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Stručné ohlédnutí za rokem 2021 v knihovnách regionu
Vybavení knihoven
Obec Báňovice - OK Báňovice se po úpr avách pr ostor sloužících obecnímu
úradu a knihovně znovu nastěhovala do upravené místnosti.
Obec Červený Hrádek – OK Červený Hrádek má nové radiátory a rozvod vody
v místnosti.
Obec Český Rudolec - OK Český Rudolec má nový automatizovaný systém Tritius REKS a díky VISK i nový tablet pro čtenáře.
Obec Cizkrajov - OK Cizkrajov též přešla na nový automatizovaný systém Tritius REKS a byl pořízen nový notebook pro čtenáře a skener pro knihovnici.
Obec Staré Hobzí - OK Staré Hobzí a pobočka Vnorovice byly zapojeny do automatizovaného systému Tritius REKS a byla pořízena nová tiskárna a pro pobočku nový notebook.
Obec Písečné - OK Písečné též přešlo na automatizovaný systém Tritius REKS a
byl pořízen nový notebook.
Obec Volfířov - OK Volfířov, OK Velká Lhota, OK Řečice mají též nový automatizovaný systém Tritius REKS a bylo pořízeno: tiskárna pro OK Volfířov, notebook a skener pro OK Řečice a notebook a skener pro OK Velká Lhota.
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Personální změny v knihovnách
V roce 2021 nedošlo k žádným změnám knihovníků v obecních knihovnách.
Nákup a zpracování knih
V roce 2021 jsme do výměnných souborů nakoupily a zpracovaly knihy v hodnotě 130 816,- Kč (dotace od kraje RF 50 000 Kč a příspěvky od obcí ST
Kč 78 840 Kč,-) Roční přírůstek doplňovacího fondu 438 knih (z RF 260 knih a
ST 178 knih ). Do OK bylo za polovinu sdružených finančních prostředků nakoupeno, zpracováno a předáno 143 knih. Veškerá akvizice, katalogizace, další zpracování a distribuce knih je v kompetenci metodičky.
Tvorba výměnných souborů, oběh a distribuce
Celkem jsem vám v průběhu roku připravila 80 výměnných souborů s 3.759
svazky v hodnotě 941489,- Kč. Bylo to o 7 souborů víc než v loňském roce. I v
roce 2021 byla knihovna od 1.1. di 18. 3 zavřena z důvodu nařízení vlády nemoc
COVID 19. V této době nebyly expedovány soubory do obecních knihoven. Od
19.3. do 15.4. jsme mohli půjčovat pouze přes okénko předem objednané knihy
telefonicky nebo elektronicky odložením na poličku.

Členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIPu) jsou jednakknihovny jako instituce,
jednak jednotliví pracovníci knihoven, kteří
mají zájem o svou profesi, o výměnu zkušeností, o vzájemné poznávání a vzdělávání v
oboru.

http://
www.jihoceskyskip.
estranky.cz/
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Všem knihovnám byly upravovány a doplňovány webové stránky. Průběžně jste tam také informováni o
novinkách nakupovaných do výměnného fondu. Pokračovalo signování výměnného fondu, 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 Báňovice 373 knih, OK Budíškovice 750knih, OK Kostelní Vydří 440
knih, OK Řečice 525 knih, OK Vnorovice 323 knih. Zpracovala jsem spolu s obecními knihovnicemi
stavy po revizích tzn. odepsala fyzicky nedohledané svazky z přírůstkových a úbytkových seznamů a
vystavila revizní protokoly. Aktualizace fondu v Českém Rudolci 4287 knih a časopisy. Z důvodu zavedení automatizovaného systému Tritius REKS byl metodičkou zkatalogizován přírůstkový seznam
OK Řečice a OK Vnorovice.
Konzultace a metodické návštěvy knihoven
Celkem jsem vykonala v knihovnách 43 metodických návštěv a poskytla 51 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 pandemie chřipky
COVID 19. Knihy do souborů si můžete vybírat a rezervovat na www.mkdac.cz/knihovna/obecni-knihovny Na
webových stránkách obecní knihovny máte i záložku Nové knihy, ke je přehled nově nakoupených knih
do souborů. Připravte si návrhy titulů, které byste chtěli nakoupit pro vaši knihovnu.
OK Budíškovice . V zář í se sešly v knihovně děti na výtvar né dílně. Malovaly putovní kamínky,
které potom rozmístily po vsi nebo je vzaly na výlet s rodiči. V době od 12 listopadu do 10. prosince
2021 byla vyhlášena Mikulášská soutěž-děti malovaly obrázky, které přinesly do knihovny. Tam na ně
čekala sladká odměna a obrázky byly vystaveny v knihovně, kterou tím zkrášlily. 17. prosince se uskutečnila poslední akce -vánoční dílna -Náramky z minerálů. Děti navlékaly náramky z kamínků- minerálů pro sebe nebo jako dárek pro své blízké. Také si při činnosti vyslechly výklad jak který minerál ovlivňuje lidské zdraví.
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OK Řečice – 24. dubnu 2021 Ukliďme svět - řečičtí občané se sešli k úklidu odpadků okolo obce. V
prosinci jsme přivítali v obci adventní dobu u stromečku na návsi a uspořádali tradiční Mikulášskou
nadílku. 24. prosince na Štědrý den jsme vzali pytle se senem, ovoce a zeleninu a vyrazili jsme do lesa
nakrmit zvířátka - akce - Krmení zvířátek

OK Báňovice - 27. listopadu jsme zahálili advent dílnou, na kter é jsme si vyr obili adventní věnečky

OK Peč - také jsme adventní dobu zahájili dílnou, kde jsme vyrobili doplňky pro tento předvánoční čas.
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OK Písečné - V čer vnu pr oběhla Noc s Ander senem. V r ámci této akce jsme sestoupili také do
hrobky v Nových Sadech. Pro některé děti to byl nevšední zážitek.

5. 12. Mikulášská nadílka – tradičně jsme zorganizovali mikulášskou nadílku.

Tím jsme stručně prošli rok 2021 v Obecních knihovnách.

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

