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Stručné ohlédnutí za rokem 2016 v knihovnách regionu
V tomto roce jsem provedla další aktualizace knihovních fondů doplňovacího oddělení MěK Dačice. Celkem jsem z nich odepsala 206 knih a ty nejzachovalejší po jejich
dalším zpracování převedla zpět na OK .

Nejdůležitější body:



Obec Budíškovice zadaptovala knihovnu a vybavila ji novým nábytkem. V Písečné
Obec knihovnu přestěhovala do zcela nových prostor v přízemí nového obecního úřadu a v průběhu roku 2017 ji vybaví novým zařízením. Proběhly krásné Noci
s Andersenem v Budči a Báňovicích i divadelní pohádky v Řečici. Všichni pořadatelé
si zaslouží velké poděkování.

KNIHOVNY
V ROCE 2016



PERSONÁLNÍ

Personální změny v knihovnách



K 31. 12. požádala o ukončení své práce v knihovně v Budči, paní Zuzana Šmahelová. Do knihovny nastoupila v roce 2003, za jejího působení byl spuštěn knihovnický
systém Clavius tzn., že zkatalogizovala celý knihovní fond a půjčovala přes automatický výpůjční systém. Věnovala se čtenářům, sledovala jejich čtenářské zájmy a ráda
se věnovala dětem. Pro ty, mimo jiné, připravila tři ročníky krásných Nocí s Andersenem. Za její dlouholetou práci jí velmi děkuji.

ZMĚNY

NOC S ANDERSENEM

K 31. 12. požádala o ukončení své práce v knihovně ve Volfířově paní Stanislava Zimmermannová. S knihovnickou prací začala v roce 2006, kdy Obec vybudovala novou
knihovnu. Pracovala v knihovnickém systému Clavius, uspořádala řadu výtvarných
dílen. Spolupracovala na akcích obce. Za její dlouholetou práci jí starosta pan Ing.
Bartušek, místostarosta pan Leitkep a metodička na malé oslavě poděkovali.
Nákup a zpracování knih
V roce 2016 byly nakoupeny a zpracovány knihy + časopisy za 136.942,50,- Kč ( dotace od kraje RF = 70.028,50,- Kč a příspěvky od obcí ST = 66.914,- Kč). Roční přírůstek doplňovacího fondu 528 knih (z RF 383 knih a ST 145 knih). Do OK bylo za
polovinu sdružených fin. prostředků nakoupeno, zpracováno a předáno 158 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 112 výměnných souborů s 5.284 svazky v
hodnotě 1. 180. 534,- Kč.
Revize — v průběhu roku jsme revidovali knihovní fondy v OK Budeč, Řečice a ve
Velké Lhotě – celkem bylo zrevidováno 2. 259 knih. Zpracovala jsem stavy po revizích
a vystavila revizní protokoly.
Aktualizace knihovního fondu proběhla ve Velké Lhotě—odepsáno 185 knih.

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 18. března se v báňovické knihovně četlo, hrálo , soutěžilo a hlavně nocovalo. Paní knihovnice Naďa Vaňková se s dětmi podruhé zapojila do celorepublikové akce Noci s Andersenem. Pro děti připravila spolu s paní Janou Cvrčkovou zajímavý program.

Obecní knihovna Budeč - Noc s Andersenem
Třetí andersenovskou noc zažily děti v Budči .Opět se počet účastníků nevešel do knihovny, a tak po úvodu přešli do kulturního domu. V Budči tentokrát cestovali s Machem a Šebestovou po Evropě.
Děkuji knihovnicím paní Nadě Vaňkové, paní Zuzaně Šmahelové a dalším organizátorům za realizaci tak
náročné akce.

.

Stránka 2

Knihovnický zpravodaj 2016
Obecní knihovna Velká Lhota
Pasování čtenářů
Knihovnice paní Marie Šedová ve spolupráci s místní ZŠ a s občanskou komisí pořádá v knihovně pasování malých čtenářů. Slavnosti se zúčastňují rodiče, prarodiče a spolužáci.

Knihovna ve Velké Lhotě má 10 let
Čtenáři spolu s vedením Obce uspořádali pro knihovnici paní Marii Šedovou, která byla před 10 lety u zrodu nové
knihovny, malou oslavu s posezením k tomuto výročí. Poděkovat paní Šedové přijel pan starosta Ing. Bartušek a
místostarosta pan Leitkep.

Knihovna Velká Lhota
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Obecní knihovna Řečice
Pohádkové čtení - „Ježkovy voči aneb Loupežnická pohádka“
Velmi úspěšnou akci pod záštitou Obecní knihovny zajistili organizátoři v Řečici. Povídání a fotografie k nim naleznete na www.knihovnarecice.cz. Doporučuji shlédnout!!

Součástí akce byla výstavka nových dětských knih.

Obecní knihovna Budíškovice
Obec v druhé polovině roku knihovnu částečně zadaptovala, nakoupila nové regály, stoly, židle a další
vybavení.

Miloslava Slavíková, metodička, únor 2017
MěK Dačice, www.mkdac.cz, tel: 384 422 397, 721 145 264, info@mkdac.cz

