
Návštěvnost jsem předběžně napočítala Dospělí
Čísla nejsou zcela přesná. Dospělí si vypůjČili

výpůjček nepočítám a běŽně neeviduji prezenční

v knihovně prohlížejí časopisy, knihy a hrají hry.

Místní knihovna Vlastibořice

Zpráva o činnosti leden * listopad 2016

$epsala jsem tradiěně zprávu o činnosti mistní knihovny v termínu k poslednímu zasedání

obce. statistika bude tedy navýšena o jeden měsíc

Počet uŽivatelů knihovny je cca $tejný jako v minulóm roce, podíl děti a dospělých taktóŽ.

V tak malé obci jsou čísla odpovídající. Dětských ětenářů máme 25, dospělých 20.

Ponechávám v evidenci další čtenáře' kteří letog v knihovně nebyli a mohou přijít v lednu,

celkem je v evidenci 63 čtenářů'..

121, Děti 152' celkem tedy 273 osob'
122 knih, děti 210 knih absenčně. Do

výpůjčky a těch je poŽehnaně. Děti si

Do našÍ knihovny bylo z KrajskÓ knihovny v Liberci zapůjčeno 143 knih, nakoupeno bylo 45

knih' Tyto knihy jsou zaevidovány do knihovního fondu Vlastibořic a vše se půjčuje přes

automatizovaný systém. O výměnný fond je velký zájem, příjemně obměňuje stávající fond.

Letos se odebÍral kontinuitně časopis Čtynistet< a dTest. Po pečlivém zváŽeníjsem objednala

na rok 2017 pauze dětský časopis, zájem o časopis dTest poklesl a nebyl by využit'

Baliček her zakoupený v minulém roce byl doplněn o druhou nabídku pro knihovny za

zvýhodnrňnou cenu' Ve spolupráci s KVKL| tvoříme záznamy v REKSU a bude se půjčovat

domů. Hry jsou dětnri vyuŽívány také hodně v knihovně, zvláště přes zimu. Celkem máme 14

her.

ÚČastnila j*em se v KVK Liberec 2x tematických školení knihovníků, 1x setkání knihovníků

regionu. Ve Vlastibořicích 2x proběhla metodická návštěva.

Pracovala jsem v automatizovaném knihovnickóm systÓmu RIKS' Vyhledávání kniň

v katalogu probíhá v podstatě bez větŠích problémů. od|adit je ale třeba výpůjční systém,

kde jsou Špatně načítány kÓdy aj. a toto se řeŠí sysiémově ve všech místních knihovnách

regionu v KVKL|' Přináší to problérny ve statistice a evidenci výpŮjček, některé výpůjčky

eviduji ruČně. Po odladění chyb v systému s technikem KVKLI proběhne revize a odstartuje

se tak nové období, díky automatizaci by měia být administrativa knihovny jednodušší'

Proběhn* také odpis chybějících knih z VF, ještě po předešlém kníhovníkovi, které se
nedohledaly.

$poleČnému setkání dětí při čtení a tvoření říkáme stále Literární dílna, probráhla 8x za
pomoci paní učitelky olgy Chomoutové. VŽdy se snaŽíme tematicky vyzdobít knihovnu a

zároveň si přečíst a upozornit na zajÍmavou knihu pro děti.

Pro děti není knihovna jen místem, kde se půjčují knihy, někdy drěláme úkoly, někdy zpíváme
nebo si třeba jen povídáme o životě"



|

Pravidelně doplňuji web knihovny o krátkó zprávy, napsala jsem několik článků do mÍstního

zpravodaje' Rychlé zprávy dáváme do okna knihovny, čímž naplňuji nutnost propagace

knihovny.

$kupina dětí, se kteron: jsem začínala v knihovně pracovat pomalu odrůstá, knihovna je

automatizována. Počítám s tím, Že odladím REK$ a Že knihovna bude během půl roku po

revizi a pak bych byla ráda' kdyby se našel nový kníhovník, kterého zaučím a pomůŽu, když

bude třeba' Vede mě k tomu potřeba časové neeávislosti' Zamýšlela jsem se nad tím, že ve

Vlastibořicích Žije spoustu mladých lidí s rnalými dětmi, které zase utvoří novou přirozenou

skupinu, nebo se najde někdo, kdo bude pracovat více s jinou skupinou ctenářŮ a bude mít

na práci knihovny obohacující vliv'

Děkuju obci za podporu knihovny
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