VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
KNIHOVNY MĚSTYSE MALŠICE
V ROCE 2016

Zpracovala: Dana Křížovská

O všech aktivitách doplněných čísly
a hodnocením se dočtete na dalších
stránkách Zprávy o činnosti knihovny
za rok 2016, kterou jste právě
otevřeli.

Celé horní patro budovy patří knihovně městyse Malšice.

ÚVOD
Celý tento rok jsme věnovali oslavám 95. výročí první písemné zmínky o
malšické knihovně. Všechny pořádané akce nesly v záhlaví toto oznámení a při
každé příležitosti jsme se pyšnili tímto významným jubileem.
Když jsem v předjaří roku 2014 nastupovala jako nová vedoucí knihovny, měla
jsem v hlavě spoustu nápadů, jak u veřejnosti probudit zájem o dění v knihovně
a hlavně, aby slovní spojení malšická knihovna se skloňovalo ve všech pádech
v širokém okolí. Knihovna má být obývákem města, myslím si, pohodovým
místem, kde se schází dobří přátelé na kus řeči u čaje nebo kávy, členové rodiny
si v klidu a pohodlí čtou svoji oblíbenou knihu, přečtou časopis a spokojené
děti, které si čtou, hrají nebo malují. Takové místo se snažíme zde v knihovně
vytvořit a dle ohlasů Vás návštěvníků se nám to snad daří.

Jaký tedy byl rok 2016 v knihovně?
Na jedné straně jsme se zaměřili na uspokojení potřeb stávajících čtenářů a
návštěvníků knihovny. Prováděli standardní půjčovací služby a nakupovali nové
dokumenty. Máme radost, že se zvýšil zájem o výpůjčky dětských knih. Na
druhé straně jsme se věnovali ve velké míře veřejnosti, která nevyhledává
prostory naší knihovny, ale ve velké míře se zúčastňuje akcí, které knihovna
pořádá. Drobné, skromné, decentní, veselé, vtipné, ale také velkolepé a
slavnostní akce uspořádala knihovna v loňském roce a jimi se snažila obohatit
kulturní a vzdělávací nabídku obyvatelům i návštěvníkům Malšic. Také proběhla
úspěšná rekonstrukce sociálního zařízení pro čtenáře, včetně zázemí pro
knihovnu z rozpočtu městyse. Podařilo se nám vybudovat dětský koutek
v knihovně, kde jsem vlastnoručně namalovala na stěnu obrázky z knížek. Ten
využívají hlavně mladé maminky s dětmi.

.

Dětský koutek v knihovně

Oddělení knih pro dospělé

Základní údaje o knihovně
Název: Knihovna městyse
Zřizovatel: městys Malšice
Evid. č. knihovny: 4382/2002
IČO: 00252522
Adresa: Malšice 58, 391 75 Malšice
Tel: 381 277 410
WEB: www.knihovna.malsice.eu
e-mail: knihovna@malsice.eu
Počet zaměstnanců: 2
Plocha pro uživatele: 220 m²
Otevírací doba:
DEN

HODINY

PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ

13.00 - 17.00

STŘEDA

13.00 - 18.00

ČTVRTEK

13.00 - 16.00

PÁTEK

10.00 - 14.00

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE
Počet registrovaných čtenářů v roce 2016………………………………..344
Do 15-ti let……………………………………………………………………………….167
Ženy…………………………………………………………………………………………232
Muži…………………………………………………………………………………………112
Počet čtenářů nad 80 let………………………………………………………………6
Vyřízené žádosti MVS……………………………………………………………….10
Počet výpůjček knih………………………………………………….…………14.089
Počet výpůjček periodik………………………………………………………..8.223
Počet výpůjček celkem………………………………………………………..22.312
Z toho prolongací………………………………………………………………….8.514
Vyřízených rezervací…………………………………………………………………..77
Počet titulů periodik……………………………………………………………………32
Výpůjčky dospělí – beletrie…………………………………………………….9.789
Výpůjčky dospělí – naučná…………………………………………………… 1.565
Výpůjčky mládež – beletrie…………………………………………………….2.450
Výpůjčky mládež – naučná…………………………………………………………285
Návštěvy na internetu……………………………………………………………….121

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

Stav knihovního fondu k 31.1.2015………………………………………14.034
Přírůstky……………………………………………………………………………………541
Úbytky – knihy…………………………………………………………………………….98
Stav knihovního fondu k 31.12.2016……………………………………..14.477
Nákup knih……………………………………………………………………121.955,- Kč
Nákup periodik…………………………………………………………………6.614,- Kč
Pořádání kulturních akcí…………………………………………………………....27
Vzdělávací akce…………………………………………………………………………….2
Počet účastníků kulturních akcí………………………………………….….2.464
Počet účastníků vzdělávacích akcí……………………………………………….65

Pravidelně, každý měsíc (vyjma letních prázdnin) jsme pořádali v rámci
spolupráce knihovny a školy veřejné čtení pro děti v knihovně. Účastnily se ho
hlavně děti z družiny. Také jedenkrát za měsíc naší knihovnu navštěvují děti
z mateřské školky, tzv. předškoláci. Přesto, že ještě čtení neovládají, čtou jim
knihy doma rodiče, nebo si půjčují obrázkové knihy. Také si s nimi povídáme o
tom, jak se chovat ke knihám, jaké se jim líbí knížky a také třeba o tom, jak se
chovat v knihovně. Touto spoluprací chceme podpořit zájem o čtení, knihy a
knihovnu právě u těch nejmenších.

