VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
KNIHOVNY MĚSTYSE MALŠICE
V ROCE 2017

Zpracovala: Dana Křížovská

O všech aktivitách doplněných čísly
a hodnocením se dočtete na dalších
stránkách Zprávy o činnosti knihovny
za rok 2017, kterou jste právě
otevřeli.

V této budově má sídlo také malšická knihovna.

ÚVOD
V letošním roce jsme úspěšně pokračovali v započaté práci. Naše četné besedy
a kulturní akce se staly pro občany již samozřejmostí. Na každé besedě jim
oznamujeme, co jsme pro ně přichystali nového na příští měsíc. Je příjemné
pozorovat v tu chvíli překvapivý a usměvavý výraz ve tváři přítomných, když se
dozvědí, co jsme pro ně přichystali na příště. Máme radost, když nám
s úsměvem sdělují, že po návratu domů si berou do ruky kalendář a zapisují si
tam potřebné informace o akcích, aby na ně nezapomněli.

Co se nám v roce 2017 v knihovně podařilo?
Pro naše nejmenší čtenáře jsme na jaře zakoupili deskové hry, které si děti
oblíbily a od začátku se staly nedílnou součástí knihovny. Do budoucna
plánujeme nákup dalších nových deskových her i pro předškolní děti. Po celý
rok, týden co týden, nacházeli naši čtenáři v katalogu knihovny nové knihy.
Na podzim se naše knihovna stala součástí veliké rodiny Face–booku, kde
zveřejňujeme pořádané akce a fotografie z nich. Naši přátelé tyto informace
sdílí a dávají palce nahoru. I to pomáhá naší knihovně, aby se o ní vědělo nejen
v Malšicích. Také jsme od 1.10. prodloužili výpůjční dobu o 3 hodiny. Tzn., že
každý týden ve středu, je pro naše čtenáře otevřeno od 10. hod. do 18. hod.
Tímto krokem jsme vyšli vstříc především starším čtenářům, kteří v dopoledních
hodinách přijíždějí do Malšic z okolních vesnic, třeba k lékaři.
Nadále k nám jedenkrát za měsíc dochází malšičtí předškoláci, se kterými si
povídáme především o tom, jak se chovat ke knihám a že pokud si půjčí
v knihovně knihu, musí ji včas a v pořádku vrátit. V tomto směru se snažíme
spolupracovat i s rodiči.
Také pokračujeme ve spolupráci s naší ZŠ v pořádání veřejného čtení pro děti
z družiny vždy 1x za měsíc. Bohužel jako všechny knihovny bojujeme s
počítačovou technikou a mobilními telefony o volný čas dětí. Ale v tomto
bychom rádi uvítali i vstřícný postoj od rodičů.

Opět se nám podařilo uspořádat slavnostní pasování malšických prvňáčků na
čtenáře naší knihovny a pro děti ze 3.třídy noc v knihovně plnou her a dobré
zábavy. Tato akce se dětem moc líbí. Samozřejmě, že všechny akce jsou plně
podporovány vedením městyse Malšice a za to moc děkujeme. Také děkujeme,
že do galerie byla instalována zvuková aparatura, která přispěla ke zkvalitnění
všech pořádaných akcí.
Ale ne vše co bychom chtěli, se nám daří. Bohužel se nám občas stává, že
musíme řešit nepříjemnou záležitost pozdního vracení knih. Ne všichni čtenáři
si uvědomují, že půjčenou knihu musí včas vrátit. A pak v některých případech
následuje zdlouhavá cesta, jak donutit čtenáře, aby nám půjčenou knihu vrátil.
Ale s tímto nešvarem se potýkají také další knihovny.
A co také nemůžeme ovlivnit, je návštěvnost internetu, která v letošním roce
rapidně poklesla. Důvod je jasný. Většina občanů má dostupný internet doma,
nebo v mobilním telefonu.

