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OBECNÍ KNIHOVNY V RAŽICÍCH

2008

STATISTIKA 2008

31. 12. 2008 tvořilo knihovní fond 2 748 svazků (z toho 2 138
beletrie a 610 naučné literatury). Přírůstek za rok činil 262
svazků. Na nákup knih bylo vynaloženo 19 989,50 Kč, část
přírůstků opět knihovna získala darem.
V roce 2008 navštěvovalo knihovnu 26 registrovaných čtenářů.
Z celkového počtu 810 výpůjček bylo 575 beletrie pro dospělé, 98
naučné literatury pro dospělé, 109 beletrie pro děti a 28 naučné
literatury pro děti.

OHLÉDNUTÍ ZPĚT
1988

V MLK byly pořádány výstavky ke kulturním a politickým výročím,
byly pořádány gramopořady a literární kvízy pro děti. V tomto roce
knihovnu navštívilo a průběžně si půjčovalo 46 čtenářů, z toho 14
dětí, vypůjčeno bylo celkem 2970 knih, z toho 1248 naučných a
časopisů a 449 dětské literatury.
(zdroj: kronika obce Ražice)

DALŠÍ SLUŽBY

ŽEBŘÍČEK 2008

V knihovně lze rovněž bezplatně používat veřejný internet. V roce
2008 tuto možnost využilo 119 zájemců.

1.

Bezpečné výšiny

Anne Rivers Siddons

2.-3.

Malý člověk s velkým srdcem

Vlasta Javořická

Šťastná hvězda

Vlasta Javořická

Zlaté návrší

Jan Cimický

Duha

Vlasta Javořická

Bez přetvářky

Elizabeth Lowell

Růžová dáma

Lenka Procházková

Nebezpečný ráj

Karen Robards

Bavlníkový květ

Anne Rivers Siddons

4.-9.

VAŠE
OBLÍBENÁ
AUTORKA

Anne Rivers Siddonsová se narodila v roce 1936 v Faiburnu v USA v
rodině význačného právníka. Studovala na univerzitě v Auburnu a
dříve, než se začala plně věnovat spisovatelské profesi, pracovala
jako ilustrátorka a novinářka. Nyní žije v Atlantě. Je autorkou řady
bestsellerů převážně z prostředí amerického Jihu.

AKCE A BESEDY

První beseda jarní sezóny nazvaná Aljašský muž v Ražicích se
konala 20.3. 2008. Tím mužem, který se s námi podělil o své
zážitky z putování po Aljašce, byl Michal Rudolf z Prahy,

Tématem besedy konané 4.4.2008 byly Války
našich pradědečků. Vyprávět o nich nám přijel
ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář a
přivezl s sebou i mnoho ukázek historických
zbraní. Na závěr nám představil svou nejnovější
knihu Zkažená krev.

Další beseda se uskutečnila 8.10.2008 pod názvem Život na
Antarktidě. Pozvání do Ražic přijal Petr Najman z Písku, který si
život na antarktické polární stanici na několik měsíců osobně
vyzkoušel.

Jezero Bajkal bylo tématem i názvem druhé podzimní besedy. O
svém třítýdenním putování kolem nejhlubšího jezera na světě nám
29.10.2008 vyprávěl starosta naší obce Jaroslav Němejc se svou
přítelkyní Marií Kašparovou. Součástí akce byla i ochutnávka
tradičních ruských pokrmů a nápojů.

MEZIROČNÍ
STATISTIKA

Knihovna se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu v Ražicích a je možno ji navštívit
každý pátek od 16 do 18 hodin. Zve Vás knihovnice
Jana Bořánková

e-mail: knihovna-razice@zlatyvrch.cz
telefon: 389 600 773
webové stránky: www.razice.cz/informace-o-obci/obecni-knihovna/
www.knihovnarazice.estranky.cz