Co se nám moc nedaří, a na tom chceme pracovat i nadále, učit ty děti, které
přestoupí na ZŠ návykům, že pokud si u nás půjčí knihu, musí ji také
v pořádku a včas vrátit, aby byla k dispozici dalším čtenářům. A v tom nám
pomáhají i rodiče.

Pro děti z 1. třídy ZŠ pořádáme vždy v červnu slavnostní předávání
čtenářských průkazů. Každý adept přečte krátký úryvek z knihy a poté složí
čtenářský slib. Královna jej pasuje na čtenáře naší knihovny, předá mu
pasovací dekret a drobné dárky. Tohoto slavnostního aktu se zúčastňují
rodiče i prarodiče nejmenších čtenářů, ředitel školy Mgr. Pavel Klíma i paní
starostka Miloslava Šebková MBA.

95.výročí založení knihovny, které jsme v roce 2016 oslavovali, jsme zahájili
přímo ukázkově. Výstavou historických periodik s datem výtisku do roku 1960
s názvem

Víte, co čítávali vaši/naši předkové?
Motto: Národ, který zapomíná na svoji minulost, nečerpá z ní, aby se poučil,
nemá ani budoucnost. Ztratí identitu a splyne s jiným národem.

Na naši výzvu o zapůjčení starých periodik ve zpravodaji reagovala spousta
občanů městyse Malšice. S úctou a láskou k našim předkům jsme otevírali v
rukách tyto historické dokumenty, kterých se sešla v knihovně opravdu
spousta. Nejstarší titul byl z roku 1870. Výstava se setkala s velkým zájmem
návštěvníků. Většina z nich byla svázána do knih, abyste je mohli předat jako
rodinný poklad dalším generacím. Vernisáž výstavy uvedl malšický spisovatel
Mgr. Alois Sassmann a hovořil o počátcích malšické knihovny.
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Současně se začátkem roku 2016 jsme vyhlásili v knihovně soutěž

„Hledáme nejtěžšího čtenáře naší knihovny“
Přihlásilo se 23 čtenářů a všichni se opravdu snažili na svém čtenářském
kontě přibrat co nejvíce hmotnosti.
1.4.2016 jsme zveřejnili výsledky.
I.Kategorie I. a II. třída ZŠ

a) dívky - Aneta Sedláčková – 8.625g
b) chlapci - Jakub Kratochvíl – 2.031g

II.Kategorie III. až V. třída ZŠ a) dívky – Tereza Hurtová – 2.278g
b) chlapci – Radek Pecháček – 1.212g
III. Kategorie V. až IX. třída ZŠ a) dívky – Sára Čížková – 5.026g
b) chlapci – Martin Dvořák – 1.469g
IV.Kategorie - Osoby od 15 do 50 let – p. Lenka Čížková – 8.785g
V.Kategorie – Osoby od 50 do 70 let – p. Růžena Jedličková – 17.080g
VI.Kategorie – Osoby nad 70let p. Bohumila Horná – 39.280g
Speciální cena - Natálie Plechatová – 12.831g(mateřská školka)

Vítězové všech kategorií obdrželi od knihovny pěkné knižní ceny.

Uskutečněné akce v roce 2016
pořádané knihovnou,
za podpory městyse Malšice
V prvním týdnu nového roku 7.1.2016 jsme uspořádali
pro občany zábavný pořad, besedu v galerii s panem
Ivem Šmoldasem s názvem
O všem, zejména o ničem

***
14.1.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***
20.1.2016 od 10.00 hod. Návštěva dětí ze II. tř. ZŠ Malšice v knihovně –
kontrola Čtenářských deníčků naruby.
***
10.2.2016 od 18.00 hod. v galerii beseda
s první dámou politické satiry s paní
Zuzanou Bubílkovou a její pletení šál na
rukou.

***
11.2.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***

25.2.2016 od 18.00 hod. v galerii
Cestovatelská beseda s promítáním
a ukázkami horolezecké výstroje
ing. Pavel Kašpar – ALPY

***
5.3.2016 od 16.00 hod. Zábavný pořad divadla
Hnedle vedle – Mudr. Radima Uzla a swingového
poety Pepy Štrosse – kulturní dům Malšice

***

10.3.2016 od 18.00 hod. v galerii
Listování herce Lukáše Hejlíka
KAFE A CIGÁRKO Marie Doležalové

***

17.3.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***
22.3.2016 od 10.00 hod. Návštěva dětí ze II. třídy ZŠ Malšice – děti přinesly do
knihovny své vlastní školní čtenářské deníky

