
 

Výroční zpráva Obecní knihovny Starý 

Kolín za rok 2021 

 

 

„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ 

Umberto Eco 

 

Vážení zastupitelé obce, milé čtenářky a milí čtenáři, 

předkládám Vám Výroční zprávu o činnosti obecní knihovny v roce 2021, kdy jsme se všichni opět 

museli vypořádat s řadou omezení a nařízení v důsledku pandemie koronaviru. Obecní knihovna i 

v tomto roce byla několikrát uzavřena z důvodu nouzového stavu. Pokud to situace umožnila, bylo 

v provozu výdejní okénko, popř. jsme knihy zájemcům vozily domů. V rozvolněném režimu byl vstup do 

knihovny povolen pouze s rouškou nebo respirátorem a pro omezený počet osob na metry čtvereční, tj. 

v našem případě max. 5 čtenářů v knihovně. Veškeré aktivity byly pozastaveny nebo zrušeny.  

 

Statistické údaje knihovny za rok 2021: 

- knihovna byla otevřena 31 čtvrtků, výdejové okénko bylo otevřeno 12 čtvrtků (leden až březen), 

přičemž v této době jsme uskutečnily 63 rozvozů, během kterých jsme rozvezly 304 knih 

- zaregistrováno 139 čtenářů, z toho 47 čtenářů mladších 15 let 

- knihovnu v průběhu celého roku navštívilo 842 návštěvníků (ať již čtenářů, tak i nečtenářů, kteří 

se přišli jen informovat nebo prohlédnout knihovnu) 

- uskutečnilo se 2185 výpůjček, ve kterých je započítáno 1880 vypůjčených knih pro dospělé, 

268 knih dětských a 33x byl vypůjčen časopis Čtyřlístek 

- v rámci MVS (meziknihovní výpůjční služba) bylo z Kutné Hory zapůjčeno 42 knih 

- bylo zaevidováno 549 nových knih, 2 knihy z důvodu ztráty byly odepsány (obecnímu úřadu 

byla odevzdána příslušná finanční náhrada uhrazená čtenářem) 

- roční čtenářské poplatky se nezvýšily a zůstávají ve výši 60 Kč za dospělého čtenáře a 30 Kč 

za čtenáře mladšího 15 let 

- obec na provoz knihovny vynaložila celkovou částku 225 185 Kč, ve které je zahrnuta i částka 

70 623 Kč na doplnění knižního fondu 

- knihovna měla k 31. 12. 2021 celkem 3136 svazků, z toho naučná literatura 366 titulů, tzv. 

krásná literatura 2770 titulů 

- online katalog na webových stránkách navštívilo 211 čtenářů 

 



Nejčastěji půjčované tituly roku 2021: 

naučná pro mládež: Vít Haškovec – Malované dějiny Evropy 

beletrie pro mládež: J. K. Rowlingová – série knih o Harry Potterovi 

naučná pro dospělé: Aleš Palán – Jako v nebi, jenže jinak: nová setkání se samotáři z Čech a 

Moravy 

beletrie pro dospělé: Jaromír Jindra – Spiklenci z lásky 

Hana Whitton – Sidonie Česká: dar 

Antonín Polách – Richenza: román o životě 

Frances Liardet – Musíme být statečné 

Michaela Klevisová – Drak spí 

Mezi oblíbené autory knih pro dospělé mimo shora uvedených patřili v roce 2021 Vlastimil Vondruška, 

František Niedl, Karin Lednická, Hana Marie Körnerová, Anne Jacobsová, Táňa Keleová-Vasilková, 

Kathy Reichs, Tess Gerritsen a Ken Follet. 

 

 

Stále se nám nedaří uspořádat sezení nad knihou, 

dokonce již druhou knihou, místní autorky Veroniky 

Moreira, jejíž obě knihy s názvy Má paní a Má přítelkyně 

o Anně Boleynové a Janě Seymourové, prvních dvou 

manželkách Jindřicha VIII., jsou v knihovně k zapůjčení. 

