Infocentrum - Městská knihovna v roce 2017
Přehled základních ukazatelů r. 2017
Registrovaní uživatelé knihovny
z toho registrovaní uživatelé do 15 let
Počet návštěvníků Infocentra-MěK celkem
návštěvníci knihovny
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci využívající Internet
návštěvníci on-line služeb
Uživatelé webových stránek Infocentra-MěK
Počet výpůjček celkem
z toho naučná pro dospělé
beletrie pro dospělé
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
meziknihovní službou půjčeno

299
116
4 147
3 964
1 634
453
183
9 915
11 363
844
5 427
214
1 604
39

Městská knihovna - Infocentrum ve Ždánicích se v r. 2017
zapojila do celostátních akcí Březen měsíc čtenářů, Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem;
zúčastnila se kampaně Rosteme s knihou, Týden knihoven
a Jižní Morava čte. Celkem uspořádala MěK v roce 2017
68 kulturně-výchovných akcí.
Leden
 Knihovnické besedy pro druhý stupeň ZŠ na téma
Německé literatury (K. May nebo E. M. Remarque)
 Exkurze pro družinu
 Od 10. 1. 2017 „Oční + kloubová gymnastika“
s Ing. J. Čapatou – pravidelná cvičení v MěK
 od 25.1 počítačové školení v MZŠ
Únor
 Vzdělání seniorů – Zdravý životní styl, oční
gymnastika
 Beseda s fyzioterapeutem Mgr. Kling a J. Sedlákovou
– (Dornova metoda, SM systém, aj.)
 Přednášky s ukázkami vaření na kavárně KD –
Výživou ke zdravému životnímu stylu
 Přednáška na téma 5 jazyků lásky dle Garyho
Chapmana – Mgr. B. Černá v MěK
 Přednáška se zahrádkářskou tématikou – tentokrát
na téma „Brambory“ – Mgr. J. Zajdáková na KD
 Tématické setkání s pečením chleba a zelných placek
- Ing. J. Čapatá
1

Březen
 Beseda s lékařskou tématikou „Nádorová onemocnění“ –
MUDr. V. Okáč – Spolek seniorů v KD
 Vaření Klubu aktivních seniorů – zdravé pomazánky
 Přednáška na téma Jarní detoxikace organismu
s Ing. J. Čapatou v MěK
 Přednáška „RAF: Místo narození Brno“
– Mgr. M. Zemánková
 Besedy pro žáky mateřské školy k Měsíci čtenářů - 3x
 Besedy pro žáky MZŠ k Měsíci čtenářů ( 4x - Základní
knihovnická lekce pro 1. třídy, O.Sekora – život a dílo,
Osobnosti Ždánic)
 Vyhlášení čtenáře roku 2016 – tentokrát Nejpilnější
čtenářská babička
 Soutěž fotografů ze Ždánicka – Téma „Krajina a lidé,
člověk v krajině“
Duben
 Ždáničtí cestovatelé sobě - cestopisné přednášky
 Internetové hlasování v soutěži fotografií na webových
stránkách
 Noc s Andersenem v MěK Ždánice
 Cestopisná přednáška na téma Ždáničtí cestovatelé
sobě – Nepál
 Keramické mezigenerační tvoření v DDM
Květen
 Keramické tvoření – mezigenerační tvoření (babičky +
vnoučata) ve spolupráci s DDM
 Vernisáž výstavy soutěže amatérských fotografií
ze Ždánicka
 Pásmo poezie ke svátku matek –
Mgr. A. Poláškové v MěK
 Cestopisná přednáška na téma Ždáničtí cestovatelé sobě –
Norsko – Bc. Alena Strmisková
 Ukončení projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“
Červen
 Pasování prvňáčků na čtenáře
 Zájezd seniorů do Valtic a partnerské obce Herrnbaumgarten
v Rakousku
 Vyhodnocení celoroční soutěže Kamarádi knihovny
Červenec a srpen
 Rozšíření otevírací doby pro turisty o víkendu
 Průvodcovské služby v muzeu a Síních v Laudonově
vile
 Vydání nových propagačních materiálů
 Beseda o poznávacím zájezdu žáků MZŠ do Londýna
– pro příměstský tábor s výukou anglického jazyka
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Září
 Exkurze a návštěvy 1. tříd MZŠ a MŠ ve Ždánicích
 Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Kamarádi knihovny a zahájení projektu Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka
Říjen
 Týden knihoven - amnestie upomínek, promítání pohádek při půjčování v odd. pro
děti, individuální péče o seniory při práci s vyhledáváním na internetu
 Čaj o páté - Podzimní setkání seniorů v kavárně KD spojení s ukázkami tanců
a řešením retro kvízů
 Besedy pro první stupeň MZŠ v rámci projektu Knížky
do tříd
 Cestopisná přednáška Pouť do Santiago de Compostela
Listopad
 Přednáška na téma Ždáničtí legionáři očima
J. Bumby - kavárna KD
 Klub seniorů – Oční jóga a procvičování paměti –
senioři
 Pravidelná setkání čtenářských klubů 2. tříd MZŠ
 Zdravé vánoční pečení s Ing. J. Čapatou
Prosinec
 Pravidelná setkání čtenářských klubů 2. tříd MZŠ
 Vánoční setkání seniorů – promítání fotografií z akcí
r. 2017, plán akcí na rok 2018
 Cestopisná přednáška Ždáničtí cestovatelé sobě –
Ze Ždánic na kole až k moři
O své činnosti pracovnice Infocentra-městské knihovny pravidelně informovala na stránkách
Ždánického zpravodaje a na webových stránkách infocentrumzdanice.cz, na kterých jsou
uživatelé informováni o připravovaných akcích v mikroregionu Ždánicko. Akce ze Ždánic i
z mikroregionu jsou pravidelně vkládány na webový portál www.jiznimorava.cz a
www.cyklojiznimorava.cz.
I v roce 2017 se Infocentrum-MěK aktivně zapojovalo do získávání grantů a dotací
na kulturní činnost ve Ždánicích zpracováním projektů a jejich následným uskutečněním.
Z fondu regionálního rozvoje Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci 50 000 Kč
na činnost Infocentra, rozšíření provozní doby v turistické sezóně, pořízení nového počítače
a vydání nových propagačních letáků.
Pracovnice infocentra-městské knihovny se pravidelně zúčastňovala vzdělávacích akcí
pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Městskou knihovnou v Hodoníně
Centrálou cestovního ruchu a Odborem regionálního rozvoje Jihomoravského kraje v Brně.
Knihovna spolupracuje se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků ČR - SKIP.
Mgr. M. Wolfová, Bc. A Valihrachová
vedoucí MěK ve Ždánicích
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