***

1.4.2016 od 19.00 hod. Autobusový zájezd pro občany městyse Malšice do
Prahy na muzikál MAMMA MIA
***
14.4.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***
19.5.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***
4.6. – 5.6.2016 NOC S DĚTMI ZE 3. TŘÍDY V MALŠICKÉ KNIHOVNĚ - návštěva
farmy, spousta her, zábavy, čtení a nočního dobrodružství

***
13.6.2016 od 10.00hod. v galerii Slavnostní pasování malšických prvňáčků na
čtenáře a skládání čtenářského slibu

***
16.6.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně

***

21.9.2016 od 18.00 hod.
Zdravotní přednáška – praktické ukázky
v galerii – ing. VINCENC LÁSZLÓ
Jak léčit nemoci páteře a kloubů pomocí chůze

***
30.9.2016 od 8.00 hod. Návštěva dětí ze 7. Třídy ZŠ Malšice
(v rámci výuky ČJ)

***

4.10.2016 od 17.00 hod.
Beseda v galerii s malířkou,
herečkou a spisovatelkou
paní Ivou Hüttnerovou

***
6.10.2016 od 10.40 hod. V knihovně návštěva dětí 5.třídy ZŠ Malšice (v rámci
výuky ČJ)
***
6.10.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně

***

29.10.2016 od 16.00 hod.
Hudebně-zábavný pořad
TV Šlágr – VESELÁ TROJKA
Pavla Kršky
kulturní dům Malšice

***
9.11.2016 od 18.00 hod. v galerii
Cestovatelská beseda s promítáním
Jak se žije v Indii
– přednáší Mgr. Lenka Růžičková

***
11.11.2016 od 13.00 hod. Veřejné čtení pro děti v knihovně
***
23.11.2016 od 13.00 hod. Zahájení prodejní výstavy adventních a vánočních
dekorací paní Věry Brabcové ze Sezimova Ústí

***

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
Na závěr oslav 95. výročí založení knihovny jsme pozvali 26.11.2016 od 16.00
hod. folkovou skupinu SPIRITUÁL KVINTET do kulturního domu v Malšicích.
Tento koncert byl pro návštěvníky opravdu hudební lahůdkou. A skupina po
skončení svého vystoupení byla odměněna standing ovation.

***
29.11.2016 od 13.00 hod. Výstava pečených vánočních perníčků a perníkových
chaloupek v knihovně

***
Zcela poslední akcí v roce 2016 bylo 9.prosince od 13.00 hodin veřejné čtení
pro děti.

***

Porada regionálních knihoven v Malšicích
dne 12.12.2016

Dne 12.12.2016 se v knihovně konala porada zástupců profesionálních
knihoven okresu Tábor. Té se zúčastnila i ředitelka táborské knihovny paní
Eva Měřínská, která ve svém příspěvku informovala o novém portálu
www.knihovny.cz. Společně jsme rozebrali tabulky s přehledem některých
ukazatelů profi knihoven a přípravu na roční statistické výkazy. Od vedoucí
regionálního oddělení paní Jindry Jiráskové jsme mimo jiných informací také
dostali doporučení na Dobrý fond pro dobrou knihovnu – Standard pro
doplňování a aktualizaci knihovního fondu. Poté se přešlo na společnou
neformální diskuzi s vánočním pohoštěním, kde se knihovnice pochlubily
svými aktivitami v knihovnách a hovořilo se i o plánech na příští rok.

PÁR SLOV NA ZÁVĚR ZPRÁVY
O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2016
Na závěr zprávy by bylo dobré zhodnotit celý rok 2016. Co nám tento rok
přinesl? V každém případě pravidelný kontakt se čtenáři a návštěvníky
knihovny. Radostné konstatování, že mladé maminky podporují čtení u svých
nejmenších ratolestí, které ještě zdaleka číst neumí a tím zlepšují statistiku
výpůjček v dětském oddělení.
Setkání s mnoha osobnostmi veřejné, kulturní sféry, které nás vždy potěšily
svým nadšením, elánem a energií. Tento optimismus jsme se snažili posílat
dál. S mnohými jsme zůstali v kontaktu a doufáme, že jsme v nich získali nové
přátele, kteří se k nám do knihovny budou rádi vracet.
Poděkování patří také vedení městyse Malšice. Díky jejich štědrému
příspěvku z rozpočtu, jsme mohli po celý rok nakupovat nové knihy a tak
čtenáři našli každý týden v on-line katalogu knihovny nové tituly. Také jsme
moc rádi za rekonstrukci sociálního zařízení pro čtenáře a opravu zázemí
knihovny.
Každé roční období má svá specifika a počasí ovlivňuje náladu ke čtení. Přáli
bychom si, aby lidé sáhli v létě po knize tak často, jako tomu bývá v zimě.
Co se týká návštěvnosti veřejných akcí, které se snažíme pořádat pro širokou
veřejnost, naším přáním je, aby byla mnohem větší účast právě obyvatelů
městyse Malšice. Což bychom brali jako výraz takového „poděkování“, za naši
snahu podílet se na kulturním vyžití a vzdělanosti našich občanů.
Za knihovnu
Dana Křížovská

