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O všem co se v roce 2019 událo
v knihovně doplněno čísly a
hodnocením se dočtete na dalších
stránkách Zprávy o činnosti knihovny
za rok 2019, kterou jste právě
otevřeli.

V této budově má sídlo také malšická knihovna.

ÚVOD
Od počátku roku jsme se s kolegyní věnovali přípravě na revizi našeho
knihovního fondu, která se koná vždy jednou za 4 roky. Regionální oddělení
Městské knihovny v Táboře, pod které metodicky spadáme, naplánovalo revizi
na počátek března. Konkrétně od. 4.3. do 8.3. 2019. Knihovna byla celý týden
pochopitelně pro veřejnost uzavřena. Vypůjčené knihy jsme čtenářům
automaticky o celý týden prodlužovali. Revize se konala za přítomnosti čtyř
pracovnic tohoto regionálního oddělení. Revize knihovního fondu spočívá
v tom, že se kontroluje fyzický počet svazků, zda souhlasí se stavem, který
udává knihovní protokol počítačového systému knihovny. Po té, když se
zkontrolují všechny svazky, vytiskne se protokol se seznamem knih, které chybí
a ty se pak dohledávají. Dále se vyřazují špatné, poškozené a staré knihy, nebo
knihy, které si nikdo např. více jak 10 let už nepůjčil. Protože knihovna není
nafukovací a převážná většina čtenářů chce číst nové knihy. Dále se přebalují
knihy, myjí se regály, dělají se nové cedulky do regálů, atd. Celkem bylo za rok
2019 vyřazeno celkem 3.599 knih. Závěrečný revizní protokol jsme odevzdávali
dle požadavku revizní komise v červnu. Do té doby jsme měli čas na dohledání
knih, které při revizi chyběly. Závěr revize byl takový, že jsme měli 9
nezvěstných knih. Nám bohužel zůstává záhadou, kde knihy jsou.
Celý rok jsem opět pokračovala v plánování různých besed a setkání. Bylo toho
za celý rok opět hodně ale pěkně od začátku. Začnu hodnocením.
Zde nabízím statistiku knihovny za rok 2019.

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.knihovnamalsice.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
Čtenáři:

Počet registrovaných čtenářů v roce 2019………………………………..333
Do 15-ti let……………………………………………………………………………….161
Ženy…………………………………………………………………………………………229
Muži…………………………………………………………………………………………104
Počet čtenářů nad 80 let………………………………………………………………9
Vyřízené žádosti MVS………………………………………………………………….2
Počet výpůjček knih………………………………………………….…………17.596
Počet výpůjček periodik………………………………………………………..5.856
Z toho prolongací………………………………………………………………….5.730
Vyřízených rezervací…………………………………………………………………..76
Počet titulů periodik……………………………………………………………………27

Výpůjčky:
Výpůjčky dospělí – beletrie……………………………………………………9.026
Výpůjčky dospělí – naučná……………………………………………………..1.000
Výpůjčky mládež – beletrie…………………………………………………….1.472
Výpůjčky – HRY…………………………………………………………………………..89
Výpůjčky mládež – naučná…………………………………………………………153
Návštěvy na internetu…………………………………………………………………3

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

Stav knihovního fondu k 31.1.2019………………………………………14.544
Přírůstky……………………………………………………………………………………367
Úbytky – knihy……………………………………………………………………… 3.599
Stav knihovního fondu k 31.12.2018……………………………………..14.544
Nákup knih……………………………………………………………………..70.669,- Kč
Nákup periodik……………………………………………………………….19.202,- Kč
Pořádání kulturních akcí…………………………………………………………....31
Vzdělávací akce……………………………………………………………………………9
Počet účastníků kulturních akcí………………………………………….…….446
Počet účastníků vzdělávacích akcí…………………………………………… 196

V letošním roce jsme navázali na velmi úspěšný rok 2018 a opět jsme se celý
rok věnovali ve velké míře i veřejnosti, která nevyhledává prostory naší
knihovny za účelem půjčování knih, nebo časopisů, ale ráda navštěvuje různé
besedy. Po zkušenostech z předchozích let jsme se zaměřili na akce, které jsou
občany navštěvovány nejvíc. Mezi nejoblíbenější patří cestovatelské besedy
s promítáním a scénické čtení s názvem Listování herce Lukáše Hejlíka, na které
jezdí lidé nejen z Malšic, ale i ze vzdálenějšího okolí. Možná právě proto vídáme
většinou na těchto besedách stejné tváře. Na každé takové setkání v knihovně
zveme lidi pozvánkami v místním tištěném zpravodaji, vylepujeme plakátky
s pozváním v obcích a necháváme každou akci vyhlásit obecním rozhlasem.