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

10.00 - 18.00

ČTVRTEK

13.00 - 16.00

PÁTEK

10.00 - 14.00

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE
Počet registrovaných čtenářů v roce 2017………………………………..344
Do 15-ti let……………………………………………………………………………….169
Ženy…………………………………………………………………………………………235
Muži…………………………………………………………………………………………109
Počet čtenářů nad 80 let………………………………………………………………8
Vyřízené žádosti MVS………………………………………………………………….2
Počet výpůjček knih………………………………………………….…………14.708
Počet výpůjček periodik………………………………………………………..8.223
Počet výpůjček celkem………………………………………………………..22.931
Z toho prolongací………………………………………………………………….9.117
Vyřízených rezervací…………………………………………………………………..75
Počet titulů periodik……………………………………………………………………34
Výpůjčky dospělí – beletrie……………………………………………………10.641
Výpůjčky dospělí – naučná……………………………………………………..1.650
Výpůjčky mládež – beletrie…………………………………………………….2.164
Výpůjčky mládež – naučná…………………………………………………………253
Návštěvy na internetu…………………………………………………………………29

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

Stav knihovního fondu k 31.1.2015………………………………………14.477
Přírůstky……………………………………………………………………………………566
Úbytky – knihy………………………………………………………………………… 678
Stav knihovního fondu k 31.12.2016……………………………………..14.365
Nákup knih……………………………………………………………………142.363,- Kč
Nákup periodik……………………………………………………………….18.296,- Kč
Pořádání kulturních akcí…………………………………………………………....22
Vzdělávací akce……………………………………………………………………………1
Počet účastníků kulturních akcí………………………………………….…….871
Počet účastníků vzdělávacích akcí………………………………………………41

Uskutečněné akce v roce 2016
pořádané knihovnou,
za podpory městyse Malšice

8.1.2017 od 20.00hod. LISTOVÁNÍ - Smrt Zajdy Munroa
(Nick Cave)
Tak trochu drsné Listování...
První kulturní akcí letošního roku, kterou jsme pro vás připravili bylo další
Listování herce Lukáše Hejlíka. Ač jsme měli v televizi konkurenci v podobě
premiéry nového filmu Filipa Renče Lída Bárová, Ti co chodí pravidelně na naše
akce opět nezklamali. Těm patří veliké díky za to, že pozdě večer a v mrazivém
počasí přišli, ale také protagonistům tohoto Listování. Předvedli svůj herecký
um a potlesk po skončení představení to jen potvrdil.
Účinkovali: Věra Hollá, Pavel Oubram a Gustav Hašek

**********

18.1.2017 od 18.00 hod. Cestovatelská beseda Patrika
Kotrby - Pěšky z Kloužovic až do Santiaga de Compostela
Cestovatelský pořad s promítáním, při kterém se návštěvníci dozvěděli spoustu
zajímavých informací, ale se i pobavili. Beseda byla proložena nejen autorovou
hrou a zpěvem na kytaru, ale i jeho básněmi. Přednáška získala Cenu
organizátorů na festivalu Caminos 2015 v Karlových Varech a hlavní cenu na
cestovatelském festivalu Cesty světem 2016 ve Znojmě. Španělsko na Patrika
Kotrbu působí jako mucholapka na mouchy, pěšky se do něj vydal několikrát,
naposledy na cestě do Santiaga de Compostela strávil dvacet měsíců a ze své
přednášky udělal správnou show. Děkujeme všem, kteří i přes mrazivé počasí
které nás v těchto dnech obklopuje, přišli na tuto besedu do knihovny, určitě
nelitovali.

**********

15.2.2017 od 18.00 hod. Zdravotní přednáška - Chiropraktik
Vincenc László
Do knihovny přijel tento známý chiropraktik už podruhé a nezklamal ani
tentokrát. Ukázalo se, že bolesti hlavy, zad a kloubu trápí mnohé, protože
na jeho přednášku přišlo víc občanů, než při jeho první návštěvě. Někomu
pomohl od bolestí přímo na místě, někomu alespoň poradil, ale ukázal i jak si
pomoci od migrény, následovaly praktické ukázky z oblasti Akupresury,
alternativní a čínské medicíny. Praktická ukázka jak se zbavit stresu sklidila u
vás velké emoce. Pan Vinci László byl k nezastavení, a protože toho měl na
povídání ještě mnoho, požádali jste ho během besedy, aby určitě ještě přijel. Po
besedě následovaly prosby o kontakt na jeho ordinaci a pan László prodal
všechny knihy, které sebou přivezl, včetně všech léčebných produktů.

*********

22.2.2017 od 17.00 hod. TALK SHOW Hanky Křížkové
Vynikající interpretku šansonů, swingu a muzikálových písní, herečku Hanku
Křížkovou jsme přivítali v Malšicích. Paní Hanka podává své zhudebnělé
příběhy s texty Rudolfa Kubíka s obrovským nasazením, naléhavostí, někdy až
syrovostí, nicméně bez zbytečného afektu. Zpívá totiž srdcem. Jednotlivé písně
během své TALK SHOW doplnila gejzírem vzpomínek, příběhů a příhod, při
kterých se všichni přítomní pobavili. A galerie byla opět plná. Po skončení s
úsměvem rozdávala fotografie s podpisy, ochotně se fotila a prodala všechna
svoje CD, která sebou přivezla.

