirsem – komentovaná procházka
s Lukášem Smolou /NPÚ/
Geopatogenní zóny – 5.3.
Z Lokte do Krušných hor – 4.4. – přednáška RNDr. Petra Rojíka, Ph.d.
Květen bez šeříků – beseda s autorem knihy Vladimírem Bružeňákem – 27. 5.
Básník Theodor Körner a Loket- přednáška PhDr Vladimíra Vlasáka - 19. 9.
Jak se dělá časopis – 1.10. – beseda s redaktorkou časopisu 21. stol. Junior
Radek Malý – beseda s českým básníkem – 9. 10.
Alena Ježková – beseda se spisovatelkou – 15. 10.
Portréty z Loketských sbírek – přednáška Lukáše Smoly – 11. 11.
Loketští ostrostřelci – beseda spojená s projekcí - 26. 11.
Eliáš Dollhopf – barokní malíř západních Čech – přednáška autora knihy Zbyňka
Černého – 28. 11.


Projekce
Jeden svět – Promítej i ty! - cyklus promítání dokumentárních filmů. Knihovna se
zapojila do projektu „Promítej i ty“ v rámci filmového festivalu Jeden svět. Po dobu
šesti týdnů promítala každou středu filmy mapující sociální, politický, přírodní či
kulturní stav světa .
Studentské filmy VŠUP – Ateliér ilustrace a grafiky – 23. – 24. 4.
Dělám kino – projekce filmu Post nebras lux – 25. 9.
projekce filmu Pevnost – 23. 10.



Projekty
Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem – 25.5.. – sedmý ročník knihovnického klání
v Ostrově nad Ohří. Téma: Harry Potter a Palác Princů. Šestičlenné družstvo hájilo
barvy Lokte statečně, ale nedostatečně – na první místo dosáhli „nejdečtí“.

