Zpráva o provozu knihovny za rok 2016
V roce 2016 bylo registrováno v Obecni knihovně 83 dospělých čtenářů a 21 čtenářů do 15ti let.
Knihovnu navštěvují nejen čtenáři, kteří jsou registrovaní, ale dalších jiní občané. Jsou to většinou
rodiče s dětmi anebo dospělí čtenáři, kteří se přijdou prohlídnout knihovnu a zjistit co by si mohli
vypůjčit.
Celkem navštívilo knihovnu 199 dětí a 628 dospělých osob, použili studovnu na prohlížení různých
materiálů a povinné četby pro mládež, 39 dětí se vystřídalo během roku na počítačích. Vzdělávacích
akcí se zúčastnili žáci základní školy a děti z mateřské školky v počtu celkem 56 i s vyučujícími.
Ke konci roku proběhla čtenářská akce s rentiérkami, které se scházejí každé pondělí. Byla jim
předčítána kniha „Památné kameny a pověsti na Třebíčsku“, kde byly seznámeny s různými druhy křížů
a starých kamenů, ke kterým se vždy vázala nějaká pověst. Vzpomínaly na různé druhy kamenů a křížů
z okolních vesnic, o kterých věděly ještě z mládí, povídaly si, jaké ony zase znaly pověsti, které se vážou
k těmto kamenům a křížům. Předčítání se zúčastnilo celkem 12 žen.
Během roku jsem také nakoupila nové knihy v celkovém počtu 69 z toho 44 beletrie, 6 naučných knih
pro dospělé a 19 knih pro mládež.
Knihovnu každým rokem navštěvují děti z mateřské i základní školy se svými učitelkami. Pro tyto děti a
žáky proběhly vzdělávací a kulturní akce na určité téma. Knihovnice je seznámila s provozem knihovny,
s výpůjčním řádem, skladbou knih a ukázala dětem, jak se knihy evidují do programu CLAVIUS, který je
napojený na Třebíčskou knihovnu. Nejvíce se dětem líbila evidence knih, která probíhá přes čtečku na
základě kódu a pak se eviduje ke konkrétnímu čtenáři.
Knihovní fond je tvořen celkem z 4 168 knih. Knihovna odebírá 2 časopisy – Vlastu a Květy, o které je
veliký zájem na vypůjčení. Čtenáři si, ale mohou vypůjčit i jiné časopisy, které jsou v knihovně: Včelař,
Zahrádkář, Moje Psychologie, Historie, Žena a Móda, ABC, Méďa Pusík, Bravo a Čtyřlístek, který je
velice oblíbený u dětských čtenářů.
Výpůjčky v roce 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Časopisy

188
2821
149
403
642

Třebíčská knihovna nám poskytuje každoročně výměnný fond, který v tomto roce byl celkem 5x, z toho
3x byl dovezen knihovnicemi z třebíčské knihovny a 2x jsem dovezla knihy na žádost čtenářů sama.
Celkem bylo vypůjčeno 450 knih z výměnného fondu skládající se z beletrie pro dospělé a děti,
historické romány, odborné knihy a z knih pro nejmenší čtenáře.

Provozní doba knihovny je po celý rok každou středu od 16,00 do 18,30
hod.
Milí čtenáři, navštivte naši Obecní knihovnu, má mnoho zajímavých knih, které vám
můžeme nabídnout ke čtení nebo jen tak k prohlížení a studování.
Čtení pomáhá v rozhledu!
Pospíšilová Olga

