ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY TROUBKY
ZA ROK 2021
Místní knihovna Troubky, organizační složka obce registrovaná v registru veřejných knihoven
vedeným ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 4925/2003, sigla PRG 595.
Knihovna spolupracuje při plnění hlavních činností s Městskou knihovnou v Kojetíně, která je
pověřena regionálními funkcemi. Kromě místní knihovny je do této spolupráce zapojeno dalších osm
knihoven. (Uhřičice, Křenovice, Polkovice, Měrovice, Kovalovice, Lobodice Oplocany, Stříbrnice).
V Místní knihovně v Troubkách probíhala po celý rok pravidelná výpůjční činnost podle stanovené
provozní doby pondělí a čtvrtek od 15.00 – 18.00 hod.
Součástí výpůjční činnosti je také meziknihovní výpůjční služba na literaturu z jiných knihoven.
V roce 2021 bylo vyřízeno v rámci této spolupráce cca 20 požadavků.
Ke službám knihovny také patří zajištění přístupu veřejnosti na internet, ale o tuto službu již u nás není
po plošném zavedení kabelové televize zájem.
Metodické návštěvy z regionální knihovny Kojetín 2021:
26. 6. 2021 Aktualizace knihovního fondu, vyřazení starých opotřebovaných knih, stanovení termínů
cirkulací knižního fondu, projednán nákup nových knih, meziknihovní výpůjční služby.
Byla provedena kontrola dokumentace knihovny:
- řádně vedený statistický deník místní knihovny
- podepsané přihlášky všech registrovaných čtenářů
- knihovní řád, ceník, směrnice o ochraně osobních údajů
- řádně vyvěšená půjčovní doba knihovny
- protokoly k cirkulačním souborům, souborům do fondu a revizní protokoly řádně založeny
- zápisy z metodických návštěv a porad.
Akce pro čtenáře 2021:
Kvůli nouzovému stavu se akce s literární tematikou ani besedy se zajímavými osobnostmi bohužel
nemohly konat.
26. 10. 2021 Účast na setkání knihovníků Olomouckého kraje – místní knihovna byla již potřetí
nominována do soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. V roce 2021 se do
užšího výběru dostalo 12 knihoven ze 479. A naše knihovna byla mezi nimi. Vyhrát mohly sice
jenom tři, ale už to, že Troubky byly opět mezi nominovanými knihovnami z celého
Olomouckého kraje, je úspěch. Slavnostní vyhlášení se konalo ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Akce se zúčastnila i ředitelka Městské knihovny Kojetín, paní Jitka Lorencová.
(Nejlepším neprofesionálním knihovníkem Olomouckého kraje za rok 2020 byla tentokrát
vyhlášena paní Lenka Janků z Oskavy.)
4.–10.10.2021 V rámci 25. ročníku celostátní akce Týden knihoven byla v MK Troubky vyhlášena
tradiční čtenářská amnestie – akce probíhala v omezené míře vzhledem k nouzovému stavu
v ČR.
1.11.–31.12.2021 Stejně tak probíhala omezeně, s ohledem na aktuální nouzový stav v ČR, registrace
čtenářů zdarma s platností do 31.12.2021.
Provozní doba v knihovně byla po celý rok dodržována. Pouze opravdu výjimečně, bylo v knihovně
zavřeno – provoz musel být přizpůsoben aktuálním podmínkám stanoveným vládou ČR.

Souběžně s výpůjční činností probíhá v knihovně práce s knihovním fondem – průběžný nákup
knižních novinek, jejich knihovnické zpracování, kódování, příprava čtvrtletní cirkulace knih a její
elektronické zpracování, údržba fondu, zpracování darů, objednávky časopisů, odpisy zastaralé a
opotřebované literatury a časopisů, informační činnost, kontrola a zařazování katalogizačních
záznamů.
Statistika knihovny za rok 2021:
Počet návštěvníků: 904 (v roce 2020 bylo 910 návštěvníků)
Počet výpůjček:
3705
Počet knih v cirkulačních souborech:
773 viz. rozpis
Celkem půjčeno
4478 knih/rok (loni bylo 4949 výpůjček)
Rozpis souborů:
Počet příchozích cirkulačních souborů:
Počet odchozích cirkulačních souborů:
Ukončená cirkulace:
Stálý fond:
Celkem:

8 souborů
8 souborů
4 soubory
5 souborů
25 souborů

(238 knih)
(254 knih)
(117 knih)
(164 knih)
(773 knih)

Stav knižního fondu k 31. 12. 2021 činí celkem 6358 svazků – tj. bez cirkulačních souborů:
V loňském roce bylo v knihovně 6088 svazků.
Rozpis knižního fondu:
Naučná literatura:
Beletrie:
Mládež naučná:
Mládež:
Celkem