**********
8.3.2017 od 18.00 hod. Cestovatelská beseda ing. Pavla Kašpara Kavkaz – Elbrus…aneb hory, šašliky, vodka a ruský lid
V Galerii městyse Malšice se uskutečnila další cestovatelská beseda ing. Pavla
Kašpara. Navštívíli jsme nejvyšší pohoří Ruské federace, ochutnali dobroty
kavkazské kuchyně, viděli jsme typickou flóru a vystoupali jsme spolu s
Pavlem na nejvyšší vrchol Ruska, Kavkazu a možná i celé Evropy - Elbrus
(5642m). Na závěr besedy byla nabídnuta ochutnávka klasické ruské vodky,
kterou Pavel přivezl. Věřte, že byla chuťově lepší než ta, kterou koupíte u nás
v obchodech.

***********

18.3.2017 od 15.00 hod. - zábavný pořad Hlasatelky v akci
V sobotu odpoledne se uskutečnilo v Galerii městyse Malšice milé setkání.
Zavítali k nám známé televizní tváře a to přímo z hlasatelny bývalé
Československé televize. Paní Saskia Burešová, Marie Tomsová a pan
Alexander Hemala. Ti z vás, kteří pamatují éru kdy televizní pořady uváděli
hlasatelé, si přišli na své. Všichni tři sršeli energií, vtipem, ale hlavě pan Hemala
byl k nezastavení. Co slovo, to perla. Sobotní počasí připomímínalo spíše
sychravé podzimní než jarní a malšická galerie "praskala ve švech". Když došlo
na čtení dopisů, které během svého působení na postu hlasatele dostali od
diváků a samozřejmě, že ty "nejlepší" si schovávali, se galerie otřásala
smíchem. Určitě se mnou budete souhlasit, že tento program se zařadil mezi ty
nejlepší, co se tu za poslední roky konalo. A mohu vám sdělit, že i všem třem
účinkujícím se v malšické knihovně moc líbilo.

**********
11.4.2017 od 17.00hod. LISTOVÁNÍ - Na první pohled (Grégorie
Delacourt)
Další Listování, tentokrát se zcela novými protagonisty, kteří se toho zhostili se
ctí. Představení se povedlo a slibujeme, že určitě to nebylo v Malšicích poslední.

**********

Noc pro děti v knihovně 27.5 -28.5.2017
Máme za sebou již 4. ročník spaní s dětmi z 3. třídy naší ZŠ. A opět se povedl.
Počasí nám (jako každý rok) vyšlo krásně a proto jsme celé odpoledne i večer
strávili venku. Vyrazili jsme směrem na Karolín, kde na děti čekali osedlaní
koně. Ti odvážní si vyzkoušeli krásu světa z koňského hřbetu. Při zpáteční cestě
jsme se zastavili na zahradě paní Heleny Trojáčkové, která s námi absolvuje
celou noc v knihovně každý rok. Ta měla pro děti připravené chladivé osvěžení
a kluci hned využili velkého prostoru a branek ke hraní fotbalu. Někdo se
houpal na třešni, někdo odpočíval ve stínu a došlo i na bezva hry, jako je
hledání ukryté kořisti, přetlačovaná s polštáři, přeskakování lana, atd. Zde se
k nám přidala i jejich třídní učitelka paní Hana Dolejší, která dorazila s kytarou.
K večeru jsme se přestěhovali na hřiště proti knihovně, kde si kluci opékali
špekáčky. Najedeni a napiti, unaveni, ale spokojeni, jsme se vrátili do knihovny,
kde na nás čekal další bohatý program. A opět došlo na hry, ale ne už
pohybové, ale družstva soutěžila ve skládání puzzle, luštili křížovky, vyprávěly
vtipy. Na řadu přišlo vzpomínání při prohlížení krásné kroniky ze školní družiny.
Večer postupně přicházely do knihovny pohádkové postavy, které měly pro
děti připraveny různé zábavné hry, hádanky a zajímavé vyprávění. Noc
proběhla v klidu a ráno po probuzení a ranní hygieně došlo i na ranní rozcvičku.
Všichni na rozloučenou obdrželi sladký balíček se záložkou a pamětní list na noc
strávenou v knihovně. Snad se mnou budou všichni účastníci souhlasit, že se
tato akce vydařila a doufáme, že i kluci si odnášejí spoustu zážitků a snad si
někdy v životě vzpomenou na super noc strávenou v malšické knihovně.

