OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2002
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D. Molzerová, knihovnice
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1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ
Obecní knihovna Zahrádky byla 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 ke dni 2. 7. 2001 zřízena jako organizační
složka Obce Zahrádky. Tento stav zůstal nezměněn i v roce 2002.
Účelem a předmětem činnosti Obecní knihovny Zahrádky je dle zřizovací listiny
poskytování knihovnických a informačních služeb. Činnost knihovny se od 1. 1. 1998 řídí
Výpůjčním řádem, který schválilo zastupitelstvo obce dne 1. 12. 1997 a od 15. 1. 2001
Dodatkem k výpůjčnímu řádu, který schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 1. 2001.
Knihovna je přímo řízena starostkou obce. Mezi obcí Zahrádky a Městskou knihovnou
Jindřichův Hradec funguje od 16. 9. 1996 spolupráce, platnost existující písemné dohody není
časově omezena..
Pracovnicí knihovny je od 1. 9. 1999 zahrádecká občanka Dagmar Molzerová, se kterou je
uzavřena Dohoda o pracovní činnosti do 31. 12. 2003.
Knihovna sídlí v budově Obecního domu, její otevírací doba byla v pondělí, a to od ledna do
září od 17 do 19 hodin a od října do konce roku od 18 do 20 hodin (důvodem změny byl
pozdější návrat knihovnice ze zaměstnání).
Kontakty: 378 53 Zahrádky čp. 42, telefon 0332/490 051, po přečíslování v září 384 490 051.
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 o existenci knihovny zmínky.
3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE 2002
3. 1. čtenáři
V knihovně bylo ke konci roku 2002 zaregistrováno 17 čtenářů, oproti roku 2001 se počet
čtenářů snížil o sedm. Dětí a mládeže do 15ti let věku bylo v knihovně registrováno 5, tedy o
čtyři méně než v předchozím roce. Především ztráta některých čtenářů z řad mládeže, kteří
zřejmě opuštěním základní školy už nemají možnost navštěvovat knihovnu, se citelně
podepsala na snížení počtu čtenářů.
V průběhu roku zavítalo do knihovny 163 klientů, kteří realizovali 259 výpůjček tzn. cca 6
výpůjček na jednu týdenní otevírací dobu a cca 2 výpůjčky na jednoho klienta knihovny.
3. 2. Knihy
3. 2. 1. počet a struktura knihovního fondu k 31. 12. 2001 a k 31. 12. 2002

knihy
krásná literatura pro dospělé
krásná literatura pro děti
naučná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
CELKEM

k 31. 12. 2001
počet
%
1274
67
364
19
256
13
18
1
1 912
100

k 31. 12. 2002
počet
%
1317
66
374
19
272
14
21
1
1 984
100
Tab. č. 1
3

Z tabulky jsou zřejmé rozdíly ve velikosti knihovního fondu ve sledovaných obdobích; v roce
2002 došlo k nárůstu knihovních jednotek o 72 kusů (tzn. 4% roční přírůstek tejně jako v roce
2001) na celkový počet 1984 knih. Struktura knihovního fondu se v podstatě v žádném ze
sledovaných ukazatelů nezměnila. Knihy byly kupovány buď v knihkupectvích nebo
prostřednictvím Městské knihovny v Jindřichově Hradci či přímo od prodejců různých
nakladatelů, kteří nabízeli knihy za zvýhodněné ceny.
Významným zdrojem přírůstku knihovního fondu jsou pro knihovnu trvale darované knihy.
V roce 2002 získala knihovna tímto způsobem přes sto knih od dvou dárců. Tyto knihy byly
vzhledem ke svému velkému počtu a časovým možnostem knihovnice do knihovního fondu
zařazovány postupně a v případě, že se objevil zájemce o některou ze zmíněných knih, byla
mu půjčka umožněna.
Během roku nedošlo k vyřazení žádné knihy.
3. 2. 2. počet a struktura výpůjček knih v roce 2002
knihy
počet
krásná literatura pro dospělé
67
krásná literatura pro děti
25
naučná literatura pro dospělé
16
naučná literatura pro děti
5
CELKEM
113

%

59
22
14
5
100
Tab. č. 2
Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 je patrné, že nejvíce je využívána krásná literatura pro dospělé,
následována krásnou literaturou pro děti, o naučnou literaturu je menší zájem. Oproti roku
2001 se zdvojnásobil zájem o naučnou literaturu (19% oproti 10%).
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Graf č. 1
3. 3. periodika
3. 3. 1. počet a struktura k 31. 12. 2001 a k 31. 12. 2002
V roce 2002 pokračovala knihovna v odebírání dvou časopisů
z roku 2001, nově byly objednány 4 časopisy. Celkem odebírala
knihovna 6 periodik (jeden čtrnáctideník, ostatní
byly
měsíčníky). Počet docházejících periodik se oproti roku 2001
zdvojnásobil.