Co se nám v roce 2019 v knihovně podařilo?
Po celý rok, týden co týden, nacházeli naši čtenáři v katalogu knihovny alespoň
10 až 15 nových knižních titulů.
Pokračovali jsme se sdílením našich akcí na Face-booku a současně
zveřejňujeme informace o tom, jak uskutečněná akce probíhala, její hodnocení,
kolik lidí ji navštívil i pořízené fotografie z nich. Hned druhý den nám někteří
účastníci na Face-booku děkují, anebo uskutečněnou akci různě komentují.
Všech příspěvků si velice vážíme a jsou pro nás přínosem. Také nám na během
roku přibyli noví přátelé, kteří naše pořádané akce sdílejí a laikují. Totéž platí i o
webových stránkách knihovny. I v letošním roce k nám jedenkrát za měsíc
docházeli malšičtí předškoláci, kteří ačkoliv nevlastní ještě čtenářský průkaz si
půjčí knihy, které jim následně čtou rodiče. Čtenářské průkazy děti dostávají až
v první třídě při pasování prvňáčků. S dětmi si pravidelně vyprávíme především
o tom, jak se chovat ke knihám a že pokud si půjčí u nás, nebo v jiné v knihovně
knihu, musí ji včas a v pořádku vrátit. V tomto směru se snažíme spolupracovat
i s rodiči. U malých čtenářů se staly oblíbenými také deskové hry, které jsou
stále v kurzu.
Výsledky roku 2019 pravděpodobně definitivně potvrdily trvalý pokles zájmu
o využití veřejného internetu.

Také pokračujeme ve spolupráci s naší ZŠ v pořádání čtení pro děti z družiny
alespoň vždy 1x za měsíc. Upravili jsme malinko formu tohoto čtení a to tak, že
už se nečte nahlas pouze z jedné knihy každý měsíc, dokud se nedočte, ale že
každý si vybere knihu, ze které si sám potichu čte. Každé toto setkání jsme
obohatili tím, že si pro děti připravím různé hádanky, kvízy a soutěže, které se
týkají knih, spisovatelů, ilustrátorů a vyhledávání knih v dětském oddělení.
Nadále svádíme marný boj s počítačovou technikou a mobilními telefony o
malé čtenáře. Jen bychom potřebovali podporu od rodičů, které se bohužel
moc nedostává.
Uznání se nám dostává i na pravidelných poradách v táborské knihovně, kam
spadáme po metodické stránce. Pokaždé mám upřímnou radost, když nás paní
ředitelka táborské knihovny chválí za to, co vše zde děláme. Podle mě je to ta
zpětná vazba, kterou člověk ke své práci potřebuje, aby měl motivaci v ní
pokračovat dál.

17.6.2019 se v Galerii městyse Malšice opět jako každý rok uskutečnilo
slavnostní pasování prvňáčků malšické ZŠ na čtenáře. V letošním školním roce
2018/2019 máme dvě třídy prvňáčků. První skupina přišla v 9.30 a za
přítomnosti rodičů, ale i několika prarodičů proběhl samotný akt pasování.
Královna Knihomolka I. měla pro ně připraveny Pasovací dekrety, knížku pro
prvňáčky s věnováním (bohužel, letos naposled) a malou sladkost. Děti
předvedly krátké hudební pásmo za doprovodu kytary paní učitelky Hany
Dolejší. Poté děti četly. Všechny musely prokázat krátkým úryvkem z knihy, že
znají už všechna písmenka a že opravdu umí číst. Následně jedno po druhém
přicházely ke královně, u které složily slavnostní slib. Tentýž slavnostní rituál
proběhl asi o hodinku později s druhou skupinou prvňáčků. Jejich třídní učitelka
Šárka Peterková s nimi taktéž připravila hezké hudební pásmo a doprovodila je
k tomu na klávesy.
Všem přítomným patří velké poděkování. Jak dětem, tak jejich kantorkám, ale i
rodičům, kteří je přišli podpořit, neboť některé děti měly velkou trému protože
netušily, co je v galerii čeká. A my se v knihovně už těšíme na naše nové malé
čtenáře, na které tady čeká spousta krásných knížek. Některé maminky
dokonce natáčely své děti na videa, která hned druhý den kolovala na
internetu.