**********

19.6. a 20.6.2017 Pasování malšických prvňáčků na čtenáře
Opět po roce zavítala do malšické knihovny královna Knihomolka I., aby se ujala
milé povinnosti a pasovala všechny prvňáčky zdejší základní školy do stavu
čtenářského. V letošním roce se toto pasování konalo v Galerii městyse Malšice
19.6. pro 1.B a 20.6. pro 1.A. Všechny děti byly opravdu pečlivě připraveny a
předvedly i krátké literární pásmo. Od přítomných rodičů, prarodičů, ale i
praprarodičů se jim dostalo uznání v podobě potlesku. Královna je pochválila za
krásné čtení a ptala dětí, zda vědí, jak se mají chovat ke knihám. Samozřejmě,
že všechny děti už to vědí, ale jako každý rok někdy odpovědi překvapí. Letos to
bylo například to, že se knihy nehází do vody. Také bylo úsměvné, jak většině
dětí dělá problém před královnou pokleknout na jedno koleno. Přítomní to
ocenili úsměvy, a přestože to působilo roztomile, s nadsázkou by se to dalo
okomentovat slovy, že u některých byla trochu obava, že si polámou nohy. Ale
s tím se setkáváme každý rok. Možná, že je to známka toho, že děti sledují
v televizi více zahraniční kreslené seriály a klasické, české filmové pohádky jdou
do pozadí. Po složení slibu dostaly děti pasovací dekret, průkazku do knihovny,
knížku pro prvňáčky Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii určenou jen pro
účastníky tohoto projektu a drobné dárky. Akce je pojata jako slavnostní, ale
díky bezprostřednosti malých čtenářů byla i uvolněná a přátelská.

1.A

1.B

**********

Cestovatelská beseda Expedice TransAsia 14.9.2017 od
18.00 hodin
Expedice TransAsia - Vlakem kolem Asie se skládacími koly

Po dvou letech se do malšické knihovny vrátili vaši oblíbení cestovatelé,
manželé Vackovi, aby vám opět přivezli zajímavé vyprávění a spoustu
fotografií. Byli jsme svědky obrovských kontrastů v životě lidí v
jednotlivých asijských státech, jak dokazují fotografie. Zajímavá
beseda trvala 3 hodiny a všichni přítomní vydrželi až do konce.

**********

4.102017 od 18.00hod. Beseda s paní Věrou Sosnarovou
Beseda s Paní Věrou Sosnarovou "PŘEŽILA JSEM PEKLO"
Pro všechny přítomné nezapomenutelné setkání!!!
Paní Věra Sosnarová ve svých 86 letech neskutečně vyprávý svůj životní příběh
plný bolesti a smutku. Doslova živým vyprávěním vtáhla posluchače do děje.
Vypráví nesmírně poutavě a emotivně. Při vzpomínkách na prožité útrapy
chvílemi vtipkuje, podruhé pláče a těžko hledá slova. V očích posluchačů se
lesknou slzy a občas se ozve bolestné povzdechnutí či komentář, že to snad
není možné.... Ano. Paní Věra prožila od svých 14-ti let se svou mladší sestrou
Naďou, bezdůvodné věznění v gulazích na Sibiři více jak 18 let! Vrátila se ve
svých 34 letech. Ani tady však neměly po návratu šťastné období. Přišlo období
ústrků, opovrhování a vyyužívání. Při odjezdu ze Sovětského svazu i při
příjezdu do vlasti musela podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy
o opětovném zavlečení na Sibiř dlouho mlčenlivost neporušila. O této její
minulosti se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její synové.
Veřejně o své minulosti promluvila teprve po Sametové revoluci.

O jejich zážitcích byla sepsána a v roce 2008 vydána kniha Krvavé jahody,
kterou přivezl sebou nakladatel p. Brauner a paní Sosnarová ji všem zájemcům
po besedě podepsala. Tuto knihu máme ve fondu naší knihovny.
Po skončení besedy jsem se paní Věry zeptala, jak je možné, že všechny ty
hrůzy přežila? Tady je její odpověď. Přežila díky víře v Boha, kdy se se sestrou
každý den modlily a prosily Pána Boha, aby se mohly vrátit domů a pak dětství,
které prožila v bídě, chodila často po žebrotě a tvrdě musela pracovat u
sedláka, aby spolu se sestrou a matkou přežily.

