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Co se dělo v knihovně v roce 2017 
 

Místní knihovna 

Znětínek 
Znětínek 2, 594 44 

http://znetinek.knihovna.cz/, tel.:123 456 789 

 

Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti místní knihovny 

ve Znětínku, ve které bychom Vás chtěli informovat, co 

všechno knihovna v uplynulém roce dělala. 

Vaše paní knihovnice 

 

 

Co se v knihovně změnilo? 

V březnu 2017 převzala knihovnu nová knihovnice, paní Kateřina 

Hošková. Došlo ke změně výpůjční doby, nyní se půjčuje každou 

neděli od 10.30 do 11.30 v zimě, každou druhou neděli v létě.  

V rámci obnovy knihovního fondu jsme vyřadili 150 knih, které 

byly již zastaralé, roztrhané či jinak nevhodné pro další setrvávání 

v naší knihovně.  

Jako v minulých letech, 2x ročně si půjčujeme knihy 

z výměnného fondu knihovny ve Žďáru nad Sázavou, máme tak 

stálý přísun novinek a zajímavých titulů pro všechny zájemce. 

Nakoupili jsme také nové knihy do stálého fondu z rozpočtu 

obce. Koupili jsme celkem 15 knih v hodnotě 3000,- Kč. 

Knihovna se stala členem organizace Svaz knihovníků a 

informačních pracovníků ČR a mohla tak čerpat dotaci na malé 

projekty pro knihovny. Získali jsme tak 3000 Kč na uspořádání 

akce Vyrob si svoji knihu, která proběhla v říjnu 2017 v rámci 

Týdne knihoven. 

 

Pár čísel 

Čtenářů máme 

15 

Knih máme 

850 

Výpůjček bylo  

149 

 

Nejpůjčovanější kniha 

 

 

http://znetinek.knihovna.cz/
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Co jsme všechno v knihovně zažili… 

V březnu jsme oslavili Měsíc 

čtenářů a sešli jsme se s dětmi ze 

Znětínka nad zábavným čtením 

a vyráběním Knižní hrátky 

s Lucinkou. Akce se zúčastnilo 8 

dětí v doprovodu rodičů. Děti si 

přečetly ukázky z knihy Knížka 

pro Lucinku a vyrobily si záložku 

do knihy.  

V dubnu jsme si v knihovně 

užili čarodějné čtení 

s vařením lektvarů. Na 

besedu Všichni letí na 

koštěti přišlo 15 dětí a 

největším trhákem bylo 

vaření pěnivého 

čarodějného lektvaru. 

 

Konec školního roku patřil prvňáčkům, 

tedy vlastně prvňačce. Na čtenáře 

jsme pasovali Nelinku Oulehlovou. 

K této slávě nám přijelo zahrát 

maňáskové divadlo Na vlnce 

z Veverské Bítýšky. Během akce jsme si 

taky zasoutěžili o nejlepší buchtu. První 

místo za ovocný řez získala Jana 

Oulehlová. Na akci přišlo 17 dětí, 

někteří dokonce i z Pavlova.  

 

Podzim a zima byly ve znamení tvoření. V říjnu jsme si s dětmi 

vyrobili knihy v rámci akce Vytvoř si svoji knihu a v prosinci jsme 

vyráběli vánoční přáníčka a společně si popřáli krásné svátky a 

vše nejlepší do nového roku. Obě akce měly úspěch a zúčastnilo 

je jich asi 15 dětí.  

Děkujeme panu starostovi a obci Znětínek za laskavou podporu 

při pořádání akcí. Díky finančnímu přispění a zapůjčení prostor ve 

třídě na obecním úřadě jsme mohli společně strávit pěkné chvíle 

a připomenout hlavně těm nejmladším, že čtení může být i 

zábava😊.  

 

Nejaktivnější čtenáři

 

 

 

 

Co plánujeme v roce 

2018? 

Velikonoční čtení s tvořením 

 

Pasování prvňáčků 

s oblíbeným divadlem 

 

Podzimní interaktivní čtení 

dětem 

 

Nákup deskových her 

 

… a mnoho dalšího. 

 

Vaše knihovnice 

Kateřina Hošková 

 

 

 