18.5.-19.5. Noc pro děti v knihovně
18.5 - 19.5.2019 se uskutečnila další noc pro děti v knihovně. Jako tradičně
každým rokem to byly děti ze třetí třídy naší ZŠ. Ale protože v letošním roce
máme 2 třetí třídy, dětí bylo v knihovně jako smetí. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem, kteří se na úspěšné noci v knihovně letos podíleli. Díky moc
za všechno.
Tak jsem si po roce opět pálila prsty. Letos to bylo 23 těchto pamětních listů.
Každé dítě dostalo jmenovitě svůj.

Ale pěkně od začátku…
Sraz byl v 17.00 hodin. Po příchodu do knihovny si děti rozebraly matrace a
domlouvaly se mezi sebou, kdo bude vedle koho spát. Písemný souhlas
s focením dětí jsem od rodičů měla také. Program zahájila bojová hra po
Malšicích za dozoru učitelek, paní Lenky Kubrové a Heleny Trojáčkové. Po té
jsme šli na místní hřiště proti knihovně, kde se opět děti pohybově vyřádily.
Počasí se na víkend konečně umoudřilo a tak jsme mohli strávit odpoledne
venku. Pak přijel na hřiště pan Křížovský z Obory, který přivezl dětem několik
holubů ze svého velkého chovu a vyprávěl o tom, co vše takový chov potřebuje
a trpělivě odpovídal na jejich zvídavé otázky. Mezitím se už v krbu rozhořel
oheň a děti si s chutí opekly špekáčky. Vždyť po sportovním odpoledni jim
značně vyhládlo. Následně se děti přesunuly z hřiště do knihovny, kde
netrpělivě očekávaly večerní program, který byl pro ně připraven. Jako první
dorazil do knihovny pohádkový dědeček, který neúnavně provázel děti svým
vyprávěním celý večer až do nočních hodin. Další pohádkovou postavou byl
Jiřík, který celý večer bloudil pohádkami a hledal živou vodu. Pohádky se

pořádně zamotaly a tak je děti pomáhaly rozmotat a Jiříkovi napovídaly, kde
živou vodu hledat. Během tohoto hledání nečekaně vtrhly do knihovny dvě
čarodějnice s perníkovou chaloupkou na vozíku. No, z perníkové chaloupky
toho moc nezbylo. Tu děti stačily bleskovou rychlostí oloupat a spořádat. Také
si vyzkoušely, jak se na lopatě sedí. Další, kdo pomáhal hledat živou vodu byl
vodník. A jak jsem již zmínila, pohádky byly pořádně zamotané a tak se tam
připletl i myšák Mickey. Jako poslední, kdo se pokusil hledat živou vodu pomocí
kouzelných lektvarů byla lesní víla. Ty nejodvážnější děti si různými pokusy
zkoušely, zda se jim podaří živou vodu najít. Děti byly z těchto pokusů nadšené.
Voda ve sklenicích se úžasnými kouzly měnila jednu chvíli na žlutou, červenou,
zelenou, modrou a zase růžovou, ale stále to nebylo ono. I Jiřík pomáhal kouzlit
s lektvary a tomu se to nakonec podařilo za velkého nadšení a potlesku
dětí. Maminky mohu ubezpečit, že děti hladem a žízní v žádném případě
netrpěly. Díky Vám, měly celý večer, ale i noc plnou dobrot. Jak sladkých,
slaných, ale i ovoce. Vše přišlo dětem k chuti. Všem maminkám, co dětem
přinesly dobroty, samozřejmě děkujeme. A jak to v pohádkách bývá, o půlnoci
se zjevila Bílá paní. Byla tak éterická, že se mi jí nepodařilo vyfotit. Jak se
objevila, tak také zmizela. Dětem po ní zbylo jen pohlazení na dobrou noc a
klidně spaly celou noc až do rána, jen občas někdo breptal ze spaní. Vždyť to
bylo za ten den zážitků! Po ranní hygieně čekal na děti opět bohatě prostřený
stůl. Přišel k chuti navíc i chléb s máslem, šunkou, rajčetem a teplý čaj. Po
snídani si děti pomalu sbalily věci a čekaly na rodiče. Na cestu dostaly od
knihovny na památku Pamětní list a něco málo sladkostí.
Poděkování : Vedení obce Malšice, Základní škole v Malšicích, Lence Kubrové,
Kristýně Kubrové, Heleně Trojáčkové, Jiřímu Trojáčkovi, Petru Michalcovi,
Blance Palečkové, Veronice Rafajové, Anežce Dolejší a Janu Křížovskému.
Fotografie najdete na Facebooku knihovny Malšice a na webových stránkách
knihovny ve fotogalerii

