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2007
STATISTIKA
2007

K 31. 12. 2007 tvořilo knihovní fond 2 486 svazků (z toho 1 972 beletrie a 514
naučné literatury). Přírůstek za rok činil 300 svazků. Na nákup knih bylo
vynaloženo 14 998,50 Kč, část přírůstků opět knihovna získala darem.
V roce 2007 navštěvovalo knihovnu 24 registrovaných čtenářů. Z celkového
počtu 633 výpůjček bylo 477 beletrie pro dospělé, 110 naučné literatury pro
dospělé, 40 beletrie pro děti a 6 naučné literatury pro děti.
V knihovně lze rovněž bezplatně využívat veřejný internet.

OHLÉDNUTÍ
ZPĚT

1977

Koncem roku 1977 dosáhl knihovní fond 1 387 svazků. Počet výpůjček byl 513
knih a časopisů. Do knihovny docházelo 21 čtenářů. Knihovník uspořádal 5
výstavek knih a 1 akci pro mládež, které se zúčastnilo 15 dětí. Knihovna
dostávala od okresní knihovny příspěvek na nákup knih asi ve výši 600 Kčs ročně
a knihy z ministerské dotace. Z těchto prostředků se zvyšoval knihovní fond. Dle
záznamů z metodických návštěv p. Svatošové knihovna nevyhovovala. Byla vlhká,
neměla regály, měla špatné osvětlení.
(zdroj: kronika MLK Ražice)

„TOP TEN“
2007

1.-3.

Lékárníkova dcera

Alice Holmanová

Otcovský dům

Vlasta Javořická

Pozor na milující vědmy

Inna Rottová

4.-10. Hvězda vábí smrt

INNA
ROTTOVÁ

VAŠE
OBLÍBENÁ
AUTORKA

Jan Bauer

Četnická pátračka hlásí

Ladislav Beran

Cilka

Vlasta Javořická

Zámecký román

Vlasta Javořická

Dlouhán odnaproti

Táňa Kubátová

Hrad mám, hledám prince

Susanna Kubelka

Cesta do bran pekel

Jan Vašek

Inna Rottová vystudovala v Leningradě Strojní fakultu Vysoké školy textilní, obor
konstrukce strojů a přístrojů provozu lehkého a textilního průmyslu, poté rok
pracovala jako konstruktérka v Závodech textilního strojírenství a po
přestěhování do Prahy působila ve Výzkumném stavu pro sdělovací techniku
(VÚST). V letech 1963-1971 byla učitelkou odborných předmětů na učňovské
škole, poté (1971-1992) se živila jako tlumočnice a překladatelka na volné noze.
Publikovala přes 400 povídek v různých časopisech a novinových přílohách
(první v r. 1974 v Ahoj na sobotu): Mladý svět, Vlasta, Práce, Stadion, Jedním
dechem, Přísně tajné!, Květy, Literární noviny, Čs. sport aj., ve sbornících a
antologiích, a k dnešnímu datu vydala přes 30 knih, které začaly vycházet od r.
1990, s výjimkou souboru Šest hodin ve vlaku z r. 1984. Až do roku 1998
publikovala pod jménem Mirovská, od r. 98 píše pod jménem Rottová (někdy
taky Rott).
(zdroj: www.rottova.wz.cz)

BESEDY
A AKCE

První akcí roku byl dne 7. 3. 2007 filmový večer nazvaný Krása černobílého
filmu. Po besedě s kameramanem Jiřím Studničkou z Prahy následovalo
promítání filmu Pátý jezdec je strach.

2007

31. 3. 2007 se konala beseda s názvem Kamčatka českýma očima. O svých
cestovatelských zážitcích nám přijel vyprávět Libor Janda z Písku.

4. 4. 2007 k nám opět po čase zavítal písecký památkář Jiří
Hladký, kterému v roce 2005 vyšla kniha Kamenný most v Písku.
Stejné téma měla i naše beseda a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého z historie i současnosti této významné památky.

23. 10. 2007 přijeli do Ražic dva zajímaví hosté. PhDr. Radko Pytlík, autor
několika monografií o Jaroslavu Haškovi, s sebou přivezl i vnuka tohoto
spisovatele, Richarda Haška. Hovořili zejména o vztahu Jaroslava Haška k naší
obci, neboť jeho matka Kateřina, rozená Jarešová, zřejmě prožila část svého mládí
na bývalé schwarzenberské baště u Ražického rybníka.

21. 11. 2007 nás navštívil cestovatel a cyklista František Šesták
ze Sedlice. Spolu s Františkem Hejtmánkem z Tažovic se v roce
2005 vydali na kolech z Blatné až k španělskému mysu
Finisterre, považovanému ve středověku za konec světa. Zážitky
z této dobrodružné cyklistické výpravy sepsal do knihy Z Čech až
na konec světa Svatojakubskou cestou na mys Finisterre.

Podzimní sérii akcí zakončila dne 11. 12. 2007 beseda
s archeologem Prácheňského muzea v Písku Jiřím Fröhlichem.
Přivezl nám ukázat svou nejnovější knihu Zlato na Prácheňsku.
Kromě informací o výskytu zlata na Prácheňsku, včetně našeho
Zlatého vrchu, nás seznámil i s nejnovějšími archeologickými
nálezy v blízkém okolí.

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

www.razice.cz/ob_knihovna.htm
knihovna-razice@zlatyvrch.cz
tel.: 389 600 773

