ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY
ZA ROK 2013
Vážení spoluobčané.
Už pošesté za dobu půjčování ve zvolské knihovně píšu zprávu o naší činnosti. Nějak jsem to před
Vánocemi nestihla, tak to je letos zpráva novoročnÍ.
Máme registrovaných 98 čtenářů, z toho 35 dětí do 15 roků. Stále tedy platí, že téměř každý sedmý
občan Zvole je aktivním čtenářem knihovny. Tento stav se udržuje na stejné úrovni již čtvrtým
rokem. Malinko poklesl počet dětí do 15 let. Souvisí to s tím, že některé děti s přestupem do školy
v Zábřehu začaly chodit do zábřežské knihovny.
Za letošní rok navštívilo naši knihovnu 1.653 čtenářů a vypůjčilo si 5.603 knih. To je o 155
čtenářů a 28 svazků více než vloni. Největší podíl z vypůjčených knih tvoří beletrie pro dospělé
(2.327 ), dále knihy pro mládež (2.009), časopisy (721), naučné knihy pro mládež (336) a na
poslednim místě naučná literatura pro dospělé (210). Bezplatný internet využilo 46 zájemců.
V letošním roce jsme v rámci knihovny uskutečnili 5 akcí. Jedno povídání pro mateřskou školku
pod názvem Teta to plete. Dvakrát jsme byli na exkurzi v knihovně v Zábřehu. Tyto exkurze jsou
velmi oblíbené. Děti si mohou samy vybrat knížky podle svého zájmu, nejsou odkázány na ty, které
jim vyberu a přivezu já. Každou exkurzi zakončíme v zábřežské cukrárně. V srpnu jsme byli spolu
se skauty v Zoologické zahradě na Kopečku. Celkem se na těchto akcích podílelo 77 dětí.
Naší největší akcí bylo Spaní v knihovně. Konala se 30.11.2013 ve spolupráci s hasiči včele
s panem Marcelem Velclem. Program v místnosti vedla Lenka ze zábřežských Šavanů. Na rozdíl
od dvou předchozích ročníků hasiči nepřipravili Stezku odvahy, ale jeli jsme na bazén. Skutečně
musím napsat, že jak děti, tak i já jsme byli nadšeni a moc se nám to líbilo. Padl návrh, aby se
v knihovně spalo dvakrát do roka. a jaře by mohl být závod nebo Stezka odvahy, na podzim
bazén. Uvidíme, co na to hasiči. Každopádně jim moc děkujeme za jejich čas, obětavost a chuť
něco pro nás udělat.
V průběhu roku 2013 bylo z příspěvku obce zakoupeno 54 knih a 5 titulů časopisů.
Závěrem bych chtěla poděkovat knihovně v Zábřehu za to, že nám umožňuje půjčovat si knihy,
ačkoli jim to ztěžuje jejich práci. Vážíme si toho.
Za knihovnu Věra Špačková
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