O jakou literaturu je v naší knihovně největší zájem?
U dětských čtenářů jsou to Deník malého poseroutky, Deník mimoňky, knížky o
princeznách, zvířátkách o dinosaurech, ale také všechny knihy o hasičích, kteří
jsou v Malšicích velmi populární nejen kvůli tomu, že máme velmi úspěšné
hasičské družstvo těch nejmenších, což myslím předškoláčky a děti z I. stupně
ZŠ. U dospělých jsou to hlavně knihy od českých autorů, jako Patrik Hartl, či
Marie Körnerová, Táňa Keleová-Vasilková. Velmi populární jsou historické knihy
od Vlastimila Vondrušky, který byl u nás v knihovně na besedě již dvakrát.
České detektivky, nebo příběhy zaměřené na týrané a ponižované ženy v
souvislosti s náboženstvím ve světě, historické milostné romány. Také máme
čtenáře, kteří chodí jen pro periodika. I těm se snažíme vyhovět a každý rok
sortiment obměňujeme, tak abychom si čtenáře nejen udrželi, ale přilákali
nové. Tak i v letošním roce 2019 jsme nabídku periodik malinko obměnili.

A co také nemůžeme ovlivnit, je návštěvnost veřejného internetu v knihovně,
která dokonce v letošním roce klesla na minimum. Za celý rok navštívili
knihovnu za účelem podívat se na internet byli pouze tři návštěvníci. Důvod je
jasný. Většina občanů má dostupný internet doma, nebo v mobilním telefonu.

Zde si můžete prohlédnout podrobný popis všech
uskutečněných akcí v roce 2019
pořádané knihovnou
za podpory městyse Malšice
V úvodu této výroční zprávy jsem sdělila, že veškeré akce pod hlavičkou
knihovny, se konají díky vedení obce a paní starostky Miloslavy Šebkové.
Podařilo se nám v letošním roce uspořádat 23 akcí v podobě různých besed,
kulturních vystoupení i jeden zájezd na muzikál do Prhy. Z toho bylo 9 akcí
vzdělávacích. Oproti loňskému roku jsme uspořádali více vzdělávacích akcí a je
vidět, že lidé na otázku svého zdraví více slyší a v tomto trendu chceme
pokračovat i dalších létech. Je zde započítáno i pravidelné měsíční veřejné čtení
pro žáky 3. a 4. třídy naší ZŠ školy, ze kterého nepořizujeme fotodokumentaci,
ale zahrnujeme je do statistiky počtu akcí v knihovně.
S dětmi z družiny si nejen čteme, povídáme o knihách a jejich autorech, ale
často je zábavou formou zapojujeme do práce v knihovně, kdy hledají konkrétní
knihu podle autora nebo zařazení. Děti tahle zábava velmi baví. Součástí této
aktivity jsou i občasné zábavné testy o knihách, které pro ně připravujeme, ale i
to, že si děti vyzkouší hledání konkrétního knižního titulu v on-line katalogu na
počítači v knihovně, samozřejmě za přítomnosti pracovníka knihovny.

A besedou jsme začali v lednu
23.1.2019 od 18.00 hod.- Cestovatelská beseda - Na kole
přes Afriku - Tadeáš Šíma
Už na základní škole říkal spolužákům, že jednou přejede na kole celou Afriku.
Ten sen se stal skutečností. Šestadvacetiletý Tadeáš Šíma z Prachatic se vydal
na sólovou expedici přes Afriku a přejel celý kontinent od severu až na jih. Před
dvěma lety vyjel na kole z Prachatic s cílem došlapat do Kapského Města
v Jihoafrické republice. Ovšem jeho cesta skončila už v Maroku, kde ho parta
zlodějů připravila o kolo. Vloni však vyrazil znovu,
tentokrát z marockého města Tangier a do Kapského Města tentokrát dorazil.
Během sedmi měsíců ujel na kole necelých 13 000 kilometrů a navštívil 15 států
černého kontinentu.

