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Stručné ohlédnutí za rokem 2015 v knihovnách regionu
V tomto roce jsem provedla další aktualizace knihovních fondů Obecních knihoven a
doplňovacího oddělení MěK Dačice. Proběhla revize na doplňovacím odd. MěK. Obce
Písečné a St. Hobzí nakoupily nové počítače. Proběhly krásné Noci s Andersenem,
výtvarné dílny, dramatizace pohádek a pověstí pod širým nebem. Všichni pořadatelé
si zaslouží velké poděkování.
Nákup a zpracování knih
V roce 2015 byly nakoupeny a zpracovány knihy + časopisy za 124.474,50,- Kč (z
toho RF 53.484,50,- Kč a ST za 70.990,- Kč). Roční přírůstek doplňovacího fondu 449
knih (z RF 279 knih a ST 170 knih). Do OK bylo za polovinu sdružených fin. prostředků nakoupeno, zpracováno a předáno 196 knih. Veškerá akvizice, katalogizace, další
zpracování a distribuce knih je v kompetenci metodičky.

Nejdůležitější body:
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NOC S ANDERSENEM

Tvorba výměnných souborů, oběh a distribuce
Celkem jsem vám v průběhu roku připravila 110 výměnných souborů s 5. 108 svazky
v hodnotě 1. 093. 712,- Kč.
Revize — v průběhu roku jsme revidovali knihovní fondy v OK Dešná, Staré Hobzí,
Český Rudolec a Hříšice– celkem bylo zrevidováno 8.893 knih. Zpracovala jsem stavy
po revizích a vystavila revizní protokoly.
Revize proběhla i v MěK Dačice—doplňovací fond se signaturou RF a ST.
Aktualizace knihovních fondů proběhla v Písečné a Českém Rudolci. Knihy jsem vyřazovala i ve střediskovém fondu v Dačicích, celkem jsem odepsala 667 knih, které
byly nakoupeny ze sdružených prostředků obcí a po jejich zpracování převedla ty nejzachovalejší zpět na OK .
Porada knihovnic a seminář „Matěj Mikšíček pro 21. století“ —24. 11.

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 Báňovice

- Noc s Andersenem

Dne 27. března se v báňovické knihovně četlo a nocovalo. Paní knihovnice Naďa Vaňková se s dětmi poprvé
zapojila do celorepublikové akce Noci s Andersenem. Pro 9 dětí připravila spolu s paní Janou Cvrčkovou program, ve kterém se děti seznámily s osobou H. CH. Andersena, jeho dílem a pohádkami. Vysadili strom Pohádkovník, hledali poklad, luštili rébusy a nakonec v knihovně přespali.

Obecní knihovna Budeč a Hříšice—
Druhou andersenovskou noc zažily děti v Budči a v Hříšici. V obou případech se počet účastníků nevešel do knihoven, a tak se po úvodu přesouvali do kulturních domů. V Budči stála uprostřed sálu Ledová hora a v Hříšici se
vydali k Pohádkovníku, který si loni děti zasadily na zahradě MŠ. Soutěžili a za splněné úkoly získávali kousky
mapy, poslední díl jim přinesl sám pan Andersen. Po složení dílů mapy šli hledat poklad.
Děkuji knihovnicím paní Zuzaně Šmahelové, Šárce Pykalové, Nadě Vaňkové a dalším organizátorům za realizaci
tak náročné akce.
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Pasování čtenářů
Knihovnice paní Marie Šedová ve spolupráci s místní ZŠ a s občanskou komisí pořádá v knihovně ve Velké Lhotě
pasování malých čtenářů. Slavnosti se zúčastňují rodiče, prarodiče a spolužáci.
U příležitosti setkání velkolhoteckých rodáků se již podruhé zahájila velká výstava starých fotografií. Své obrazy v
knihovně vystavovala malířka paní Lydie Šloufová.
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Obecní knihovna Řečice
Pohádkové čtení - Putování za příběhy a Čertoviny aneb Hrátky s ohněm
Obě velmi úspěšné akce zajistili organizátoři v Řečici. Povídání a fotografie k nim naleznete na
www.knihovnarecice.cz. Doporučuji shlédnout!!

Obecní knihovna Staré Hobzí
V rámci projektu „Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka“ připravila metodička pro děti 1. tř. ZŠ Staré Hobzí besedu
v knihovně a dramatizaci pohádky, kterou si s dětmi zahrála ve třídě.

Miloslava Slavíková, metodička, únor 2016
MěK Dačice, www.mkdac.cz, tel: 384 422 397, 721 145 264, info@mkdac.cz