časopis
rok 2001
Bydlení
Dorka
Elixír
Fit pro
život
100 + 1
Zahrádkář
Zdraví

rok 2002

Tab. č. 3

4

V knihovně jsou k dispozici časopisy nakoupené v předchozích letech, jako např. abc,
Zahrádkář, Rady pro hobby, Burda atd.
Do knihovny bylo darováno 12 kusů časopisu pro ženy Marianne z roku 2001 a 2002.
Časopisy byly nakupovány prostřednictvím Poštovny Zahrádky dle rozhodnutí knihovnice,
s přihlédnutím ke struktuře výpůjček v předchozím roce.
3. 3. 2. počet a struktura výpůjček periodik v roce 2002
časopis
počet
Bydlení
25
Dorka
19
Elixír
26
Fit pro život
23
100 + 1 zahraniční zajímavost
29
Zdraví
24
CELKEM
146

%
17
13
18
16
20
16
100
Tab. č. 4

Časopis 100 + 1 vychází dvakrát do měsíce a je v tabulce srovnán s ostatními měsíčně
vycházejícími periodiky. I když to není patrné z tabulky, byl ve skutečnosti čtenáři nejméně
požadován. Menší zájem projevovali čtenáři též o časopis Dorka, ostatní časopisy byly
využívány zhruba stejnou měrou. Zájem o časopisy oproti roku 2001 (42 výpůjček) podstatně
vzrostl.
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3. 4. videokazety
V roce 2002 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). V roce 2002 se neuskutečnila, stejně jako v roce 2001,
žádná výpůjčka.
3. 5. tiskoviny
Knihovna rovněž nabízela možnost vypůjčit si nebo prohlédnou na místě řady tiskovin, např.:
:
Místní program rozvoje Obce Zahrádky, výroční zprávy Výtvarné dílny Zahrádky a
Turistické ubytovny Zahrádky od roku 1999, výroční zprávu knihovny 2001, Greenways
Praha – Vídeň 2001, Základy ekologie vesnice, Moje obec moje město věc veřejná, Sedm
z nejkrásnějších českých měst, Přírodovědné rébusy, měsíčník Směr evropská unie,

5

Sebeochrana obyvatelstva, Příručka pro obyvatelstvo pro případ ohrožení, Jihočeská vesnice
roku 2000 a 2001, katalogy IKEA. Tyto tiskoviny nebyly v roce 2002 ani jednou vypůjčeny.
3. 6. služby
Stav poskytování služeb zůstal stejný jako v loňském roce a je uveden ve Výroční zprávě
knihovny za rok 2001.
4. MAJETEK A FINANCOVÁNÍ
4. 1. majetek
Dle inventury provedené ke dni 31. 12. 2002 činí hodnota knihovního fondu 43 287 Kč
4. 2. financování
Služby knihovny jsou bezplatné, poplatek za registraci činil pro dospělé čtenáře 30,- 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.
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
500,00
330,00
pokuty a náhrady
nákup knih
4 596,00
8
600,00
nákup periodik
2 995,90
materiál
500,00
908,20
mzdy
2 448,00
2 900,00
daň z mezd
432,00
500,00
330,00
12 000,00
CELKEM
11 380,10
vybavení veřejné Internetové
186 748,40
stanice s podporou POV
Tab. č. 5
5. ZÁMĚRY DO ROKU 2003
Na konci roku 2002 byla podána žádost obce Ministerstvu kultury ČR o zařazení Obecní
knihovny Zahrádky jako základní knihovny do evidence knihoven dle zákona č. 257/2001 Sb.
Tak se pro ni otevřou nové možnosti, např. i získání dalších finančních prostředků na
realizování různých záměrů v dalších letech.
Na začátku roku 2003 projde knihovna velkou přeměnou a podstatně rozšíří nabídku služeb.
U zrodu těchto změn stálo podání žádosti o dotaci Programu obnovy venkova (dotační titul 6
Podpora vzdělávání a poradenství) na realizaci projektu „Veřejně přístupná internetová
stanice v Obecní knihovně Zahrádky“ v dubnu 2001 v hodnotě 186,7 tisíc korun (130 000 Kč
dotace).
Od února 2003 nabídne možnost přístupu na internet všem zájemcům, kteří si tak např. kromě
celosvětového rychlého vyhledávání informací budou moci založit svoji elektronickou adresu
a vybavovat tak tímto způsobem svoji poštu.
Všechny knihy budou opatřeny čárovým kódem a evidovány v elektronické podobě. Velmi
výhodná bude též možnost výpůjčky knih prostřednictvím elektronických katalogů jiných
knihoven, tzn. poskytování meziknihovních služeb.
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