**********
29.1.2019 od 18.00 hod. - LISTOVÁNÍ - Doppler / Erlend Loe
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém
životě, který mu připadá moc "pilný". Svou hlubokou osobní kriziřeší tím, že
opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa.
Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v
lese narušují další postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do
pasivity.

*********
13.2.2019 od 18.00 hod.- Cestovatelská beseda M+J Vackovi
- Nový Zéland sakra na těžko
Monika a Jirka říkají, že besedy v malšické knihovně jsou pro ně srdeční
záležitostí. Proto se k nám do knihovny vrací již po několikáté. Tentokráte vás
zavedou až na daleký Nový Zéland, kam se vydali s malými dětmi a samozřejmě
na kolech. 1.ledna 2016 přistál 11ti měsíční Péťa a tříletá Bára spolu s rodiči v
Christchurch, aby ve vozíku za tatínkem dojeli až na nejsevernější bod Nového
Zélandu Cape Reinga. Náročnou pouť ukončili po třech měsících a 4010 km v
Aucklandu. Zavedou vás tradičně na mnoho krásných míst a seznámí vás
úžasnými "Kiwíky", jak si obyvatelé této ostrovní země říkají. Pokud se
náhodou bojíte vycestovat tak daleko s malými dětmi, pak je tato beseda
především pro vás :-).
Jejich knihu Nový Zéland sakra na těžko už máme v knihovně. Ostatně jejich
všechny knihy o cestování. Již nyní se těšíme na další zajímavé setkání, které se
stává tradicí i na nádherné fotografie, - viz. Fotogalerie

**********

20.3.2019 od 18.00 hod. - Přednáška Petra Horálka - 7
PEREL ASTRONOMIE
Strhující přednáška astronoma a astrofotografa Petra Horálka o mořádných
nebeských úkazech, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou zažít, než
zemře. Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí
cestovat i půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do nebe? A
hlavně - jaké vzácné úkazy nás teprve čekají? O tom všem velice poutavě
přednášel hvězdář Petr Horálek, který byl u nás v knihovně už podruhé a jsem
přesvědčena, že ne naposled. Dovede vás svým úžasně poutavým vyprávěním
chvílemi vtáhnout do děje o kterém vypráví. Když vyprávěl o zatmění slunce,
tak si všichni přítomní jistě vybavili jak to tenkrát vnímali. Opět dokázel, že to je
zapálený človíček pro vědu a vesmír je pro něho krásný celoživotní koníček a
troufám si říct, že se hvězdářem snad i narodil. Petře, díky moc a těšíme se v
budoucnu na další setkání u nás v knihovně.

**********
10.4.2019 od 18.00 hod. - Mgr. Jiří Topič
EXPEDICE COLORADO RIVER Grand Canyon
Hlavním cílem expedice byl National Park Grand Canyon. Prožili jsme
devatenáctidenní putování na raftech po kultovní řece Colorado. Jiří Topič nás
provedl krajem šerifa a Marshala Tombstonu, Wyatta Erpa a stejně tak
slavného, Doca Hollidae, krajem pistolníků z divokého západu. Ale i neméně
legendárních indiánů kmene Hopiů, Navahů (Kód Navajo – 2. světová válka v
Tichomoří) a pochopitelně Apačů.
Mgr.Jiří Topič ze Slap je učitelem gymnázia v Pacově a ve volném čase se věnuje
cestování. Neměli jsme vůbec tušení, že takový člověk žije ve vedlejší vesnici.
Moc pěkná cestovatelská beseda. Při jeho vyprávění by byl slyšet spadnout
špendlík, jaké bylo hrobové ticho. Tolik adrenalinu v jedné besedě. Se
zatajeným dechem jsme všichni sledovali video pana Topiče a záběry z jeho
kamery umístěné na helmě, když se topil. Jak vyprávěl, že polykal andělíčky, ale

