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Stručné ohlédnutí za rokem 2014 v knihovnách regionu
V roce 2014 uplynulo 10 let od mého nástupu na pozici metodičky oddělení
regionálních funkcí Městské knihovny v Dačicích. Při ohlédnutí za těmito roky
je vidět mnoho práce, kterou jste (a v mnohém případě i vaši předchůdci) ve
svých knihovnách vykonali. Snažila jsem se vám ve vašem snažení co nejvíce
pomáhat a naším společným výsledkem jsou moc pěkné, fungující knihovny.
Stále je však co vylepšovat. Zastarává především výpočetní technika, kterou
bude potřeba stále obnovovat.
Revize — v průběhu roku jsme revidovali knihovní fondy v OK Nové Dvory,
Kostelní Vydří, Červený Hrádek, Cizkrajov a Volfířov– celkem bylo zrevidováno 4. 463 knih. Zpracovala jsem stavy po revizích a vystavila revizní protokoly.
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Aktualizace knihovních fondů proběhla v Písečné a Cizkrajově.
Odpisy (aktualizaci) jsem prováděla i ve střediskovém fondu v Dačicích, celkem jsem odepsala 336 knih, které byly nakoupeny ze sdružených prostředků
obcí a po jejich zpracování je převedla zpět na OK Červený Hrádek - 225 knih
a Písečné—106 knih. V obou knihovnách byla provedena větší aktualizace a
tímto byly fondy doplněny novějšími knihami, které již prošly výměnnými soubory.
Nákup — na nákup knih jsme z krajské dotace získali 63 000,- Kč, za které
jsem nakoupila a zpracovala 366 knih a sdružené finanční prostředky od obecních úřadů 72 636,- Kč. Tyto sdružené peníze rozdělím a za půlku nakupuji
přímo vám do knihoven podle vašich požadavků—197 knih a za půlku knihy
do výměnných souborů—187 knih. Do 21 knihoven jsem v průběhu roku vyexpedovala 123 výměnných souborů, celkem 6 141 knih v hodnotě 1. 277 607,Kč.
Statistické výkazy za rok 2014 - tak jako v minulých letech vyplníme statistický výkaz přímo do počítače. Připravte si statistické výkazy, seznamy čtenářů,
přehled akcí, případně fotografie na flešce. Všem zavolám a domluvíme si termín.
„Co vesnické knihovny umějí a mohou“ - semináře v Ratíškovicích u Hodonína jsem se zúčastnila spolu s Marií Šedovou z OK Velká Lhota. Už jsme se
spolu vydaly na několik takových seminářů, kde se prezentují obecní knihovny
a nikdy jsme nebyly zklamané. Na zrekonstruovanou knihovnu v Ratíškovicích
a její akce se můžete podívat na http://ratiskovice.knihovna.cz. Letošním
tématem semináře bylo zachování místních tradic.
Knihovny jižního Německa—studijní zájezd SKIPu, krátkou prezentaci můžete
vidět na www.mkdac.cz//download/studijni-cesta-nemecko-2014.pdf

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.

http://
www.jihoceskyskip.
estranky.cz/
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Obecní knihovna Budeč
Rok se s rokem sešel a paní knihovnice Zuzka Šmahelová splnila daný slib - 4. 4. proběhla v knihovně 1. Noc s
Andersenem. Po bohatém programu, kdy se pátralo s detektivem Vrťapkou po zmizelém nákupu paní Kropáčkové, opékání buřtů, pohádkových hrách a čtení se malí detektivové uložili v knihovně ke spánku. Ráno nocležníky čekala k snídani bábovka a pak už rozloučení.

Obecní knihovna Hříšice

- Andersen 2014. O akci informovala knihovnice Šárka Pykalová: „V pátek
4. dubna se v Hříšici konala také Noc s Andersenem. Této akce se zúčastnilo celkem 27 dětí z Hříšice, ale i
z Dačic. Děti po prohlídce místní knihovny nakreslily obrázek své oblíbené pohádky a napsaly pohled prarodičům.
Po vhození pohledů do schránky jsme se přesunuli na zahradu místní mateřské školy a společnými silami jsme
zde zasadili „pohádkovník“ (jabloň), na kterou jsme navěsili namalované obrázky. Mezitím nám pan starosta připravil k večeři špekáčky. Po večeři se větší děti pustily do pátrání s komisařem Vrťapkou a moc je to bavilo. Menší děti se stejným zaujetím vyplňovaly různé kvízy a hádanky. Za splnění úkolů děti obdržely části mapy, která je
měla dovést k pokladu. Mezitím se setmělo a poslední dílek této mapy nám donesl pan Andersen, se kterým jsme
si popovídali o jeho životě. Poté jsme se vydali hledat poklad (sladkosti). I přes menší problémy se nám to nakonec podařilo a nic už nebránilo tomu, abychom se vydali na „stezku odvahy“. Všechny děti se tohoto posledního
úkolu zhostily na výbornou a v cíli na ně čekala odměna. Potom už některé děti odešly spát domů do svých pelíšků a my ostatní jsme se při četbě pohádek pana Andersena zachumlali do spacáků. Děkuji všem, kteří mi s touto
akcí pomáhali a doufám, že příští rok se nám znovu podaří připravit pro děti něco podobného“.
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Obecní knihovna Třebětice
Obecní úřad v Třeběticích zajistil vymalování knihovny a rozhodlo se o novém uspořádání původních regálů, které
upravil truhlář pan Valeš. Tím v knihovně vznikl volný prostor, který bude využit k posezení čtenářů a hraní děti.
Pro OÚ jsem se souhlasem pana starosty Koutného zpracovala grant z VISK3 na nový počítač pro knihovníka,
novou tiskárnu a čtečku čárových kódů. Doufejme, že uspějeme. Pokud ne, pan starosta přislíbil techniku zakoupit
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Obecní knihovna Budíškovice
Knihovnice Šárka Kopřivová i v tomto roce organizovala výtvarné dílničky. Jejím velkým přáním je nové vybavení knihovny a já věřím, že s novým vedením na obecním úřadě se to v blízké době podaří.
Různé akce zorganizovaly i další knihovny např.: Báňovice (vánoční dílna) , Budíškovice (celoroční výtvarné dílničky), Velká Lhota (pasování čtenářů) Řečice( Pohádkové čtení) Volfířov (Velikonoční dílna,
Vítání prázdnin, Mikulášská nadílka, Vánoční dílna).

Porada knihovníků a přednáška paní ředitelky Z. Chadimové „Malá sonda do současné literatury pro děti a mládež aneb co čtou naše děti“ - zápis z porady konané 11. 11. jsem vám všem poslala, můžete se také podívat na tam uvedené zajímavé odkazy ( webové stránky OK Řečice, OK Ratíškovice u Hodonína, knihovny jižního Německa a přednáška „Malá sonda…“).
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