Knihovnický zpravodaj 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DAČICE—REGIONÁLNÍ FUNKCE- PROSINEC 2012

Vážení knihovníci, děkuji vám všem za vaši obětavou práci
a těším se na spolupráci v roce 2013.
Rok 2012 v knihovnách regionu

Obecní knihovna Budíškovice
V únoru pověřil v Budíškovicích pan starosta MVDr. L. Soukup slečnu Šárku Kopřivovou vedením knihovny. Vedle půjčování knih se Šárka rozhodla věnovat organizování výtvarných dílen pro děti a mládež např. Origami, Korálkování, Brož-květina,
Recy-věci, Batikování, Malované kameny, Novinový papír a co se z něj dá všechno
vyrobit, Vizovické pečivo, Podzimní dekorace, Adventní věnce...

Nejdůležitější body:


KNIHOVNY V ROCE
2012



PROJEKT—UŽ JSEM
ČTENÁŘ —KNÍŽKA PRO
PRVŇÁČKA



Dílničky: Origami a Malování kamenů

Na konci prázdnin pak Šárka zorganizovala v kulturním domě výstavu výtvarné
soutěže „Co je v knize ukryté?“. Během výstavy proběhly větší dílničky, na kterých
děti rodičům ukázaly co se během roku naučily.
Na dílničky se většinou sešlo víc jak deset dětí a vznikl problém s vybavením a
materiálem, který Šárka zajišťovala ze svých zdrojů a vybíráním malého příspěvku. Na
základě toho se spolu s Evou Jahodovou a Marcelou Kopřivovou zapojila do programu

SKIP—STUDIJNÍ ZÁJEZD—KNIHOVNY—
ITÁLIE

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.
http://
www.jihoceskyskip.e
stranky.cz/

Knihovnický zpravodaj 2012
České spořitelny DreamCatcher– Chyť svůj sen s projektem „Materiál, nářadí a výtvarné potřeby pro dílničky“. Hned v prvním kole dívky svůj projekt vyhrály. Část svého snu si musely odpracovat – hrabaly listí, uklízely odpadky, zametaly chodníky. Celkem odpracovaly 30 hodin obci prospěšných prací.

Logo projeka vítězný
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Knihovnický zpravodaj 2012
14.12.2012 proběhlo v knihovně oficiální předání materiálu za 30 000,-Kč, který bude stačit nejméně
na rok a půl k výtvarné činnosti v knihovně.
A co díky děvčatům vlastně všichni dostali? Hlavně základní materiál jako jsou nůžky, papíry, lepidla, pastelky, tempery, ale i speciální materiál například barvy na sklo a keramiku, barvy na hedvábí a textil, fimo hmotu,
korálky a spoustu dalšího materiálu, který je finančně náročnější.
Doufám, že vaši snahu a nadšení pro věc ocení nejen děti a spoluobčané, ale především vedení Obce, které
jste ušetřily 30. 000,- Kč, protože tak velké peníze na výtvarné dílny by z rozpočtu obce nebyly nikdy uvolněny.
Podrobnosti na:
http://www.dreamcatcher.cz/list/material-naradi-a-vytvarne-pot/
Na velké výtvarné dílny, kde se většinou sejde i víc jak 15 účastníků, malé prostory knihovny nestačí. Podpoří vedení Obce Šárčin požadavek na větší prostory pro knihovnu a její nové vybavení? Pokud ano, připraví Šárčin tým nový projekt, který přihlásí do programu České spořitelny -DreamCatcher - Chyť svůj sen. Držíme palce.
Filozofie pro děti
Šárka Kopřivová začala s dětmi pracovat na motivačních textech, které vycházejí z Filozofie pro děti. Vychází z přesvědčení, že pravdivost a podstatu věcí poznáváme nejlépe v dialogu. V dialogu můžeme své poznání
a postoje konfrontovat s poznáním a postoji druhých. Dialogem se ve FPD rozumí skupinová diskuze, společné
hledání odpovědí či řešení problému. Na prvním místě by neměly být názory jednotlivců a jejich snaha je prosadit, ale spíše připravenost svoji myšlenku poopravit. Samostatné myšlení tedy hraje podstatnou roli, ale až v interakci v myšlení s druhými, ve vzájemném dialogu. Ve středu společenství stojí téma či řešený problém a opravdová snaha tento problém řešit. Nejde o soutěž, kdo koho svými argumenty porazí, kdo má pravdu a kdo nikoli,
ale o společné hledání.

knihovna Staré Hobzí

Obecní

Projekt Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka
Spolupracovala jsem s paní učitelkou Nováčkovou a jejími dětmi z 1. tř. ZŠ St. Hobzí. Uskutečnila se návštěva besedy pana Lebedy v MěK Dačice, proběhla informační návštěva dětí v obecní knihovně s knihovnicí paní
Brunnerovou, besedovala jsem s dětmi o pohádkách a při další návštěvě jsem si s dětmi zahrála pohádku Brémští muzikanti. Pasování čtenářů proběhlo v prostorách obecní knihovny.

Obecní knihovna Velká Lhota
V knihovně byly opraveny omítky, vymalováno a vyměněno lino.

Pasování rytířů ve Velké Lhotě
27. 6. v knihovně ve Velké Lhotě předvedlo čtenářské umění osm prvňáčků. Po slavnostním slibu došlo na pasování Rytířek a Rytířů řádu čtenářského. Všichni obdrželi knihu a záložku se svým jménem.
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