žádné světlo na konci tunelu neviděl, ani krátký, bleskový sestřih jeho života...,
nic takového. Jediná myšlenka byla A TEĎ TADY ZŮSTANU! Kamarádi ho ale v
poslední chvíli vytáhli na raft a zachránili. Zajímavé bylo vyprávění o celé plavbě
raftem po Grand Canyonu. Byla to nádhera. Úchvatné fotografie a videa. A to
vyprávění!!!! Představte si, že sjíždíte obrovskou řeku se 17- ti neznámými
lidmi, se kterými se seznámíte na letišti před odletem. A musíte si všichni tzv.
sednout, protože jiná možnost není. Tady při sjíždění na raftech v "chráněné
rezervaci" a po večerním vylodění na břehu, bohatém každodenním večerním
rautu, který si tam vařili na ohništi a vezli jídlo a pití na 19 dní sebou, noci
bohaté na pařby, nesměli ráno po sobě nechat na břehu ani kousíček papíru,
zbytek jídla, zrnko popela z ohniště po kterém nesměla být také ani známka, ani
to, že 18 chlapů potřebuje také na toaletu. Vše po sobě museli ráno uklidit,
sbalit a vozit sebou, včetně každý den naplněného WC. Celých 19 dní! Po celou
dobu je sledovali hlídky buď policistů, nebo indiánů a kontrolovali je i z
vrtulníků. Ale takto se tam musí chovat každý návštěvník. V případě porušení
zákona následuje tučná pokuta. Pan Jiří Topič nám slíbil v budoucnu další,
neméně zajímavou besedu a tak mu přejeme hodně štěstí na jeho dalších
adrenalinových cestách, na které se chystá. Za všechny přítomné mohu říci, že
to byl opravdu zážitek a těšíme se na další setkání.

**********
18.5.-19.5. Noc pro děti v knihovně
Povídání o uspořádané noci v knihovně pro děti jste si přečetli o několik stánek
zpět, tak alespoň něco málo fotografií.

**********
17.6.2019 Slavnostní pasování malšických prvňáčků na čtenáře
1.A + 1.B
Celý článek o pasování prvňáčků je napsán opět o několik stránek
výše.
Tak opět alespoň pár fotografií.

**********
4.9.2019 od 18.00 hod. LISTOVÁNÍ - Český ráj / J.Rudiš
Toto Listování herce Lukáše Hejlíka, které proběhlo 4.9.2019, bylo dle soudu
návštěvníků to nejlepší, co se zde v galerii dosud ze všech Listování odehrálo.
Měla jsem trochu obavu z malé návštěvnosti vzhledem ke krásnému počasí i
termínu, ale opak byl pravdou. Nestačili jsme přidávat židle, protože takto
naplněnou galerii jsme už dlouho nezaznamenali. Lidé se dobře bavili a během
představení hodně nasmáli. Protagonisté krásně a vtipně vložili do scénáře
vsuvku, která se týkala Malšic a Pivovaru Obora, který herci navštívili ještě před
představením. Lukáši moc děkujeme za krásné Listování plné humoru a těšíme
se na další.

**********
9.10.2019 od 18.00 hod. Živá přednáška - Tajemné sovy
(záchranná stanice Penthea)
Od nepaměti jsou velmi populárními tvory a nemálo lidí je obdivuje pro jejich
krásu a tajemnost. O sovách se traduje také mnoho různých pověr. Pro mnohé
národy jsou symbolem moudrosti, pro jiné zase hlouposti. Většina z nás je
přesvědčena, že ve dne nevidí. Od mládí se také všichni učíme, že sovy houkají.
Mnohé z toho není pravda. Tak tohle jsme tady ještě neměli. Byl to jistě zážitek
pro všechny přítomné, ale hlavně pro děti. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí ze života těchto ptáků. Děti si mohly sovy pohladit a prohlédnout
zblízka jak vypadají když létají. Protože manželé Kolomazníkovi nám předvedli v
galerii i to, jak sovy létají. Bylo krásně vidět i slyšet "šustění" křídel těchto
nádherných ptáků. Závěr patřil opět dětem, které odpovídaly na kvízové
otázky. Bylo vidět, že dávaly pozor, protože všechny odpovědi byly správné.
Odměnou jim byly barevné fotografie těchto úžasných ptáků, které jim pan
Kolomazník za odměnu rozdával. Byl to opravdu pro všechny zajímavý
podvečer. Děkujeme za pěkné a poučné vyprávění i zážitek. Rádi vás někdy v
budoucnu v Malšicích opět přivítáme s další neméně zajímavou přednáškou.

***********
27.11.2019 od 18.00 hod.- Cestovatelská beseda ETIOPIEing. Pavel Kašpar
Cestovatelská beseda ing. Pavla Kašpara s promítáním přilákala do galerie
spoustu lidí. Tentokrát nás ing. Pavel Kašpar provedl Etiopií. Účastníci besedy se
dozvěděli spoustu zajímavostí z historie země, která je kolébkou lidstva.
Děkujeme za zajímavé vyprávění, krásné fotografie a videa. Cestovatelské
besedy jsou u nás velmi oblíbené a hojně navštěvované. Jako vždy ing. Pavel
Kašpar měl besedu moc pěkně připravenou. Děkujeme a těšíme se někdy
příště.

