Vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice vo Svrčinovci za 1. polrok 2016
Zámer v zmysle § 52 zákona č. 4/2004 na obdobie od 1.1.-30.6.2016

Obecná knižnica v prvom polroku 2016 zabezpečila úpravu priestorov , informačne,
výstavné a čitateľské priestory . Obnova internetovej stránky knižnice a zabezpečenie
prístupu na internet pre študentov , detský kútik a kútik s odbornými časopismi. Uloženie,
rozdelenie a príprava na vyradenie knižného fondu.
Boli vypracované a schválené dokumenty knižnice / prevádzkový, knižničný a výpožičný
poriadok , plán činnosti/.
Na základe spolupráce so ZŠ a ŠKD Svrčinovec spoločne boli pripravené cyklické
výtvarné výstavy a exkurzie pre žiakov.
Počet evidovaných čitateľov: 70 osôb
Počet návštevníkov na akciách: 398 osôb
Prírastok: 71 kníh , všetky zapísané a zaradené do KF
Január:



19.1. exkurzia žiakov ŠKD
26.1. výstava prác žiakov 2.A triedy – P. Dobšinský, Trojruža

Február:




9.2. zápis detí do knižnice – ŠKD, čítanie z knihy Jozefa Marca
16.2. ŠKD – čítanie rozprávky „Červená čiapočka „
23.2. ŠKD – vyhodnotenie výtvarnej súťaže a čítanie z rozprávok

Marec:




8.3.
16.3.
22.3.

ŠKD – výmena kníh, vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Mesiac knihy – beseda s Klubom dôchodcov a deti ŠKD „ tradície predkov“
ŠKD – výmena kníh a čítanie z kníh kysuckých autorov

Apríl:





1.- 2. NOC Andersena v spolupráci s ŠKD, čítanie z kníh Andersena, hľadanie
pokladu v knižnici
6.4. vyhodnotenie výtvarnej súťaže a výmena kníh
19.4. ŠKD – výmena kníh
20.4. Beseda s T. Mešťanovou a predstavenie jej tvorby deťom ŠKD

2
Máj:










vyhlásenie výtvarnej a literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a MŠ
10.5. ŠKD – čítanie z nových kníh – Švédske rozprávky
celomesačná výstava výtvarných prác deti ŠKD „ Jar a príroda „ a vyhodnotenie
18.5. exkurzia seniorov v knižnici, oboznámenie sa s knižným fondom, čítanie podľa
výberu, nahliadnutie do zápisov obecnej kroniky a oboznámenie sa s kultúrnym
dedičstvom našich predkov
18.5. 2.A trieda ZŠ – výtvarné práce na tému „Zážitok z Dobšinského noci „
24.5. inštalácia výstavy výtvarných prác - výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému
„ Farebný svet kvetov“. Návšteva členiek Klubu dôchodcov , zoznámenie sa s prácou
na PC, internet a prezretie výstavy, udelenie ceny od seniorov
25.5. návšteva žiakov ZŠ a detí MŠ - prezretie výtvarnej výstavy, udelenie ceny
od detí

Jún:







zverejnenie v knižnici literárne práce detí ZŠ, vyhodnotenie porotou /podľa možnosti
aj v Spravodaji obce alebo na int. stránke knižnice/
7.6. kreslenie v knižnici - ŠKD
21.6. vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov ZŠ a deti MŠ porotou
21.6. výmena kníh a čítanie nahlas - ŠKD
22.6. ŠKD – čítanie z príbehovej prózy pre mládež
30.6. odovzdanie diplomov deťom ZŠ a MŠ za súťaže v knižnici

V období od 1.1. do 30.6.2016 v obecnej knižnici pracovala Bc. Marta Cyprichová na
dobrovoľnícku činnosť prostredníctvom ÚPSVaR v Čadci., v zmysle zákona č.4/2004
Z.z., §52 . Dohoda č. 15/19/52A/401.
Boli zabezpečené činnosti projektu starostlivosti o ochranu a zachovanie
kultúrneho dedičstva. Priniesli pozitívne skúsenosti a nové činnosti pre
občanov, organizácie a mládež, ako i podporili záujem o kultúrne akcie
a tradície.
Vo Svrčinovci, dňa: 30.06.2016
Vypracovala: Bc. Marta Cyprichová
Pavol Krkoška
riaditeľ OPS
Prílohy:
 fotografické záznamy
 plán činnosti, oznamy
 vyhodnotenie a oznamy na www obecsvrčinovec – obecná knižnica