**********

7.11.2017 od 17.00 hodin LISTOVÁNÍ s hercem Lukášem Hejlíkem Kniha Fredrika Backmana - Co by můj syn měl vědět o světě
Opět další skvělé Listování! Galerie znovu plná. Lukáš Hejlík odvedl skvělou
práci. Vynikající a dojemné, ale především plné vtipných komentářů a postřehů.
Fredrik Backman zase jednou napsal něco naprosto úžasného
a pozoruhodného. Po skončení následoval prodej knih od Fredrika Backmana a
Lukáš je všem zájemcům podepsal.Co nás moc potěšilo, přišlo několik
účastníků, kteří ještě u nás na žádné akci nebyli a ani nevěděli, že se tady něco
takového dělá. A to byli z Malšic. Máme radost, že se o našich akcích mezi lidmi
mluví, a tím se zvyšuje návštěvnost. A právě proto to pro Vás děláme. Nemusíte
za kulturou jezdit daleko, dojdete pár kroků do knihovny a každý měsíc je zde
nějaká zajímavá akce. Můžete se těšit na jaře 2018 zase na další Listování.

**********

14.11.2017 od 18.00 hodin Kulturně-cestopisná přednáška Kateřiny
Karáskové KDE ŽENY VLÁDNOU
Zábavná show. Opravdu jsme se pobavili. To, co jsme se ten večer dozvěděli, asi
nikdo z účastníků netušil! Jak ještě v dnešní době na některých místech ve
světě, spolu žijí ženy a muži. Tam jsou muži považováni za méněcenný druh a
marně bojují za rovnoprávnost. O všem rozhodují pouze ženy! Ženy celý den
pracují, vzdělávají se, jsou inteligentnější, objemnější na postavě než muži,
starají se o domácnost, vychovávají děti, pouze ženy dědí veškerý majetek, děti
nosí příjmení matky a drží domácí kasu. Muži se většinou povalují a popíjejí
alkohol. Víte, co je to volná láska? Knihu Kde vládnou ženy máme ve fondu
knihovny a stojí opravdu za přečtení!

**********
26.11.2017 od 16.00 hod. Zábavná talkshow NA TO VEMTE JED!
Zábavná talkshow Hudebního divadla Hnedle vedle se známými herečkami paní
Naďou Konvalinkovou a Jitkou Sedláčkovou. Že to bude veliká legrace, to jsme
tušili. Ale skutečnost předčila naše očekávání. Skutečné historky ze života obou
hereček proložené anegnotami nebraly konce a ty ještě umocňoval vtipnými
glosami principál divadla Tomáš Barták. K tomu promítal fotografie hereček a
zpíval staré známé písničky. Diváci se s chutí přidali a tak se nesl zcela
zaplněnou malšickou galerií i zpěv. Všichni jsme se srdečně smáli včetně
účinkujících. Celá show utekla strašně rychle. Díky moc všem za super zábavný
podvečer. A ještě nesmím zapomenout. Přejeme paní Lilian Malkině brzké
uzdravení!

A byl tu najednou Prosinec. Vzhledem k tomu, že v Malšicích se před Vánocemi
koná ještě spousta jiných akcí jak pro děti i pro dospělé, na kterých se knihovna
podílí, např. celostátní akce zpívání koled v galeri, uspořádali jsme pouze jednu
akci pro veřejnost, a to adventní čtení.

6.12.2017 od 18.00 hodin Adventní čtení s Aloisem Sassmannem
Adventní setkání se spisovatelem Mgr. Aloisem Sassmannem a jeho kytarou
ADVENTNÍ ČTENÍ - JAK SLAVILI VÁNOCE NAŠI SLAVNÍ PŘEDKOVÉ
Ukázky z knih našich slavných spisovatelů, kteří již nejsou mezi námi. Němcová,
Lada, Čapek a Nepil. Dojemné, poutavé, ale i humorné povídání o téměř
zapomenutých časech našich babiček a prababiček jak tenkrát oslavovali
Advent a Vánoce. Zazpívali jsme si koledy za kytarového doprovodu pana
Sassmanna, ochutnali cuktroví s vánočním čajem a ve čtení jsem se střídala s
panem Janem Sochorem, který zastupoval farnost Communium Tábor.
Poděkování patří všem, kteří přišli v tomto předvánočním uspěchaném čase a
zaposlouchali se do vyprávění dob dávno minulých.