963 knih
4113 knih
347 knih
935 knih
6358 knih

V roce 2021 bylo zaregistrováno 194 čtenářů, z toho 40 dětí do 15 let. Tento počet čtenářů je vzhledem
k nouzovému stavu velmi potěšující. (Pro srovnání – v roce 2020 bylo zaregistrováno 201 čtenářů.) Je
třeba vzít v úvahu, že ve skutečnosti je počet čtenářů vyšší, protože jednu registraci často využívá více
rodinných příslušníků.
Počet návštěv a logicky i počet výpůjček je oproti loňsku nižší, protože jsme se i tentokrát potýkali
s nouzovým stavem a omezenými podmínkami půjčování knih. Ale místní knihovna využívala všech
možností, aby čtenářům vždy vyšla vstříc.
Hospodaření knihovny je součástí rozpočtu obce. Na nákup nových knih a časopisů poskytl zřizovatel
příspěvek 75 000 Kč. Vyúčtování příspěvku je přílohou této zprávy.
Děkujeme
zřizovateli – obci Troubky za všestrannou podporu knihovny. Za průběžnou obnovu potřebné
techniky i knihovnických programů, jako je program Tritius zaměřený na výpůjční systém, program
MARC21 určený pro katalogizaci knih.
Dále zřizovatel pravidelně poskytuje finanční příspěvek na nákup nových knih a časopisů, a podle
potřeby průběžně přispívá na modernizaci, vybavení a údržbu interiéru knihovny.
Věřím, že čtenáři budou i v letošním roce se službami knihovny spokojeni.
Hana Obrtelová
Příloha: Vyúčtování finančního příspěvku 75000 Kč za rok 2021
V Troubkách 10. 2. 2022

Rozpis cirkulačních souborů za rok 2021
PŘÍCHOZÍ SOUBORY – MK TROUBKY – STÁLÝ FOND
147/2021
stálý fond
36 svazků
9951,74 Kč
148/2021
stálý fond
18 svazků
5330,85 Kč
149/2021
stálý fond
41 svazků
11658,71 Kč
150/2021
stálý fond
45 svazků
12155,48 Kč
151/2021
stálý fond
24 svazků
6266,96 Kč
164 svazků
45363,74 Kč
PŘÍCHOZÍ SOUBORY PO UKONČENÉ CIRKULACI – MK TROUBKY
01/2021
stálý fond
35 svazků
04/2021
stálý fond
27 svazků
07/2021
stálý fond
32 svazků
10/2021
stálý fond
23 svazků
117 svazků
PŘÍCHOZÍ VÝMĚNNÉ SOUBORY – CÍLOVÁ KNIHOVNA TROUBKY
03/2021 TR-LOBO-KOJ
29 svazků
6066,14 Kč
06/2021 TR-LOBO-KOJ
28 svazků
6123,54 Kč
09/2021 TR-LOBO-KOJ
32 svazků
7040,86 Kč
12/2021 TR-LOBO-KOJ
32 svazků
7218,30 Kč
121 svazků
26448,84 Kč
PŘÍCHOZÍ VÝMĚNNÉ SOUBORY – CÍLOVÁ KNIHOVNA LOBODICE
03/2020 LOBO-TR-KOJ 27 svazků
4090,22 Kč
06/2020 LOBO-TR-KOJ 28 svazků
5801,14 Kč
09/2019 LOBO-TR-KOJ 33 svazků
5448,94 Kč
11/2019 LOBO-TR-KOJ 29 svazků
5443,85 Kč
117 svazků 20784,15 Kč
ODCHOZÍ VÝMĚNNÉ SOUBORY – CÍLOVÁ KNIHOVNA LOBODICE
06/2018 LOBO-TR-KOJ 32 svazků
6071,68 Kč
09/2018 LOBO-TR-KOJ 29 svazků
5458,92 Kč
11/2018 LOBO-TR-KOJ 29 svazků
5165,16 Kč
3/2018
LOBO-TR-KOJ 29 svazků
5209,92 Kč
119 svazků
21905,68 Kč
ODCHOZÍ VÝMĚNNÉ SOUBORY – CÍLOVÁ KNIHOVNA TROUBKY
11/2019
TR-LOBO-KOJ
35 svazků
6565,70 Kč
03/2020
TR-LOBO-KOJ
26 svazků
4700,54 Kč
06/2020
TR-LOBO-KOJ
35 svazků
7255,69 Kč
09/2019
TR-LOBO-KOJ
39 svazků
7309,93 Kč
135 svazků 25831,86 Kč
Hana Obrtelová, 10. 2. 2022

