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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 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), §84
odst. 2 písm. e, zák. 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.
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. 2003 do 31. 1. 2003 byla pracovnicí knihovny Dagmar Molzerová. Od
1. 2. 2003 do 31. 12. 2003 byl funkcí knihovníka pověřen pracovník civilní služby
Zdeněk Tichý. Od 1. 1. 2004 je knihovnicí Kateřina Doskočilová.
Knihovna sídlí v budově Obecního domu. Otevírací doba knihovny je každou
sobotu od 10 do 12 hodin.

Kontakty:

378

53

Zahrádky

č.p.

42,

telefon

384 490 218,

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.
Provozování knihovny je obcí považováno za poskytování veřejné služby.
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.
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3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE 2008
3. 1. Čtenáři
V roce 2008 se počet čtenářů pravidelně navštěvujících Obecní knihovnu ustálil
na 15ti.
Během roku proběhlo v knihovně celkem 96 návštěv, což je oproti roku 2007
pokles směrem dolů (r. 2007 – 106 návštěv), ale počet výpůjček se zvýšil na 123 (v
roce 2007 to bylo 63 výpůjček). Statisticky připadají na každý víkend, kdy byla
knihovna otevřená, 2 návštěvy čtenářů.
Návštěvnost knihovny má tedy již po několik let klesající tendenci (2006 – 148
návštěv, 2007 – 106 návštěv, 2008 – 96 návštěv). Počet vypůjčených dokumentů
kolísá (2006 – 126 výpůjček, 2007 – 63 výpůjček, 2008 – 123 výpůjček).
3. 2. Knihy
3. 2. 1. Počet a struktura knihovního fondu

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

Stav 31. 12. 2007
počet
%
1582
67,8
388
16,6
362
15,6
2332
100

Stav 31. 12. 2008
počet
%
1616
68,1
390
16,4
368
15,5
2374
100
Tab. č. 1

Tabulka zobrazuje stav knihovního fondu v roce 2007 (k 31. 12.) a v roce 2008
(k 31. 12.). K největšímu nárůstu počtu dokumentů došlo u krásné literatury pro
dospělé (+34 ks), následuje naučná literatura (+6 ks), nejméně přibylo krásné
literatury pro děti (+2 ks). K nárůstu došlo u krásné literatury pro dospělé a u naučné
literatury. Mezi přírůstky knihovního fondu v roce 2008 jsou knihy zakoupené
prostřednictvím Městské knihovny v Jindřichově Hradci, ale i knihy, které byly
knihovně darovány soukromými dárci.
V knihovně přibylo za rok 2008 celkem 42 ks nových knih, během roku nebyly
vyřazeny žádné.

3

3. 2. 2. Počet a struktura výpůjček knih v roce 2008
Počet

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

53
23
7
9
92

%
57,6
25
7,6
9,8
100
Tab. č. 2
graf č. 1

Struktura výpůjček knih v roce 2008

CELKEM

Naučná literatura
pro děti

Naučná literatura
pro dospělé

Krásná literatura
pro děti

Krásná literatura
pro dospělé
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90
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Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 je patrné, že mezi knihami je nejvíce využívána
krásná literatura pro dospělé. V roce 2008 bylo z celkového počtu 92 vypůjčených
knih 57,6% krásné literatury pro dospělé. Následuje krásná literatura pro děti (25%).
Naučná literatura tvoří 17,4% výpůjček (z toho dětská naučná 9,8%, naučná literatura
pro dospělé 7,6%).

3. 3. Periodika
3. 3. 1. Počet a struktura
V roce 2008 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 3 časopisy Bydlení, Zdraví a National Geographic. V knihovně jsou k dispozici i časopisy
nakoupené v předchozích letech, jako např. Abc, Zahrádkář, Zahrada, Hobby, Burda,
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Dorka, Diana, Fit pro život, 100 + 1 zahraniční zajímavost a další. V knihovně jsou
také k dispozici katalogy IKEA.
Zájem o výpůjčku periodik je značný. Z celkového počtu výpůjček (123 ks) tvoří
výpůjčky periodik 25 % (31 ks). Předplatné těchto časopisů má tedy smysl. Někteří
návštěvníci si dokonce půjčují pouze časopisy, pro které si nedočkavě chodí.
3. 4. Videokazety
Stejně jako již v několika předchozích letech, i v roce 2008 nabízela knihovna
možnost výpůjček videokazet poskytnutých obcí: Tvář země (03/99 ČT), Fontána
(08/00 obec, zakázka), Mezinárodní řezbářské sympozium (12/2000 obec, zakázka),
Pavučina (10/00 ČT).
Ve sledovaném roce se neuskutečnila žádná výpůjčka těchto videokazet.
3. 5. Tiskoviny
Knihovna rovněž nabízela možnost vypůjčit si nebo prohlédnout na místě řady
tiskovin, např.: Místní program rozvoje Obce Zahrádky, výroční zprávy Výtvarné dílny
Zahrádky a Turistické ubytovny Zahrádky od roku 1999, výroční zprávu Obecní
knihovny od roku 2002, Greenways Praha – Vídeň 2001, Základy ekologie vesnice,
Moje obec moje město věc veřejná, Sedm z nejkrásnějších českých měst,
Přírodovědné rébusy, měsíčník Směr evropská unie, Sebeochrana obyvatelstva,
Příručka pro obyvatelstvo pro případ ohrožení, Jihočeská vesnice roku 2000 a 2001.
Tyto tiskoviny nebyly v roce 2008 ani jednou vypůjčeny.
3. 6. Služby
Vedle běžných služeb, které knihovna nabízí, umožňuje svým návštěvníkům
využívat veřejný internet. O využívání veřejného internetu je v Obecní knihovně
značný zájem.
Nutno ale dodat, že vzhledem k větší dostupnosti internetového připojení
v domácnostech, se i návštěvnost knihovny, co se týče internetu, snížila.
K dispozici byla i tiskárna s kopírkou a skenerem, kterou mohli čtenáři využívat.
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4. FINANCOVÁNÍ
Poplatek za registraci činil pro dospělé čtenáře 40,- Kč/rok. Neregistrovaným
klientům jsou služby poskytovány po složení zálohy 50,- Kč (kniha) a 20,- Kč
(časopis), která je v plné výši při ukončení výpůjčky vrácena. Pro zájemce o využití
služeb veřejného internetu je stanovena cena 5 Kč za 15 minut.
Knihovna

se

snaží

pořizovat

nové

knihy

s využíváním

nejrůznějších

zvýhodněných nabídek. Velmi výhodný je nákup prostřednictvím Městské knihovny
v Jindřichově Hradci, kde máme zřízen fond na nákup knih a kupujeme je s 20%
slevou.

PŘÍJMY
VÝDAJE
POLOŽKA
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Registrace, tisk, internet
1 000,00
957,00
Nákup knih a periodik
3 000,00
2 955,00
Mzdy
4 500,00
4 431,00
Nákup materiálu
200,00
123,00
Nákup ostatních služeb
100,00
49,50
CELKEM
1 000,00
957,00
7 800,00
7 558,50
Tab. č. 3 – Financování knihovny v r. 2008 – Rozpočet/Skutečnost
5. ZÁMĚRY V ROCE 2009
-

provozovat knihovnu v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně

-

udržet minimálně stávající počet registrovaných čtenářů

-

poskytovat služby veřejného internetu minimálně stávajícímu počtu
neregistrovaných čtenářů

-

doplňovat knihovní fond, periodika atp. nákupem

-

využívat výpůjční služby Městské knihovny v J. Hradci

-

průběžně evidovat přírůstky v knihovně SW Lanius.
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