**********

Ráda bych zde ještě připomněla jedno příjemné setkání v Malšicích.
Dne 2.10.2017 se uskutečnilo v malšické knihovně setkání pracovníků
neprofesionálních knihovnen z okresu Tábor spolu s pracovnicemi regionálního
oddělení Měk Tábor, pod které metodicky spadá i naše knihovna. Těchto
neprofesionálních knihoven je v okrese Tábor 87 a fungují jen díky nadšeným
dobrovolníkům, ve většině případů jde o důchodce. Ti jen jeden den v týdnu
několik hodin půjčují svým čtenářům v obci knihy. V některých obcích tito
dobrovolníci chodí do zaměstnání a večer se ještě s nadšením věnují třeba jen
dvě, tři hodiny v týdnu půjčování knih. Knihy jim dvakrát ročně připravují a
rozváží pracovnice regionálního oddělení táborské knihovny a jsou to tzv.
výměnné soubory. Pro tyto dobrovolné nadšence táborské regionální oddělení
knihovny pořádá jednou za rok přátelské setkání na půdě některé profesionální
knihovny. A letos přišla řada na malšickou knihovnu. Snažili jsme se pro ně
připravit zajímavý program. Dopoledne jsme navštívili rodinný Pivovar Obora,
kde jeho majitel ing. Martin Novák nás provedl pivovarem s výkladem a
ochutnávkou výborného piva. Všem pivo moc chutnalo a většina si ještě nakoupila
malou zásobu domů. Majitelům jsme poděkovali za čas, který nám věnovali a
předali jim kytičku a knihu. Příjemným zpestřením pro všechny přítomné byla
návštěva naší okrasné zahrady v Oboře, kterou jsme s manželem vybudovali. Zde
přítomné knihovnice, ale i muži nezakrývali nadšení a údiv nad vybudovanou
zahradou a nešetřili slovy chvály mých keramických výrobků a loutek v
knihovně. Díky moc, pochvala za těžkou, ale krásnou práci vždy potěší a
manželovi ráda vyřídím. Program pokračoval návštěvou malšické knihovny, kde se
jim líbila nejen knihovna, ale i prostor galerie. Zde bylo pro účastníky bylo
připraveno malé pohoštění. V přátelském duchu následně pokračovala debata
nejen o připravovaných akcích v naší knihovně, ale také o všem možném. Počasí
nám přálo a podle slov účastníků bylo setkání v Malšicích velmi milé, srdečné a
všichni odjížděli spokojeni. Poděkování také patří paní starostce za finanční
podporu tohoto setkání.

PÁR SLOV NA ZÁVĚR ZPRÁVY
O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2017

V činnosti knihovny jsme vycházeli z celoročního plánu. Většinu akcí, které jsme
si v uplynulém roce naplánovali (opravdu některé plánujeme i rok dopředu), se
nám podařilo úspěšně uskutečnit. Řadu akcí jsme uspořádali nad plán, dle
aktuální situace v průběhu celého roku.
Snažíme se a i nadále se budeme snažit, aby se nejen čtenáři, ale i návštěvníci
všech kulturních akcí v knihovně cítili co nejlépe, a abychom jim vytvořili takové
prostředí, kam by chodili s chutí a rádi.
Za důležité si považujeme spolupráci se školou. V pravidelném měsíčním
veřejném čtení ve spolupráci s družinou a v pravidelných návštěvách
předškoláků, budeme rádi pokračovat i nadále.
Při plnění cílů, které jsme si vytýčili do dalšího roku, bude opět záležet nejen na
finančních možnostech, ale je to i otázka ochoty všech, ať už nás, zaměstnankyň
knihovny, našeho zřizovatele a rodičů, spolupracovat a vycházet si vstříc.
Také bychom rádi setrvali v nákupu nových knižních titulů každý týden, jako po
celý rok 2017.
Co se týká návštěvnosti veřejných akcí, které se snažíme pořádat pro širokou
veřejnost, naším přáním je, aby byla mnohem větší účast právě občanů
městyse Malšice. Což bychom uvítali jako výraz „poděkování“, za naši snahu
podílet se na kulturním vyžití a vzdělanosti našich občanů.

Za knihovnu
Dana Křížovská