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Do projektu bylo zapojeno 30 dětí první
třidy. Knihu Čumpulák a Čapír představila na úvodní hodině její autorka Rozmar
Kopecká. Během dvou měsíců ji dětem předčítali rodiče a prarodiče. Kniha Radka
Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky spojená s tímto projektem byla předána
prvňáčkům na Velké večerníčkové slavnosti v červnu 2013.
Kde končí svět? Český rok - vyhlašovatelem projektu, jehož každý ročník má
dvouletou dobu trvání, je SKIP – Klub dětských knihoven. Tématem letošního
devátého ročníku 2013-2014 je „Nejmoudřejší je číslo“, přihlašují se do něj práce jak
literární tak výtvarné. Do projektu se zapojily děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jejich literární a
výtvarné práce – jednotlivců i skupin - budou vyhodnoceny v roce 2014 a budou
prezentovány v prostorách knihovny na souborné výstavě. Součástí projektu v roce
2013 byl literárně výtvarný pořad Pět neděl v balóně /30.10./
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Lesy kolem nás – vyhlašovatelem projektu jsou Lesy české republiky a Krajská
knihovna Karlovy Vary. Kresby a malby na téma Les je náš přítel a pomocník byly
vystaveny nejdříve na domácí půdě v dětském oddělení a
pak
putovaly
na
společnou výstavu do Krajské knihovny v Karlových Varech. Mezi oceněnými dětmi
byli i loketští výtvarníci.
Záložka do knihy spojuje školy – namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu
– vyhlašovatelem projektu je Pedagogická knihovna J.A. Komenského a Slovenská
pedagogická knižnice v Bratislavě. Do tohoto 4. ročníku se knihovna zapojila ve
spolupráci se základní školou. Záložky loketských dětí se dostaly do slovenského
města Beňuš společně s krátkým filmem, ve kterém děti představují sebe i naše město.
Film natočily s dětskou knihovnicí. Výstavu záložek slovenských dětí v knihovně pak
viděly všechny děti 1. stupně ZŠ.
Prezentace celého projektu: http://prezi.com/hxzllzggwigu/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Video: http://www.youtube.com/watch?v=LWLHdkDdwmY&feature=share
 Výstavy
V atriu a knižní dílně je vystavena stálá expozici umělecké knižní vazby. Jejím základem jsou
práce českých knihařů 20. a 21. století. To, že o expozici a výstavy je zájem, dokládá 1393
návštěvníků, kteří je shlédli. Skupiny v případě zájmu jsou provázeny s odborným výkladem,
návštěvníkům jsou k dispozici průvodní texty v češtině, angličtině a němčině.
Knihovna během roku pořádá další výstavy, jejichž námětem je knižní kultura, vazba, písmo,
grafika, ilustrace, kniha. Na ně navazuje další doprovodný program, jako jsou přednášky,
komentované prohlídky, výtvarné dílny, divadlo, scénická čtení, besedy. Projekt „Výstavy a
jejich doprovodný program v knihovně“ byl realizován za finanční podpory MK ČR- v rámci
grantu Knihovna 21. století a za podpory Okrašlovacího spolku v Lokti, který byl jeho
spolupořadatelem.
Zvuk radosti /autorské deníky+poezie/ - Helen Čubová – 9.2. – 3.3. 2013
výstava deníků, ilustrací, knižních objektů, linorytů
Vernisáž: 9.2. s úvodním slovem autorky spojeným s prezentací díla - grafickou
tvorbou, ilustrovanými deníkovými záznamy. Harmonika a zpěv Jana Vébrová.
Doprovodný program: 10.3. Linorytový workshop
VŠUP – Ateliér ilustrace a grafiky – studentské práce – 3.4. – 5.5. 2013
Výstava studentských prací studentů VŠUP Praha- ateliér ilustrace a grafiky - vedoucí
Juraj Horváth; výstava autorských knih, plakátů, pohlednic, fanzinů a dalších
grafických objektů
Vernisáž: 2.3. - Prezentace ateliéru jejím vedoucím, MgA. Jurajem Horváthem a
asistentkou Michaelou Kukovičovou; představení 8 studentů ateliéru Ilustrace a
grafiky; projekce dokumentů z dílny studentů Atelieru filmové a televizní grafiky.
Výstava z půdy – Anton Plefka – 20.5. – 31.5. 2013 – výstava kreseb a maleb
regionálního autora. Zapůjčeno ze soukromé sbírky.
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Secesní vazby – 5.6. – 30.6. 2013 - Výstava nakladatelských knižních vazeb z období
secese, představení vazeb nejvýznamnějších nakladatelských domů té doby (Jan Otto,
Josef Richard Vilímek, František Topič aj.). Zapůjčeno ze soukromé sbírky.
Vernisáž: 4.6. - Přednáška Petry Petrové o období secese, o vlivu tohoto směru na
knižní kulturu, popis vystavených exponátů
Knihy vázané srdcem – Helena Klinderová – 21.8. – 29.9. 2013 - První autorská
výstava Heleny Klinderová - knižní vazby z období let 2001 – 2013
Vernisáž: 20.8. - Představení autorčiných knižních vazeb, taneční vystoupení Malika
Lajla Tribe
Doprovodný program: 22. 9. Japonská vazba - výtvarná dílna s Janou Lieblovou
Nářez Františka Jos. Koudelky – 6.11. – 1.12. 2013 - Výstava knižních vazeb,
volných grafických listů, tiskařského vybavení; prodejní výstava vazeb z Koudelkovy
knihtiskárny
Vernisáž: 5.11. Přednáška Josefa F. Koudelky /vl.jménem Pavel Pech/ ke svému dílu popis originálních postupů při tvorbě knižních vazeb formou linorytu, resp. dřevorytu,
prezentace exponátů; doprovodný program vernisáže - hudební recitál harmonikáře
Tomáše Podroužka
Doprovodný program: 23. 11. Linorytová dílna s Helen Čubovou, soutisk
Leporello – Hana Vyoralová – 8.12. 2013– 19.1. 2014 - Výstava leporel, pohlednic,
knih, skládaček, knižních objektů; prodejní výstava atelieru Leporello
Vernisáž: 7.12 Hana Vyoralová představila atelier Leporello a své výrobky; hudební
vystoupení: Levoruký Eda
Doprovodný program: 7. 12. 2013 dílna - skládání origami