**********

20.11.2019 od 18.00 hod. Zdravotní přednáška - Mudr. Martin
Seifert - psychosomatika
Lidé spíše své tělo pozorují, než aby mu naslouchali...
Přednáška byla více odborná. Ne vše se podaří, jak by si člověl přál…

**********
29.11.2019 CARMEN - autobusový zájezd do Hudebního divadla
Karlín na muzikál CARMEN
Nejen krásné divadlo, ale i muzikál. Představení se všem účastníkům líbilo, ale
vzhledem k tomu, že se nesmí z představení pořizovat fotografie, tak alespoň
jedno ilustrační. Za všechny co se zúčastnili, musím poděkovat paní starostce
za financování autobusu. Děkujeme.

**********

4.12.2019 od 18.00 hod.-Mgr. Alois Sassmann –
Jak hledat své předky
Tak tohle tady ještě nebylo! Bylo to hodně, opravdu hodně zajímavé. Pan
Sassmann měl přednášku o hledání předků a sestavování rodokmenů. Nejen že
nám vyprávěl o svých předcích a tím jsme mohli nahlédnout do soukromí jeho
praprapra... předků, včetně oddacích listů, vysvědčení a jiných rodových
dokumentů, ale hlavně o tom, kde a jak se hledá ve státních archivech,
kronikách a matričních knihách včetně internetových odkazů. Také hovořil o
historii známých rodů z Malšic a z přilehlých obcí. Velmi zajímavé bylo
vyprávění o testech DNA jeho a jeho příbuzných, které on odesílá do Ameriky a
tak se dostává k předkům po celém světě, které kontaktuje.(Toto jsem shrnula
jen do jedné věty, protože to zde nelze vše podrobně popisovat. Vezměte si, že
si vytřete vatičkou ústa, dáte do zkumavky, odešlete na adresu v USA a za 14
dní Vám začnou chodit informace, kde všude na světě máte stopu svého DNA.)
Pane Sassmane, lidé odcházeli nadšení! Moc Vám děkujeme za krásnou a
zajímavou přednášku. Samozřejmě i za fotografie Svatořečení Anežky
Přemyslovny před 30 lety v Římě.

**********

PÁR SLOV NA ZÁVĚR ZPRÁVY
O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2019

Máme radost, že revize našeho knihovního fondu počátkem března dopadla dle
hodnocení pracovnic táborské knihovny velmi dobře. Tato revize se koná
pravidelně každé 4 roky nejen u nás, ale ve všech knihovnách v České republice.
I v letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s mateřskou i základní školou
v Malšicích, kterou považujeme velice důležitou. Zvláště u těch nejmenších je
důležité spolupracovat s rodiči těchto budoucích čtenářů. Podněcujeme jejich
zájem o knihy nákupem různých encyklopedií a obrázkových knih. Tímto
děkujeme vedení obce za štědrou ruku v oblasti financování nákupu nových
knih. Přejeme si, aby rozpočet na nákup knih a časopisů zůstal i nadále a čtenáři
tak mohli dále nacházet každý týden v katalogu knihovny nové knihy, jako
doposud. Za důležité považujeme i nákup povinné četby pro žáky základních a
středních škol.
Kulturní akce pro občany a besedy plánujeme většinou i rok dopředu. To tvoří
základ. Dle možnosti tyto besedy doplňujeme aktuálně dle nabídky např.
scénického čtení Lukáše Hejlíka Listování, které je v Malšicích opravdu velice
populární.
A nejen to. Rádi a opakovaně se k nám vracejí na besedy s cestovatelskou
tématikou jejich aktéři, kteří každým rokem i letos přinášejí do knihovny své
cestovatelské zážitky z nových destinací. Vždy mají besedy pěkně připraveny
formou fotografií, videí a neméně zajímavým vyprávěním o historii, současnosti
dotyčné země, doplněných osobními zážitky z cesty.
Snažili jsme se a i nadále se budeme snažit o to, aby naši čtenáři a návštěvníci
kulturních akcí se vždy cítili v knihovně co nejlépe a chodili k nám rádi a
s chutí.

Za knihovnu
Dana Křížovská

