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1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ
Obecní knihovna Zahrádky byla zřízena usnesením zastupitelstva obce
č. 42/2001 ze dne 2. 7. 2001 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 84 odst. 2 písm. e, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, § 24 jako organizační složka Obce Zahrádky.
Účelem a předmětem činnosti Obecní knihovny Zahrádky je dle zřizovací listiny
poskytování knihovnických a informačních služeb. Činnost knihovny se řídí
od 16. 12. 2002 Knihovním řádem Obecní knihovny Zahrádky, který byl změněn
od 1. 10. 2009. Knihy byly vedeny do července 2019 v Regionálním knihovním
systému Clavius REKS a od srpna v novém systému Tritius.
Knihovna je přímo řízena starostou obce. Mezi obcí Zahrádky a Městskou
knihovnou Jindřichův Hradec funguje od 16. 9. 1996 spolupráce, platnost existující
písemné dohody není časově omezena.
Od 1. 1. 2021 se o knihovnu stará pracovnice obecního úřadu paní Marie
Kubíčková.
Knihovna sídlí v budově Obecního domu. Otevírací doba knihovny byla v pondělí
od 16 do 19 hodin na dobu úředních hodin Obecního úřadu Zahrádky, případně
dle dohody.
Kontakty: 378 53 Zahrádky 42, e-mail knihovna@zahradky.cz.
Informace o knihovně jsou zveřejňovány v měsíčníku Zahrádecký zpravodaj
a na nástěnkách turistických zařízení v obci; trvale jsou zveřejněny na adrese
www.zahradky.cz. Knihovní fond Obecní knihovny Zahrádky lze prohlédnout
na internetové adrese https://jh.tritius.cz/library/zahradky, kde lze vyhledávat knihy
z katalogu z domova a prohlédnout si své čtenářské konto.
Provozování knihovny je obcí považováno za poskytování veřejné služby.
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2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY
První zmínka o zahrádecké knihovně v zachovalých „Protokolech schůzí
obecního zastupitelstva v Zahrádkách“ je ze dne 29. března 1922, kdy bylo
rozhodnuto o sloučení knihoven obecní, hasičského sboru a místního odboru Jednoty
Pošumavské v jednu veřejnou obecní knihovnu.
Zachovalé obecní kroniky z období od roku 1935 přinášejí zmínky o existenci
knihovny.

3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE 2021
3. 1. Čtenáři
V roce 2021 se počet registrovaných čtenářů navštěvujících Obecní knihovnu
Zahrádky snížil na 14, z toho jsou 2 čtenáři do 15 ti let.
Během roku proběhlo v knihovně celkem 84 fyzických návštěv, čímž došlo oproti
roku 2020 ke snížení (r. 2020 – 129 návštěv), počet výpůjček se také mírně snížil na
521 (v roce 2020 to bylo 662 výpůjček). Pokles návštěvnosti byl především z důvodu
covidových opatření. Statisticky připadá na každý týden, kdy byla knihovna otevřená,
přibližně 10 zapůjčených knih. Obecní knihovna zaznamenala i návštěvnost on-line
služeb. Čtenáři využívají vystavený katalog knihovny na webu obce. V roce 2021 to
bylo 14 návštěvníků.
Návštěvnost knihovny za rok 2021 klesla o 34,9 % v porovnání s rokem 2020
(2006 – 148 návštěv, 2007 – 106 návštěv, 2008 – 96 návštěv, 2009 – 444 návštěv,
2010 – 226 návštěv, 2011 – 459 návštěv, 2012 – 491 návštěv, 2013 – 560 návštěv,
2014 – 579 návštěv, 2015 – 560 návštěv, 2016 – 270 návštěv, 2017 – 239 návštěv,
2018 – 256 návštěv, 2019 – 266, 2020 – 129, 2021 – 84 návštěv ).
Počet výpůjček se oproti loňskému roku snížil o 21,3 %, ale v porovnání
s předešlými roky, jsou výpůjčky vyšší (2006 – 126 výpůjček, 2007 – 63 výpůjček,
2008 – 123 výpůjček, 2009 – 210 výpůjček, 2010 – 166 výpůjček, 2011 – 324
výpůjček, 2012 – 452 výpůjček, 2013 – 490 výpůjček, 2014 – 619 výpůjček, 2015 –
655 výpůjček, 2016 – 366 výpůjček, 2017 – 241 výpůjček, 2018 – 216 výpůjček, 2019
– 362 výpůjček, 2020 – 662 výpůjček, v roce 2021 – 521 výpůjček).
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3. 2. Knihy
3. 2. 1. Počet a struktura knihovního fondu
Stav 31. 12. 2021
počet
%
1 324
82,1
288
17,9
1 612
100