Koncerty, divadla – Výsledkem spolupráce s hudebním oddělením ZUŠ v Lokti,
zastoupeným jejím pedagogem Janem Zapfem a Sdružení rodičů školy, bylo zahájení
cyklu koncertů či divadelních představení.
Setkání se Samuelou - 10.1.. – koncert folkové skupiny Netřísk s autorskou četbou
povídek
Papiňák – 31.1. – autorský večer a autogramiáda Ludmily Křivancové
Žofie Kabelková – 14.2. – hudební recitál
Duo harfa - housle – 21.3. – koncert vážné hudby
Pěvecký sbor Zvonek – 18.4. – koncert
Václav Fuksa-Felix Murnig – 4.5. – kytarový recitál
Barvy hudby /Tomáš Podroužek – 9.5. – hudební recitál
Učitelé dětem – 30.5. – koncert učitelů ZUŠ
Jazz a poezie /Václav Hrabě/ - 26.9. – komponovaný pořad
Tucet – 3.10. – jevištní kompozice židovských a chasidských povídek
Šantré – 17.10. – folková skupina
Schody do absolutna - 7.11. – scénické čtení v podání Divadla bez zákulisí
PIKap Quartet – 21.11. – koncert vážné hudby
DaD kvintet – 12.12. – koncert
Většina koncertů mohla být uspořádána díky podpoře a spolupráci se ZUŠ v Lokti a
Sdružením rodičů a přátel školy.
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Mimo tento cyklus mohli posluchači ročníkové přehrávky ZUŠ /16. – 17..4./

Knihovna nabídla svým návštěvníkům další setkání s literaturou formou divadelního
ztvárnění z cyklu scénických čtení Listování:
Dračí polévka – 6. 4. – představení pro 4.,5., a 6. tř. ZŠ – podle stejnojmenné knihy
Aleny Ježkové
Dobrodružství strýčka Ludvíka – 27.11 – představení pro 2. a 3. tř.. ZŠ – podle
knihy Janneca Levi
Můj příběh – 9:58 – 28. 11. – představení pro 8. a9.tř. ZŠ – podle stejnojmenné knihy
Usaina Bolta



Herní klub – aktivně sdružuje zájemce o stolní a deskové hry, pořádá turnaje, soutěže a
pravidelná setkání hráčů, seznamuje je se svými novými akvizicemi, spolupracuje s
loketským skautským střediskem Jitřenka a herním klubem v Městské knihovně Nové
Sedlo. Odměny na soutěže a turnaje a nákup nových her jsou hrazeny ze sponzorských
příspěvků.

Prezentace knihovny
Internet:
www.mkloket.cz – denně
https://m.facebook.com/mkloket - denně
www.loket.cz – denně
www.karlovarskykalendar.cz/cs-cz/ - aktuality
www.kdykde.cz – aktuality
www.kudyznudy.cz – aktuality
www.bbkult.net – aktuality
www.ceskakultura.cz – měsíčně
www.kdesecodeje.cz – aktuality
www.zapad.cz – aktuality
www.informuji.cz – aktuality
www.vyletnik.cz – aktuality

tisk:

Mladá fronta Dnes
Sokolovský deník
Karlovarský deník
Bulletin SKIP
Česká kultura
Loketské listy
Kulturní kalendář Karlovarského kraje
Čtenář
12

Granty a projekty
Projekty MK ČR:
 Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket 2013.
Grant ve výši 15 000,- byl udělen v rámci dotačního programu MK ČR Knihovna 21.
století.
 Ochrana speciálního fondu expozice umělecké knižní vazby. Grant ve výši 39 000,- byl
přidělen v rámci dotačního programu MK ČR Knihovna 21. století.
 Nákup a instalace webového katalogu OPAC 2.0. Grant ve výši 100 000,- byl přidělen
v rámci dotačního titulu MK ČR VISK 3
Česká knihovna – knihovna využívá nabídky MK ČR a v rámci tohoto projektu získává
zdarma do svého fondu tituly z vydávané české produkce
Okrašlovací spolek Loket se podílel získanou dotací na podporu kulturních aktivit
Karlovarského kraje na projektu Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v
Městské knihovně Loket 2013.
Sponzoři
Magdalena Radošová - DOP – HC, spol. s.r.o.
Ivana Lojínová – Goethe tour
Loketské městské lesy, spol. s r.o.
Elesta Loket
Viktor Braunreiter – herec
Hrad Loket
Rodiče dětských čtenářů a aktivisté knihovny, kteří zdarma pomáhají při přípravě i konání
akcí knihovny.
Pomoci všech si knihovna velice váží a děkuje za ní!
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