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Stručné ohlédnutí za rokem 2017 v knihovnách regionu
Vybavení knihoven
Obec Písečné knihovnu přestěhovala do zcela nových prostor v přízemí nového obecního úřadu již v roce 2016 a v průběhu roku 2017 ji vybavil novým
zařízením. Vybavení knihovny zadala obec fi Ceiba a cena pořízení přesáhla
100 tis. Kč. Knihovna je tak svým umístěním s bezbariérovým přístupem a
vybavením nejhezčí v regionu MěK Dačice. V červnu ji navštívily knihovnice z
regionu Blansko. Zajistila jsem novou šablonu webových stránek a přesunula
obsah ze stránek původních.
Obec Cizkrajov zakoupila pro paní knihovnici nový notebook a multifunkční
tiskárnu.
Personální změny v knihovnách
Ve Volfířově od 1. 1. 2017 nastoupila nová knihovnice paní Petra Ješková.
Paní knihovnici jsem seznámila s chodem knihovny, knihovnickým systémem
Clavius a komunikací s MěK Dačice. OÚ pro paní knihovnici koupil notebook,
aby mohla efektivněji pracovat jak v knihovně, tak při přípravě akcí pro děti.
Objednala jsem novou šablonu webových stránek a přesunula obsah ze stránek původních. Nové stránky umožňují mimo jiné prezentovat fotky z uspořádaných akcí společně s komentářem. Paní knihovnice s podporou zastupitelů
žádala obec o adaptaci další místnosti ke knihovně. Jejím cílem je vybudovat
zázemí pro setkávání maminek s dětmi.
V Budči od 1. 1. 2017 nastoupil nový knihovník pan Miloslav Sušický. Pan
knihovník byl zaškolený do chodu knihovny, práce s knihovnickým programem
Clavius, systémem půjčování a komunikací s MěK Dačice.
Nákup a zpracování knih
V roce 2017 jsem do výměnných souborů nakoupila a zpracovala knihy + časopisy za 149. 463,-Kč ( dotace od kraje RF-81.547,- Kč a příspěvky od obcí
ST - 67. 916- Kč). Roční přírůstek doplňovacího fondu 562 knih (z RF 392 knih
a ST 170 knih). Do OK bylo za polovinu sdružených fin. prostředků nakoupeno, zpracováno a předáno 143 knih. Veškerá akvizice, katalogizace, další
zpracování a distribuce knih je v mé kompetenci .
Tvorba výměnných souborů, oběh a distribuce
Celkem jsem vám v průběhu roku připravila 104 výměnných souborů s 4. 334
svazky v hodnotě 1. 012. 671,- Kč.
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Členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIPu) jsou jednak
knihovny jako instituce,
jednak jednotliví pracovníci
knihoven,
kteří mají zájem o svou
profesi, o výměnu zkušeností, o vzájemné
poznávání a vzdělávání
v oboru.
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Aktualizace
V OK Báňovice (65 kj.), Markvarec (98 kj.) a Budíškovice (597 kj.). Ke všem aktualizacím jsem vypracovala odpisové seznamy a knihy fyzicky odepsala.
Vyřadila jsem 496 knih z doplňovacího fondu MěK Dačice a část jich předala zpět na OK.
Revize
Revize knihovní fondů v OK Báňovice, Budíškovice, Ostojkovice a v Horní Slatině – celkem bylo zrevidováno 2. 362 knih. Zpracovala jsem stavy po revizích tzn. odepsala fyzicky nedohledané svazky z přírůstkových a úbytkových seznamů a vystavila revizní protokoly.
Konzultace a metodické návštěvy knihoven
Celkem jsem vykonala v knihovnách 26 metodických návštěv a poskytla na 96 konzultací (zpracování
statistických výkazů, webové stránky, nákupy knihy, aktualizace knih. systémů, jednání s OÚ, vybavení
knihoven apod.)
Čtenáři a výpůjčky , deník knihovny, seznam čtenářů
Celkem jste v 21 knihovnách zaregistrovali 447 čtenářů z toho 128 do 15 let, kteří si vypůjčili celkem
12. 089 knih. Připravila jsem vám nové statistické deníky , kdo budete potřebovat, přihlaste se. Seznam čtenářů je každý rok nový, zapisujete čtenáře tak, jak přijdou od ledna do knihovny!
MěK Dačice pracuje od září s novým knihovnickým systémem Tritius. Vzhledem k tomu došlo i
ke změně nahrávání výměnných souborů do Clavia, který jsem u 9 OK přes vzdálený přístup s fi Lanius zaktualizovala.
Obecní knihovna Báňovice

- Noc s Andersenem

V báňovické knihovně se opět četlo, hrálo, soutěžilo a hlavně nocovalo. Paní knihovnice Naďa Vaňková se s dětmi zapojila do celorepublikové akce Noci s Andersenem.

OK Velká Lhota -Pasování čtenářů
Knihovnice paní Marie Šedová ve spolupráci s místní ZŠ a s občanskou komisí pořádá v knihovně pasování malých čtenářů. Slavnosti se zúčastňují rodiče, prarodiče a spolužáci.
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OK Staré Hobzí - Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka
V rámci projektu „Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka“ jsem připravila v květnu pro děti 1. tř. ZŠ Staré
Hobzí besedu v knihovně na téma „K-jako kamarád“. Později zde také proběhlo pasování na čtenáře.

OK Volfířov - Paní knihovnice zorganizovala 6 výtvarných dílen, které pro větší počet účastníků probíhaly v KD. Všechny akce jsou zdokumentovány a uveřejněny ve fotogalerii na webu knihovny: www.knihovnavolfirov.webk.cz. V červnu proběhl oblíbený Dětský den.
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OK Písečné - nové vybavení knihovny

Miloslava Slavíková, metodička, únor 2018
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