KNIHOVNA

Statistické údaje za rok 2016
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 : 32 573 knih. jednotek
Registrovaní uživatelé: 649
Výpůjček za rok celkem: 26 658
Využití elektronického výpůjčního katalogu: 1215 x
Pobočky na obcích: Horka, Chudoplesy, Zvířetice mají celkem 27 čtenářů, kteří knihovnu na obci
navštívili celkem 178 x, vypůjčili si 541 publikací.
Na pobočky průběžně dodáváme publikace
Ostatní činnost v knihovně:
Besedy pro školní děti a pro děti z MŠ:
1. třída

Strašidelný seminář - čtení, výroba loutky, stínové divadlo
Kamil neumí lítat – čtení knížky o špačkovi, povídání o ptactvu, výroba loutky
špačka
Emoční výchova, četba příběhů z knížky Emušáci M. Dostálové, S. Jančiové a
H. Vlčkové
Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského

2. třída

Prohlídka výstavy obrazů Julie Svobodové, četba pohádek, které ilustrovala
Vyprávění o historii orobincové výroby, výroba ozdoby z orobince
Vaříme knihu – co vše je potřeba, aby kniha vznikla, beseda s Ondřejem
Müllerem, programovým ředitelem nakladatelství Albatros

3. třída

Beseda se spisovatelem Pavlem Kverkem o jeho knize Slavík z dubového lesa
Beseda o Antonínu Paříkovi, promítání filmu Dědeček, četba povídek, které
tento lidový umělec napsal, vyprávění o jeho životě
Prohlídka výstavy obrazů Julie Svobodové, četba pohádek, které ilustrovala,
lidová slovesnost
Prohlídka muzea s úkoly

4. třída

Beseda o Antonínu Paříkovi, promítání filmu Dědeček, četba povídek, které
tento lidový umělec napsal, vyprávění o jeho životě
K výročí Karla IV. – korunovace – interaktivní beseda, při které si žáci sami
sehrají obřad korunovace a seznámí se s historií korunovačních klenotů
Jak se žilo hrnčířům – beseda s keramiky Romanou Kášovou a Josefem Kášem
o historii hrnčířství, praktická ukázka zpracování hlíny, zapojení žáků, ukázka
točení na kruhu a postupu výroby lité keramiky

5. třída

Jak se žilo hrnčířům – beseda s keramikem Petrem Čáslavským o historii
hrnčířství na Bakovsku, postupy starých hrnčířů, praktická ukázka zpracování
hlíny, zapojení všech žáků (vyrobí si malý medailonek)
Vyhledávání knih, aby se žáci naučily, jak jsou knihy v knihovnách řazené,
vysvětlení mezinárodního desetinného členění, soutěž – děti soutěží, kdo

danou publikaci nejrychleji najde
Rytíři, hrdinové středověku – knížky o rytířích, vyprávění o rytířích, tvorba
vlastního erbu
6. třída

Komiks – beseda s panem Ondřejem Müllerem, programovým ředitelem
nakladatelství Albatros

7. třída

Beseda se spisovatelkou paní Ivonou Březinovou o K. H. Máchovi

8. třída

Cyril a Metoděj – beseda
Jaroslav Ježek – beseda k výročí osobnosti, písníčky v podání Miroslava
Palečka

9. třída

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou o závislostech – Holky na vodítku
Jaroslav Ježek – beseda k výročí osobnosti, písníčky v podání Miroslava
Palečka

Pro mateřské školy:

Emoční výchova, četba z knížky Emušáci

Pro ZŠ Debř

Vyprávění o historii orobincové výroby, výroba ozdoby z orobince

Celkem návštěv besed: 1132

Další činnost knihovny:
Tvůrčí dílny pro předškolní děti

Papírové škubánky – vytrhávání strašidýlek z papíru
Vyrábíme papírové draky
Vyrábíme sypané obrázky z písku
Vyrábíme keramické předměty
Tvoříme z plsti
Vyrábíme srdíčko pro maminku
Sypeme mandaly z koření
Zdobení dřevěných ptáčků (ubrousková technika)
Vyrábíme náramky sypané z korálků
Vybarvujeme dřevěné obrázky
Vyrábíme velkého společného sněhuláka (kašírování míčů)

Proběhlo celkem 13 dílen (některé se opakovaly), dílny navštěvuje v průměru 10 dětí, návštěv za rok
bylo celkem 122.

Divadla pro nejmenší – zajišťuje knihovna, probíhají v Muzeu Bakovska

Mají velkou návštěvnost, vždy cca 40 dětí

O pejskovi a kočičce
Pohádky pro uplakánka
2 x Divadlo Šikulka - tři krátké pohádky
Pohádky k narozeninám
2 x Divadlo Úsměv - pohádka o kouzelném slůvku a vánoční pohádka

