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Rok 2013 v knihovnách regionu—výběr
Vážení, ráda bych vás touto cestou chtěla informovat o aktivitách mladé knihovnice
Šárky Kopřivové v Budíškovicích, která dokázala vyargumentovat na zastupitelstvu
obce nutnost větších prostorů pro knihovnu. Po získání větší místnosti se do stěhování knihovny pustila Šárka spolu s dětmi a mládeží. Vytvořili si sami prostředí, kde je
jim dobře a rádi se každý pátek v knihovně scházejí k různým aktivitám—např. výtvarné dílny (45 za rok), turnaje v pexesu a Člověče nezlob se. Pro Šárku a její pomocníky
je to velmi náročné, ale baví je to.
Obecní knihovna Budíškovice ve fotografii

Nejdůležitější body:


NAŠE KNIHOVNY
V ROCE 2013



PÁR ČÍSEL ...

Městská knihovna
Dačice—
www.mkdac.cz

Členy 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.

V knihovně byla poskytnuta praxe Lence Doležalové, studentce Sociální pedagogiky a
volného času, PdF Masarykovy univerzity v Brně, MěK Dačice, se stala garantem praxe. Na řadě činností v knihovně si v praxi ověřovala nabyté vědomosti .

http://
www.jihoceskyskip.es
tranky.cz/
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Další velkou událostí bylo natáčení aktivity Filozofie pro děti Českou televizí (17. 5). Děti malé i větší byly z natáčení nervózní a měly strach, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Na dané téma diskutovaly živě a k věci, z čehož
byli producenti nadšeni. Také byli velmi překvapeni příjemnou, přímo domácí atmosférou v knihovně.

Knihovna se stala klubovnou, kde se děti a mládež každý pátek scházejí. Promítání z natáčení ČT.

Fi-

lozofie pro děti
Výtvarné dílny—malování hrnečků a filcové brože
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Honba za pokladem

Na závěr odcituji Lenčina slova z jejího deníku volnočasové praxe:
„Ačkoliv školní praxe oficiálně skončila, já určitě končit nebudu. Chodila jsem do knihovny téměř půl roku před
tím, než jsem měla praxi povinnou a budu chodit dál. Za tu dobu jsme si s dětmi vytvořili celkem blízký vztah a
známe se i mimo knihovnu, protože jsou to v drtivé většině děti z Budíškovic. Naším cílem v knihovně není přímo děti vychovávat. Pro nás je důležité, abychom je vytáhli ven, mezi kamarády, učili je něco nového formou
hry a povídání.

Obecní knihovna Budeč
Andersen 2013 - v knihovně se s paní knihovnicí Zuzanou Šmahelovou sešlo 11 dětí na andersenovském podvečeru s ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou. Děti si užily malování, vyrobily velikonoční výzdobu a nově si vyzdobily strom Pohádkovník.
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Různé akce si zorganizovaly další knihovny: Báňovice, Ostojkovice, Písečné, Velká Lhota, Řečice. Volfířov.
Báňovice—adventní věnce

Velká
Lhota—5 pasovaných čtenářů spolu s panem ředitelem Hřavou a učitelkami p. Doležalovou a p. Novákovou, Rytířem dobrého slova p. Lojkou a paní knihovnicí Šedovou

A v krátkosti pár čísel
V průběhu roku jsem se zaměřila na aktualizace knihovních fondů, jednak střediskového fondu v MěK Dačice odepsáno 1. 209 knih (konec monopolu) a v obecních knihovnách—Hříšice, Cizkrajov, Č. Hrádek, Č. Rudolec, K.
Vydří, St. Hobzí, Třebětice, Vnorovice—odepsáno přes 2. 500 knih. Vyexpedovala jsem do knihoven 115 souborů
v nich 5 962 knih v hodnotě 1. 206.550,- Kč. Na nákup nových knih bylo z krajské dotace vyčleněno 64. 679,- Kč a
OÚ sdružily celkem 72. 804,-Kč a z nich za 1/2 Kč nákup do výměnných souborů a za 1/2 Kč nákup nových knih
přímo do knihoven. Roční přírůstek do výměnného fondu činil 673 knih ( za dotační Kč 468 knih a za obecní Kč
205 knih). Veškerá akvizice, katalogizace, další zpracování a distribuce knih je v mé kompetenci. Knihovny jsem
kontrolovala při metodických návštěvách (44), připravila pro vás poradu a školení. V průběhu roku jsem se snažila
zaktualizovat webové stránky vašich knihoven. Spolu s paní Šedovou (OK Velká Lhota) jsme navštívily knihovnu
ve Žďáře n/Sázavou a Chrudimi (zájezd SKIP) a městskou knihovnu Blansko a obecní knihovny Vavřinec, Veselice, Petrovice a Rájec-Jestřebí (seminář Co vesnické knihovny umějí a mohou). Statistické výkazy za rok 2013 máme hotové, nyní je musím vložit do statistických modulů a poslat na statistický úřad a krajskou knihovnu.
Mám velkou radost z vaší práce a ze všech vašich aktivit a moc vám za ně děkuji. V novém roce nám všem
přeji, aby nám co nejvíce čtenářů zachovalo svou přízeň.

Miloslava Slavíková, metodička - info@mkdac.cz, tel: 721 145 264, 384 422 397