Knihy
Krásná literatura
Naučná literatura
CELKEM

Tab. č. 1
Tabulka zobrazuje stav knihovního fondu v roce 2021 (k 31. 12.).
V roce 2021 nebyly vyřazeny žádné knihy. Využívali jsme výpůjční služby
z Městské knihovny v Jindřichově Hradci a také meziknihovní výpůjční služby z jiných
knihoven. Bylo zapůjčeno celkem 148 ks knih ( v roce 2020 – 150 ks knih).
3. 2. 2. Počet a struktura výpůjček knih v roce 2021
Knihy

rok 2020
Počet
%
310
82,2
51
13,5
15
4,0
1
0,3
377
100

Krásná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro děti
Naučná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
CELKEM

rok 2021
Počet
%
297
70,9
109
26,0
13
3,1
0
0
419
100
Tab. č. 2
graf č. 1

Struktura výpůjček knih v roce 2021
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Počet výpůjček krásné literatury pro dospělé se snížil o 4,2 %, naopak u dětí se
v porovnání s r. 2020 zvýšil o 53,2 %.
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3. 3. Periodika
3. 3. 1. Počet a struktura
V roce 2021 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 2 časopisy –
Bydlení a Zdraví. V knihovně jsou k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích
letech, jako např. Floristika, Abc, Zahrádkář, Zahrada, Hobby, Burda, Dorka, Diana, Fit
pro život, 100 + 1 zahraniční zajímavost, National Geographic a další.
Zájem o výpůjčku periodik stále trvá. Z celkového počtu výpůjček (521 ks) tvoří
výpůjčky periodik 18,4 % (96 ks). Předplatné těchto časopisů má tedy smysl. Někteří
návštěvníci si dokonce půjčují pouze časopisy.
3. 4. Služby
Vedle běžných služeb, které knihovna nabízí, umožňuje svým návštěvníkům
využívat veřejný internet.
Nutno ale dodat, že vzhledem k větší dostupnosti internetového připojení
v domácnostech je i návštěvnost knihovny, co se týče internetu, malá. K dispozici
byla tiskárna s kopírkou a skenerem, kterou mohli čtenáři využívat.

4. FINANCOVÁNÍ
Od 1. 10. 2009 je registrace čtenářů zdarma. Sankce za překročení výpůjční
doby je 5 Kč za první dva týdny a 5 Kč za každý další započatý týden, částečné
poškození dokumentu 50% z ceny, úplné zničení nebo ztráta dokumentu 100% ceny +
50 Kč, ztráta časopisu 100% ceny + 10 Kč a poškození čárového kódu 10 Kč. Vstup
na internet je zdarma. Tisk 1 strany A4 černobílá barva 3 Kč, barevný tisk 5 Kč.
Knihovna již od roku 2010 výjimečně zakoupí pár titulů nových knih z důvodu
velkého využití výměnného fondu s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci.
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PŘÍJMY v Kč
VÝDAJE v Kč
POLOŽKA
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Registrace, tisk, internet
0
0
Neinv. přijaté transfery ze SR
0
0
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000
1259
Drobný hmot. dlouhod. majetek
0
0
Ostatní nákupy
0
0
CELKEM
0
0
2 000
1 259
Tab. č. 3 – Financování knihovny v r. 2021 – Rozpočet/Skutečnost
V roce 2021 bylo hrazeno předplatné periodik a dále zakoupena jedna kniha.
Celkové náklady v r. 2021 byly ve výši 1. 259 Kč.

5. ZÁMĚRY V ROCE 2022
-

udržet rozsah výpůjční doby stejný jako v roce 2021, tj. v rámci pracovní doby
úřednice obecního úřadu

-

udržet stabilitu služeb poskytovaných knihovnou

-

poskytovat služby veřejného internetu i neregistrovaným čtenářům

-

doplňovat knihovní fond a periodika nákupem

-

využívat výpůjční služby Městské knihovny v J. Hradci (výměnné soubory)

-

průběžně evidovat přírůstky v knihovně Tritius.
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