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Stručné ohlédnutí za rokem 2018 v knihovnách regionu
Vybavení knihoven
Obec Volfířov—opravy v knihovně ve Volfířově—výměna zárubní a dveří.
Do knihovny ve Velké Lhotě nakoupeny společenské hry pro děti.
Obec Třebětice—koupila do knihovny nový počítač.
Obec Český Rudolec—do knihovny v Českém Rudolec koupila nový PC, tiskárnu a čtečku čárových kódů.



KNIHOVNY
V ROCE 2018



PERSONÁLNÍ
ZMĚNY



Personální změny v knihovnách
Budeč- od května 2018 nastoupila nová knihovnice paní Dr ahoslava Havlíková.

NÁKUPY A
ZPRACOVÁNÍ



AKCE

Budíškovice - svou práci v knihovně ukončila sl. Šárka Kopřivová. Od jejího
nástupu v roce 2012 se jí podařilo vybudovat zcela novou knihovnu. V knihovně, mimo jiné, pořádala oblíbené výtvarné dílničky pro děti. Od října byla novou knihovnicí jmenována sl. Eliška Bastlová.
Volfířov—paní Andrea Horálková byla pověřena zastupováním knihovnice
Petry Ješkové ( mateřská dovolená).
Staré Hobzí— Knihovnice paní Marie Brunnerová ukončila po 13 letech svou
práci v knihovně. Poděkování za její dlouholetou obětavou práci proběhlo
v knihovně za účasti starosty Ing. M. Čermáka, místostarostky Bc. D. Brandlové, za Knihovnu MM Mgr. Z. Chadimové, metodičky p. M. Slavíkové a nové
knihovnice p. Pavly Kalábové.
Nákup a zpracování knih
V roce 2018 jsem do výměnných souborů nakoupila a zpracovala knihy + časopisy za 143. 004,-Kč ( dotace od kraje RF– 73. 584,- Kč a příspěvky od obcí
ST - 69. 420- Kč). Roční přírůstek doplňovacího fondu 499 knih (z RF 345
knih a ST 154 knih). Do OK bylo za polovinu sdružených fin. prostředků nakoupeno, zpracováno a předáno 165 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 102 výměnných souborů s 4. 721
svazky v hodnotě 1. 134. 278,- Kč.

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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Aktualizace
V OK Červený Hrádek (103 kj.), Český Rudolec (125 kj. Odpis v Claviu)). K aktualizaci jsem vypracovala odpisový seznam a knihy fyzicky odepsala.
Vyřadila jsem 529 knih z doplňovacího fondu MěK Dačice a část jich předala zpět na OK.
Revize
Revize knihovních fondů v OK Peč a Markvarec – celkem bylo zrevidováno 1. 443 knih. 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 24 metodických návštěv a poskytla 63 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 489 čtenářů z toho 160 do 15 let, kteří si vypůjčili celkem
11. 078 knih ( z toho 543 časopisů). 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.
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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.

U budování knihovny v roce 2005 byla paní Brunnerová od samého začátku. Po zaškolení zkatalogizovala postupně celý knihovní fond do PC a začala půjčovat v automatizovaném knihovnickém systému
Clavius. Knihovnu od ledna 2019 povede paní Pavla Kalábová.
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OK Řečice - dramatizace pohádky J. Wericha: Lakomá Barka
http://knihovnarecice.webk.cz/gallery/foto/lakoma-barka/

OK Volfířov - Paní knihovnice se účastnila při organizování výtvarných dílen, které pro větší počet
účastníků probíhaly v KD.

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

