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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021 
 

1. SLUŽBY A PROVOZ 
 
Služby knihovny jsou dostupné občanům města 5 dní v týdnu (pondělí – pátek).  
Provoz knihovny v roce 2021: 
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
Úterý  8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
Středa  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
Pátek  8.00 – 12.00  
 
Během roku 2021 byl provoz knihovny omezen (omezený počet hodin, vydávání knih přes 
výdejní okénko, omezení ostatních služeb knihovny) z důvodu nařízených vládních opatřeních: 
1.1.2021 - 28.2.2021 knihovna zcela uzavřena; 1.3.2021 - 11.4.2021 výdejní okénko dva dny 
v týdnu.  
V roce 2021 zajišťovala knihovna klasické výpůjční služby, tedy půjčování knih a časopisů, 
rezervační a meziknihovní služby a informační služby. Byl zajišťován také provoz v pobočce 
knihovny v Domě s pečovatelskou službou.  
 
Knihovna má zřízeny vlastní webové stránky (www.tepla.knihovna.info), které jsou průběžně 
doplňovány a aktualizovány. Uživatelé zde naleznou základní informace o knihovně, knihovní 
řád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit, jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do 
svého čtenářského konta a zarezervovat si knihu, prodloužit výpůjčky. 
 
2. STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

 Počet čtenářů        229 
z toho dětí do 15 let          43 (18,8 % z celkového počtu čtenářů)  

 Počet výpůjček celkem             14 146  
z toho: 13 012 knih (92 % z celkového počtu výpůjček)   
   1 134 periodik (8 % z celkového počtu výpůjček) 

 Počet výpůjček knih dětem      175  
 z toho:  beletrie  143 (1,1 % z celkového počtu výpůjček knih) 
   naučná     32 (0,2 % z celkového počtu výpůjček knih) 
 Počet výpůjček knih dospělým 12 837 
  z toho:  beletrie 11 963 (92 % z celkového počtu výpůjček knih) 
   naučná       874 (6,7 % z celkového počtu výpůjček knih) 
 Počet návštěvníků – fyzické návštěvy  2 592 
 Počet návštěvníků – on-line návštěvy     401   
 Virtuální návštěvy webových stránek  5 134 
 Uživatelé internetu          121 
 Bibliograficko-informační služba -  
 počet vyhledávání v katalogu knihovny  14 063 



Meziknihovní výpůjční služba 
 Počet obdržených kladně vyřízených požadavků z jiných knihoven             6 
 Počet zaslaných kladně vyřízených požadavků jiným knihovnám              3 

 
3. KNIHOVNÍ FOND 
 
V roce 2021 odebírala knihovna 18 titulů časopisů. Knižní fond byl doplněn o 568 knih. 
Z knihovního fondu bylo odepsáno 30 opotřebovaných a poškozených svazků knih. 
 
Stav knihovního fondu k 31.12.2021 činil 18 146 svazků knih. 
 
4. HOSPODAŘENÍ KNIHOVNY 
 
Rozpočet na rok 2021 schválený zřizovatelem na činnost knihovny byl dodržen. 
Náklady na pořízení knihovního fondu činily Kč 129 580,--, z toho Kč 10 767,-- bylo použito na 
nákup a předplatné časopisů. Výnosy knihovny činily Kč 5 835,--.  
 
5. AKCE 
 
Během ledna a února 2021 byla vymalovaná část knihovny. Byl také pořízen nový televizor, 
který je umístěný v dětském oddělení a slouží pro potřeby konání besed a dalších akcí 
konaných v knihovně. 
 
Knihovna se zapojila do celorepublikových akcí, jako např. „Týden knihoven“, „Magnesia 
Litera“, „Soutěž – vstupenky do ZOO Plzeň“ a další. 
Knihovna se také zapojila do projektu „Česká knihovna 2021“. V rámci tohoto projektu bylo 
zažádáno o 31 českých knih v celkové hodnotě Kč 6 191,-- + 20 knih v hodnotě Kč 5 285,-- 
jako rezerva. Do konce roku 2021 knihovna obdržela 37 knih v hodnotě Kč 8 198,--. 
 
Knihovna spolupracuje s informačním centrem města – poskytuje prostory pro konání akcí 
konaných informačním centrem a městem. V roce 2021 bylo v prostorách knihovny 
uskutečněno 8 akcí, kterých se zúčastnilo 116 osob. 
 
 
V Teplé, dne 25. 02. 2022 
 
 
Dana Kehrtová 
vedoucí knihovny 


