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K 31.12.2006 tvořilo knihovní fond 2 186 svazků (z toho 1 757 beletrie a 429
naučné literatury). Přírůstek za rok činil 382 svazků. Na nákup knih bylo
vynaloženo 15 004,80 Kč. Za tuto částku bylo zakoupeno 165 knih, 217 svazků
získala knihovna darem. Všem, kteří darováním knih přispěli k rozšíření
knihovního fondu, děkujeme.
V roce 2006 navštěvovalo knihovnu 29 registrovaných čtenářů. Z celkového
počtu 662 výpůjček bylo 458 knih beletrie pro dospělé, 128 naučné literatury pro
dospělé, 57 beletrie pro děti a 19 naučné literatury pro děti.
V knihovně je rovněž k dispozici veřejný internet. Díky projektu Ministerstva
informatiky ČR, které provoz internetu hradí, je jeho využívání pro občany od
dubna roku 2006 bezplatné.

OHLÉDNUTÍ
ZPĚT

1986

Místní lidová knihovna i letos pořádala výstavky ke kulturním a politickým
výročím. Průběžně též byly pořádány i gramopořady. Kromě těchto akcí byl
uspořádán gramopořad pro děti, výstava zahrádkářské literatury, zvuková kniha k
volbám a gramopořad "Vývoj moderní Pop-music".
Knihovnu v tomto roce navštívilo a pravidelně si vypůjčovalo 45 čtenářů.
Vypůjčeno bylo celkem 2683 knih, z toho 1433 naučných a 1250 časopisů.
(zdroj: kronika Obce Ražice)

ŽEBŘÍČEK

Protože pořadí nejpůjčovanějších knih bylo v tomto roce velmi vyrovnané, tvoří
žebříček sedmnáct knih místo obvyklých deseti.

2006

MILENA
BRŮHOVÁ
VAŠE
OBLÍBENÁ
AUTORKA

1.

Lásky svobodných a nevěry ženatých

Inna Rottová

2.

Muž v růžové vaně

Milena Brůhová

3.-5. Létající doktorka
Tak blízko smrti
Rozkvetlý suchopár

Barbara Bickmore
Milena Brůhová
Vlasta Javořická

6.-17. Tabitha
Árie
Když se žena topí
Šumavská trilogie
Mezihoří 1
Mezihoří 2
Mezihoří 3
Mezihoří 4
Na scestí
Petra
Pekelný ráj
Hra osudu

Anne De Lisle
Lucinda Edmonds
Irena Fuchsová
František Hobizal
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vicki Mason White
Barbara Wood

Autorka se narodila 4. května 1931 v
Miroticích u Písku. V roce 1950 maturovala
na píseckém gymnáziu, na vysokou školu se
ale už nedostala. Začala tedy pracovat jako
farmaceutická
laborantka,
dálkově
vystudovala farmacii a od roku 1981 až do
důchodu pracovala jako vedoucí laborantka
písecké centrální lékárny.
Od 70. let přispívala do mnoha médií,
Literárního
zejména časopisu Vlasta,
měsíčníku, Rudého práva či Jihočeské revue.
Ve svých detektivkách vykresluje psychologii jednotlivých postav, jejich
partnerské vztahy a střet osobních hodnotových systémů. Některé z jejích próz
vysílala také televize – Stopa Locacorten (v roce 1979), Jsem vrah? (1988) a
Zkouška kvality (1989).
(zdroj: www.kanzelsberger.cz)

BESEDY A
AKCE

První akcí roku byla dne 1.3.2006 beseda s Vladimírem Dryem ml., naším
spoluobčanem z Ražic, který se s námi podělil o zážitky z půlročního pobytu v
Malajsii.

2006
Literární téma měla i akce pořádaná Osvětovou besedou v Ražicích dne
13.3.2006. Ve scénickém zpracování slavného románu Jacka Londona Tulák po
hvězdách se v roli doživotně vězněného profesora Darella Standinga představil
herec Alfred Strejček za doprovodu kytarových improvizací Štěpána Raka.

29.3.2006 následovalo setkání s PhDr. Jiřím Práškem, historikem Prácheňského
muzea v Písku, na téma Velikonoce na Písecku. Povyprávěl nám o tradicích oslav
těchto svátků v našem regionu v dobách současných i dřívějších.

Podzimní cyklus akcí zahájila dne 24.10.2006 beseda s dalším naším
spoluobčanem, Martinem Šálkem ze Štětic, který nám vylíčil své poznatky a
dojmy ze svých cest do Íránu.

Dne 1.11.2006 k nám již potřetí zavítal Vladimír Šindelář,
ředitel Milevského muzea. Tentokrát byla tématem jeho
vyprávění Čachtická paní. Přivezl nám rovněž ukázat svou
nejnovější knihu Hrdelní příběhy z Prácheňska. Můžete si ji
půjčit v naší knihovně, stejně jako další dvě knihy tohoto autora
Cesta na popraviště a Tajemné stezky Po bitevních polích
jižních Čech.

Na 15.11.2006 přijal naše pozvání Petr Franěk z Písku. V roce
2006 mu vyšla kniha s názvem Písecké pivovarnictví a stejně
znělo i téma besedy. Knihu si můžete půjčit v naší knihovně.

Sérii letošních besed zakončilo dne 29.11.2006 vystoupení
Ondřeje Fibicha, strakonického spisovatele a antikváře
pod názvem „Příběhy čarovné i čarodějné – pověsti z okolí
Ražic“. Jeho nejnovější kniha s výstižným názvem Prácheňský
poklad
obsahuje ty nejzajímavější z pověstí z Písecka,
Strakonicka a Pošumaví a je výsledkem mnohaletého autorova
sběratelského úsilí. Můžete si ji, stejně jako předchozí autorovu knihu na toto
téma Písecká strašidla aneb Čertovy obrázky, půjčit, případně i koupit, v naší
knihovně.

11.12.2006 uspořádal v našem obecním sále Dobrovolný svazek
obcí „Zlatý vrch“ křest knihy Kaple, kapličky a boží muka
Pootaví – Průvodce po drobných sakrálních stavbách kolem Zlaté
hory. Kniha vznikla za finanční podpory Grantu Jihočeského
kraje Produkty a služby cestovního ruchu, jejím autorem je
Karel Skalický. Křest byl spojen s přednáškou autora publikace.
I tuto knihu si můžete v naší knihovně zapůjčit.

Knihovnu můžete navštívit každý pátek od 16 do 18 hodin. Zve Vás knihovnice
Jana Bořánková