 

 

 

Dne 20. září 2021 navštívily naší knihovnu metodičky z knihovny v Kutné Hoře, paní Lenka 

Frankovicová a Dita Kelbelová. Naše knihovna se jim velmi líbila, ocenily především možnost výběru z 

nových knih a zahájily nám revizi knihovního fondu, kterou jsme v následujících dnech již prováděly 

samy. 

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, v platném znění, je knihovna, jejíž knihovní fond nepřesahuje 

100 000 knihovních dokumentů, povinna jednou za 5 let provádět revizi knihovního fondu. Jelikož jsme 

v letošním roce měli pětileté výročí od zahájení provozu, připadlo provedení revize na tento rok. Revizi 

jsme provedly pomocí revizního modulu knihovního systému, jednotlivé dokumenty jsme načetly pomocí 

skeneru a čárových kódů a výsledkem je vytvořený seznam chybějících knih, přičemž jsme současně 

hodnotily fyzický stav jednotlivých titulů (poškozená kniha či obal, prasklá vazba, uvolněné listy). Pokud 

šlo závady odstranit (nové balení, zalepení), lze knihy i nadále ponechat v knižním fondu. 



A myslím, že je velmi dobrou zprávou, že jsme žádnou knihu nevyřadily z důvodu poškození, všechny 

se podařilo opravit a žádná kniha nám ve fondu nechybí, aniž bychom věděly, kdo ji má zapůjčenou. 

Bohužel jsme nuceny začátkem roku 2022 vyzvat několik čtenářů k vrácení knih z důvodů dlouhé 

výpůjční lhůty, kterou jsme dosud ve velké míře tolerovaly, avšak budeme muset lhůtu pro upozornění 

na dlouhé výpůjčky zkrátit, neboť se nám stalo, že někteří čtenáři si knihy v naší knihovně vypůjčí a aniž 

by knihy vrátili, ze Starého Kolína se odstěhují a poté je velmi těžké takové „čtenáře“ shánět a vymáhat 

vrácení knih. A bohužel se nejedná o ojedinělý případ. 

Dne 11. 11. 2021 jsme se zúčastnily setkání zástupců obce a knihovníků, které se konalo v budově 

Městské knihovny Kutná Hora, která se však na přelomu roku stěhuje do nových prostor.  

V uplynulém roce 2021 byly pořízeny do knihovny nové zajímavé tituly. Přibylo 549 knih. Namátkou 

vybírám pro dospělé čtenáře: 

Alena Mornštajnová – Listopád 

Robert Bryndza – Propast smrti 

Radka Třeštíková – Tajemství 

J. K. Rowlingová – Vánoční prasátko 

Patrik Hartl – 15 roků lásky 

Vlastimil Vondruška – Královražda na Křivoklátu 

Kristina Höschlová – Lékařem mezi pouští a minami 

Aleš Palán – Nevidím ani tmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V letošním roce jsme také zaevidovaly knihu S Kutnou Horou za zády 

– Po cestách Jarního putování se sv. Jakubem. Tuto knihu vydal 

vlastním nákladem Hlízovský unikátní spolek a jedná se o populárně 

naučnou publikaci, která představuje méně známá místa v Kutné Hoře 

a okolí, která spojují od roku 2016 trasy poznávacího turistického 

pochodu / cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem. 

 

 

 

Na webových stránkách obce je pod odkazem na obecní knihovnu i online katalog, kde můžete 

vyhledávat další knihy, které máme v knižním fondu. 

Starším občanům stále nabízíme dovoz knih domů. 

Všem čtenářům a podporovatelům knihovny děkujeme a těšíme se na setkávání s Vámi. 

 

Vaše knihovnice Eva a Zdenka 

 

 

zprávu vyhotovila Eva Veselá 31. 1. 2022 

 

 

 


