Knihovnický zpravodaj 2020
KNIHOVNA MATĚJE MIKŠÍČKA DAČICE-REGIONÁLNÍ FUNKCE-2020

Stručné ohlédnutí za rokem 2020 v knihovnách regionu
Vybavení knihoven
Obec Volfířov — OK Volfířov—stále se čeká na dokončení a uvedení do provozu dvou místností, které by knihovnice využila k setkávání s maminkami a dětmi.
Obec Staré Hobzí – OK Staré Hobzí má od srpna 2020 nové regály, kam paní
knihovnice Pavla Kalábová přestěhovala celý fond.
Personální změny v knihovnách



KNIHOVNY
V ROCE 2020



PERSONÁLNÍ

ZMĚNY

Obec Český Rudolec—OK Markvarec . 1. 12. 2019 byla obcí jmenována kni-  NÁKUPY A
hovnicí sl. Irena Tancošová, která požádala o ukončení k 31.10.2020 z důvodu od- ZPRACOVÁNÍ
stěhování se z obce.

AKCE
Obec Peč – OK Peč, k 30. 7. 2019 ukončila činnost knihovnice Šárka Holečková
a 1.8.2020 byla jmenována knihovnicí sl. Nela Kašpárková.
Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice – regionální funkce – 30.7. 2020 ukončila
práci metodičky paní Miloslava Slavíková, která z této funkce odešla do důchodu
a místo ní nastoupila paní Jitka Vavrušková. Paní Slavíková bude ještě dál vykonávat na část úvazku ekonomickou činnost pro knihovnu Matěje Mikšíčka.
Nákup a zpracování knih
Členy Svazu kniV roce 2020 jsme do výměnných souborů nakoupily a zpracovaly knihy + čahovníků a informačsopisy za 111 561,- Kč (dotace od kraje RF 50 000 Kč a příspěvky od obcí ST
ních pracovníků
Kč 78 840 Kč,-) Roční přírůstek doplňovacího fondu 354 knih (z RF 216 knih a
České republiky
ST 139 knih ). Do OK bylo za polovinu sdružených fin. prostředků nakoupeno,
zpracováno a předáno 163 knih. Veškerá akvizice, katalogizace, další zpracování a (SKIPu) jsou jednak
knihovny jako instidistribuce knih je v kompetenci metodičky.

Tvorba výměnných souborů, oběh a distribuce
Celkem jsem vám v průběhu roku připravila 73 výměnných souborů s 3.479 svazky v hodnotě 893.392 Kč. Bylo to o 11 souborů méně než v loňském roce. Jak víte , knihovna se teprve v průběhu března stěhovala z omezených náhradních prostor na Palackého náměstí do nově přistavěné knihovny. V té době tj. od března do
11. 5. 2020 byla knihovna uzavřena z důvodu nařízení vlády – nouzový stav – nemoc COVID 19. V této době nebyly expedovány soubory do obecních knihoven,
probíhala revize knihovního fondu v knihovně Matěje Mikšíčka v Dačicích.
Z důvodu nemoci koronaviru byla knihovna opět uzavřena od 22.10. 2020 do 3.12.
2020, kdy znovu nebylo možné distribuovat knihy do obecních knihoven

tuce, jednak jednotliví pracovníci
knihoven, kteří mají
zájem o svou profesi, o výměnu zkušeností, o vzájemné
poznávání a vzdělávání v oboru.
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z důvodu nařízení vlády. Také byly všem knihovnám přepracovány webové stránky, pěti knihovnám
byly zřízeny nové webové stránky, jelikož skončila jejich podpora. Byl osignován výměnný fond, ve
spodním řádku signatury jsou počáteční písmena autora, nad nimi může být písmeno: m – beletrie pro
mládež, D - detektivka, H – historická beletrie, F– fantasy, T - thriller, V– válečná beletrie, ž–beletrie
pro ženy.
Revize
Revize knihovních fondů v OK Vnorovice (315 kj), Volfířov (997 kj.) a Hříšice (636 kj.). Zpracovala
jsem spolu s obecními knihovnicemi 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 24 metodických návštěv a poskytla 57 konzultací (zpracování statistických výkazů, webové stránky, nákupy knih, aktualizace knih. systémů, jednání s OÚ, vybavení
knihoven apod.)
Čtenáři a výpůjčky, deník knihovny, seznam čtenářů
Celkem jste v 21 knihovnách zaregistrovali 389 čtenářů z toho 122 do 15 let, kteří si vypůjčili 8. 324
knih ( z toho 283 časopisů). Ve všech ukazatelích dochází k poklesu, který ovlivnila pendemie chřipky
COVID 19. Připravila jsem vám nové statistické deníky, kdo budete potřebovat, přihlaste se. Seznam
čtenářů je každý rok nový, zapisujte čtenáře tak, jak přijdou od ledna do knihovny. Připravte si návrhy
titulů, které byste chtěli nakoupit pro vaši knihovnu.
OK Budíškovice ve spolupr áci s místním sborem dobrovolných hasičů uspořádala paní knihovnice
Eliška Bastlová akci Konec prázdnin. Akce proběhla na dětském hřišti za knihovnou. V knihovně se
uskutečnila soutěž „Kvíz pro děti“.
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OK Řečice – 25.1.2020 úklid řečického bleduliště - řečičtí občané se spolu s dětmi vydali uklidit louku, kde zjara rozkvetou něžné květy bledulí

27.6.2020 Malujeme pro rodáky – výtvarná dílna k uspořádání výstavy v roce 2021 k 750.
výročí založení obce děti malovaly obrázky na téma Místo, kde žijeme

5.12. Mikulášská nadílka – tradičně jsme zorganizovali mikulášskou nadílku
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OK Staré Hobzí – stěhování svazků do nových regálů. Obec Staré Hobzí zakoupila nové regály do knihovny a tak bylo potřeba vše přestěhovat včetně všech svazků knih.

OK Písečné - uspoř ádali Noc s Andr senem a mikulášskou nadílku.

Jitka Vavrušková, metodička
Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice,
www.mkdac.cz ,
tel. 384 422 397, 755 425 710
metodik@mkdac.cz

