Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018 v Obecní knihovně
Co bylo jinak, než obvykle
Využili jsme revizi spojenou s vyřazováním opotřebených a zastaralých knih,
kterou u nás provedli pracovníci knihovny v Novém Jičíně ke změnám v
uspořádání knihovny.
Máme teď po místnostech zvlášť oddělení pro mládež, dospělé a
studovnu spojenou se stolovou úpravou, kde je možné podat i občerstvení.
Místo má i pohodlná čítárna. Máme nyní 40 míst ke studiu i k jiným
činnostem. Je možné použít počítač s připojením k internetu a tiskárnu.
Minulý rok prostory knihovny posloužily hudebnímu a pěveckému
kroužku Zpívá celá rodina pod vedením Aleny Myškové k nácviku koled.
Nabízíme je i jiným v době půjčování: Po a Pá 16-19 h.
mimo dny pracovního klidu.
Půjčování
Zaregistrováno bylo 150 průkazů, z toho 103 pro čtenáře do 15 let,
které často fungují jako rodinné.
Knihovnu navštívilo 1 512 čtenářů, kteří si vypůjčili 2 641 knih a
časopisů. Větší zájem byl o beletrii než o naučnou literaturu.
Knižní fond
Konečný stav po vyřazování při revizi, nákupu nových knih z
prostředků obce (1600 Kč měsíčně) a zařazení darovaných knih od občanů
je 4 201 svazků pro mládež i dospělé. Z toho 555 knih máme zapůjčeno z
Nového Jičína na jeden rok. Po vrácení obdržíme nové. Bazar knih a časopisů
zdarma před knihovnou se dobře zavedl. Může jej využít každý občan.
Při nákupu knih přihlížíme k přáním čtenářů vložených do připravené
krabičky. K zapůjčení je měsíčník Zdraví a týdeníky: Žena, Auto, Rodina a
Víkend. Název napovídá, čemu se věnují.
Jak využít internetové připojení z domova
Zadat ve vyhledávači: Obecní knihovna Jistebník a na stránkách obce je
vystaven knihovní řád, on-line katalog – pomocí tabulky si můžete vyhledat
knihu, která Vás zajímá a přijít si pro ni do knihovny nebo si rezervovat
takovou knihu, kterou knihovna vlastní a má ji půjčenou jiný čtenář. Jako PIN
použijte datum svého narození: R-rok, M-měsíc, D-den na poslední dvě
číslice. Až bude vrácena na knihovnu, budete e-mailem, který jste knihovně

zadali, vyzváni k jejímu vyzvednutí. Budou tam také aktuality ze života
knihovny. Chceme se polepšit v jejich častějším doplňování.
Ostatní akce knihovny
Tradičně knihovnu navštěvují dvakrát ročně děti 1.- 5. ročníku ZŠ,
někdy i MŠ se svými třídními učitelkami. Děkuji jim za propagaci knih i za
pomoc s organizací někdy velmi početných tříd.
V červnu se vždy koná slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře
čtenářského řádu, kdy obdrží zdarma čtenářský průkaz do konce
kalendářního roku pro sebe i celou rodinu. V lednu 2019 se rozhodnou, jestli
se po jednorázovém zaplacení 30 Kč zápisného stanou trvale čtenáři naší
knihovny.
V únoru jsme organizovali večerní čtení s Kašpárkem při svíčkách
spojené s hudbou, půjčováním knih pro předčítání a tvořením. Napočítali
jsme 36 zájemců, což je výborné. Plánované podzimní čtení se pro nemoc
nekonalo. Proto uvažujeme i o jiné podobě setkávání se rodinek s dětmi v
knihovně, aby mohlo být i jindy než v zimě.
Stále soutěžíme o nejpilnějšího čtenáře. Seznam 30 nejlepších je
vystaven na nástěnce v knihovně. V roce 2018 si vypůjčila nejvíce knih: 60Štellnerová Klaudie, 40-Gorbová Magdaléna a 38-Razimová Tereza.
Děkuji
Vedení OÚ v Jistebníku i všem zaměstnancům za bezvýhradnou pomoc
knihovně. Aleně Myškové a Ladě Majerové s organizací a průběhem všech
akcí pro veřejnost, pomoc s nákupem, zařazováním a propagací knih na
internetu.
Všem spoluobčanům a přátelům knihovny přeji hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2019.
Kontakt:  556 403 573
e-mail:

knihovnajistebnik@seznam.cz

