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Stručné ohlédnutí za rokem 2019 v knihovnách regionu
Vybavení knihoven



KNIHOVNY
V ROCE 2019

OK Volfířov—stále se čeká na dokončení a uvedení do provozu dvou místností, které by knihovnice využila k setkávání s maminkami a dětmi.



PERSONÁLNÍ

Personální změny v knihovnách



Obec Volfířov — OK Řečice—malování knihovny a vybavení novými knihovnickými regály.

Obec Český Rudolec—OK Markvarec . Na vlastní žádost ukončila v knihovně
práci paní Jana Kučerová. Obec od 1. 12. jmenovala knihovnicí sl. Irenu Tancošovou.

ZMĚNY

NÁKUPY A
ZPRACOVÁNÍ



AKCE

Nákup a zpracování knih

V roce 2019 jsem do výměnných souborů nakoupila a zpracovala knihy + časopisy za 134. 563,70 Kč ( dotace od kraje RF– 65. 166,70 Kč a příspěvky od
obcí ST - 69. 397,- Kč). Roční přírůstek doplňovacího fondu 443 knih (z RF
306 knih a ST 137 knih). Do OK bylo za polovinu sdružených fin. prostředků
nakoupeno, zpracováno a předáno 157 knih. Veškerá akvizice, katalogizace,
další zpracování a distribuce knih je v mé kompetenci.
Tvorba výměnných souborů, oběh a distribuce
Celkem jsem vám v průběhu roku připravila 84 výměnných souborů s 3. 341
svazky v hodnotě 864. 177,71 Kč. V průměru je to o 20 souborů a 1. 400 svazků méně. Jak víte ,v knihovně se od června začaly stavební práce na přístavbě
do dvora. Od 10. 6. je celá knihovna přestěhovaná v omezených náhradních
prostorách, kde setrvá do března 2020. Celý výměnný fond zůstal v knihovně.
Metodička ještě do stěhování knihovny vyexpedovala knihovníkům celkem 66
souborů s 2.897 svazky s tím, že nebudou vracet starší soubory. Další soubory
byly expedovány z náhradních prostor a jednalo se výhradně o nově nakoupené
knihy a knihy vydané v průběhu tří let, které metodička stahovala z knihoven.
Aktualizace
V OK Hříšice (199 kj.), Český Rudolec (158 kj. odpis v Claviu), Peč (20 kj.).
K aktualizacím byly vypracovány odpisové seznamy a knihy vyřazeny.
Z doplňovacího fondu KMM Dačice jsem vyřadila 185 knih a část jich předala zpět na OK.

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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Revize
Revize knihovních fondů v OK Červený Hrádek (1.218 kj), Cizkrajov (1. 862 kj.) a Kostelní Vydří (431
kj.). Zpracovala jsem 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 39 metodických návštěv a poskytla 54 konzultací (zpracování statistických výkazů, webové stránky, nákupy knihy, aktualizace knih. systémů, jednání s OÚ, vybavení
knihoven apod.)
Čtenáři a výpůjčky, deník knihovny, seznam čtenářů

Celkem jste v 21 knihovnách zaregistrovali 429 čtenářů z toho 136 do 15 let, kteří si vypůjčili celkem
10. 461 knih ( z toho 388 časopisů). Ve všech ukazatelích dochází k poklesu. Připravila jsem vám nové
statistické deníky, kdo budete potřebovat, přihlaste se. Seznam čtenářů je každý rok nový, zapisujete čtenáře tak, jak přijdou od ledna do knihovny!
OK Velká Lhota - Pasování čtenářů Knihovnice paní Mar ie Šedová ve spolupr áci s místní ZŠ a s
občanskou komisí pořádá v knihovně pasování malých čtenářů. Slavnosti se zúčastňují rodiče, prarodiče a spolužáci.

OK Volfířov - Paní knihovnice se účastnila při organizování výtvarných dílen, které pro větší počet účastníků
probíhaly v KD.
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OK Staré Hobzí - V rámci projektu „Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka“ jsem připravila v květnu
pro děti 1. tř. ZŠ Staré Hobzí besedu v knihovně. Později zde také proběhlo pasování na čtenáře.

Další fotky a krátké video z pasování malých čtenářů na odkaze:
https://youtu.be/7QzySpycmn4
OK Budíškovice
Knihovnice sl. Eliška Bastlová pracovala velmi dobře. Připravila 6 výtvarných dílen (Jarní tvoření, Velikonoční dílna, Čtenářská výtvarná dílna, Podzimní dílna, Mikulášská dílna, Zdobení perníčků).
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OK Řečice - Malování o ř ečické lípě, Tvoř ivě-poetické odpoledne, Divadelní hra—Osel a vůl

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-recice-sobotnim-tvorenim-pomahaly-ptactvu-20191111.html

OK Písečné— Noc s Andersenem, výtvarné

Miloslava Slavíková, metodička
Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice, www.mkdac.cz , 384 422 397, info@mkdac.cz

dílničky

