ROČENKA
OBECNÍ KNIHOVNY V RAŽICÍCH
2005
K 31.12.2005 tvořilo knihovní fond 1804 svazků (z toho 1427 beletrie a 377 naučné
literatury). Přírůstek za rok činil 299 svazků. Na nákup knih bylo vynaloženo celkem
15 028,50 Kč. Za tuto částku bylo zakoupeno 150 knih, 149 svazků získala knihovna
darem. Všem, kteří naši knihovnu podpořili darováním knih, děkujeme.
V roce 2005 navštěvovalo knihovnu 27 registrovaných čtenářů. Z celkového počtu
597 výpůjček bylo 501 knih beletrie pro dospělé, 70 naučné literatury pro dospělé,
17 beletrie pro děti a 9 naučné literatury pro děti.
Největší návštěvnost byla opět zaznamenána v zimním období. Jak vypovídá zmínka
v kronice obce z roku 1957, má tento jev dlouhodobou tradici:
„Knihovna, která jest vzorně vedena, jest hojně navštěvována zvláště v zimních
měsících, kdy jest na venkově více volného času.“
Od počátku roku 2005 je knihovní počítačový systém LANIUS plně využíván nejen
k evidenci knihovního fondu, ale i k evidenci výpůjček. K vyhledávání knih ho
mohou využívat i čtenáři – vyhledávat se dá podle názvu knihy, podle autora či
podle klíčových slov. V knihovně je dále k dispozici veřejný internet – po domluvě
kdykoli v pracovní době obecního úřadu.

„TOP TEN 2005“
(deset knih z fondu naší knihovny, které se v uplynulém roce nejvíce půjčovaly)
Pořadí

Název

Autor

1.

Dokonalá Harmonie

Barbara Woodová

2. – 6.

Radost ze života
Čisté srdce
Domeček pod lipami
Při západu slunce
V měsíci máji

Isla Dewarová
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická
Vlasta Javořická

7. – 10.

Paní Spravedlnost
Osudový zlom
Odpuštění
Pearl Harbor

Milena Brůhová
Anne Rivers Siddonsová
La Vyrle Spencerová
Randal Walace

Uvedené pořadí poměrně přesvědčivě vypovídá o zájmu o jednotlivé typy knih a o skladbě
našich čtenářů (v převážné většině čtenářek).

V pomyslné kategorii autorů by se letos jednoznačnou vítězkou stala Vlasta Javořická.
Připomeňme si proto základní údaje o jejím životě a tvorbě:
Vlasta Javořická, vlastní jménem Marie Zezulková, rozená Barešová, se narodila 25.3.1890
ve Studené u Telče do rodiny venkovského lékaře. Do obecné a měšťanské školy chodila ve
Studené, později navštěvovala hospodyňskou školu v Německém (nyní Havlíčkově) Brodě.
O svých rodičích a dětství Vlasta Javořická vyprávěla: „ Mé mamince bylo sedmnáct a
tatínkovi sedmačtyřicet, když měli svatbu, a bylo to nejkrásnější manželství, jaké si kdo umí
představit. Když jsem se narodila, bylo tatínkovi skoro šedesát, a tak často říkával, že jsem pozdním
květem jeho života, a moc si na mně zakládal. Podporoval sice moje psaní, ale přece jen chtěl, jako
maminka, abych se spíše věnovala ženských pracím. Jenže já chtěla jenom psát!“
V srpnu 1911 se provdala za Františka Zezulku. Během prvních deseti let manželství se
narodilo pět dětí - čtyři dcery a jeden syn - a ještě jedno dítě si osvojili.
Publikovat začala nejprve v časopisech a v roce 1920 vydala svou první knihu Jiřina. Byla
jednou z nejplodnějších českých autorek - napsala 113 románů a 116 povídek, mnoho básní,
pohádek a legend.
O tom, jak tvořila, řekla její dcera Hana Novorková: „Maminka nebo spisovatelka? Obojí se
prolíná. Maminka nás ale kvůli svému psaní naprosto nezanedbávala, i když měla na starosti dům,
hospodářství i nás šest dětí. Teprve, když jí zbyla chvilka, psala, vstávala hodně brzo, tak ve čtyři
hodiny, a než šla budit ostatní, měla už napsáno deset stránek. Máti byla opravdu schopná psát i při
vaření. A hodně pak psala večer, denně nejméně do jedenácti.“
Po roce 1945 se její knihy postupně dostaly na index, nesměly již vycházet a zmizet musely
i z veřejných knihoven.
Že však na Vlastu Javořickou její věrní čtenáři po celá ta léta nezapomněli, ukázala i veliká
účast na jejím pohřbu. Zemřela 1.8.1979 ve věku 89 let a pohřbena byla ve Studené, kde v rodném
domě prožila celý svůj život.
Od roku 1990 opět její knihy opakovaně vycházejí v mnohatisícových nákladech a jejich
obliba přetrvává navzdory názorům literárních teoretiků a kritiků nejen u starší generace.

I v roce 2005 se mohli čtenáři a širší veřejnost zúčastnit besed a akcí organizovaných
ve spolupráci s Osvětovou besedou a Obecním úřadem v Ražicích.
První akcí roku byla dne 16.3.2005 beseda s Jaromírem Hladkým z Písku o
Indonésii. Z vyprávění a z diapozitivů jsme kromě poznatků o pamětihodnostech této
země získali i představu o životě a zvycích jejích obyvatel.
19.10.2005 jsme po dvou letech opět přivítali v Ražicích RNDr. Karla Pecla,
zoologa Prácheňského muzea v Písku. I tentokrát byla tématem besedy Indonésie,
tentokrát ale spíše se zaměřením na krásy a zajímavosti tamní přírody. Z knih RNDr.
Pecla si můžete v knihovně půjčit vyprávění o přírodovědné expedici do Afriky Jak
dělá žirafa.

2.11.2005 přijali pozvání do obecního sálu písecký scénárista Karel Čabrádek,
autor scénářů k mnoha známým a úspěšným filmům, a student písecké Filmové
akademie Jiří Laur, mimo jiné autor dokumentárního filmu o Ražickém pražci.
Součástí filmového večera bylo i promítání nejnovějších filmů obou tvůrců. Film
pana Čabrádka Rajónové blues jsme vlastně měli možnost vidět ve „světové
premiéře“, protože ta televizní se uskuteční až v polovině června 2006.

Velkou návštěvnost zaznamenala i poslední beseda roku, kdy nás 23.11.2005 opět po
roce navštívil ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář. Po loňském vyprávění
o katech a jejich metodách bylo tentokrát tématem stravování a stolování ve
středověku včetně ochutnávky pokrmu připraveného podle středověké kuchařky.
Autor mnoha knih s historickou tématikou nám přivezl představit tu nejnovější –
Tajemné stezky Po bitevních polích jižních Čech, která mimo jiné popisuje i slavnou
bitvu u Sudoměře. Můžete si ji, stejně jako další titul Cesta na popraviště, půjčit
v naší knihovně.

Na Vaši návštěvu se každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin těší knihovnice
Jana Bořánková

