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1. Poslání malé lokální knihovny
Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který zakládal povinnost každé obci založit knihovnu. Aby každý
občan měl skutečně reálně otevřený přístup k informacím: novým znalostem, novým myšlenkám. – To byl politik, který pro svou zem
plánoval budoucnost. První republika byla doba rozmachu knihovnictví. Knihovny byly vnímány jako ústřední instituce v projektu
povznesení československého státu.
Od roku 2004 bylo zrušeno cca 300 knihoven. Tempo rušení knihoven a jejich poboček stále roste. Výsledek tohoto procesu je
snadné odhadnout: Hloupá společnost, která bude vytvářet jen bídu a násilí.
Smyslem malé lokální knihovny není nahromadit závratné množství knih. Cílem je vytvořit funkční veřejný nekomerční prostor,
který mohou využívat občané různého věku a usilovat o vlastní zdokonalení. Pro seniory znamená podobná knihovna možnost setkat
se s lidmi různého věku, získat přístup ke knihám či internetu, který mnohý senior doma nemá – či nemá v potřebné kvalitě, případně
aktuálnosti. Existence lokálních knihoven je extrémně významná pro děti. Je nutné, aby děti získaly návyk pravidelně číst – různé texty,
nejen zábavné a získaly schopnost nad čteným textem přemýšlet, analyzovat jej…

2. Založení krásenské knihovny
V prosinci roku 2015 došlo ke znovuobnovení naší místní knihovny. Nejprve jsme absolvovali několik konzultačních návštěv v
Krajské regionální knihovně ve Žďáru nad Sázavou, kde nám poradili ohledně nezbytných kroků vedoucích k založení knihovny. Poté
následovala žádost o registraci a přidělení evidenčního čísla na Ministerstvu kultury České republiky a s tím spojené množství formulářů
a dotazníků, které bylo potřeba vyplnit. Toto vše zabralo asi 2 měsíce, v době čekání na formální registraci jsme se pustili do úprav
prostoru budoucí knihovny. Obecní úřad nám umožnil v kulturním domě využít malou místnost, do této doby používanou jako volební a
archivní prostor. Celou místnost bylo třeba vyklidit, vymalovat, pořídit vhodný nábytek a doplňky. Nově se zakoupil pracovní stůl a malé
stolky, knižní regály vyrobil na míru Jiří Klimeš.
Problémem pro novou krásenskou knihovnu byl neexistující knižní fond, jelikož pořízení většího množství nových knih je
záležitost velice nákladná. Naštěstí ale Žďárská knihovna poskytuje službu, kterou je výměnný knižní fond, díky níž jsme si mohli
vypůjčit dostatečné množství knih do začátku. Tato služba probíhá tak, že si knihovník objedná, či osobně vybere knihy ve skladech ve
Žďáru nebo nechá výběr na Krajské knihovně. Po určité době, ale nejdéle do 1 roku se musí knihy vrátit. V našem případě dochází vždy
k osobnímu výběru knih přímo ve skladech, snažíme se o oživení fondu každé 3 měsíce.

3. Průběh roku 2016
V prosinci roku 2015 jsme podali žádost o dotaci na vybavení knihovny jakožto informačního centra. Po jejím schválení jsme
mohli do knihovny pořídit nový počítač pro veřejnost, notebook pro knihovnické využití a malou laserovou tiskárnu.
Jak už bylo zmíněno v bodě 2., naše knihovna využívá služby výměnného fondu ve Žďáru nad Sázavou. Pro začátek jsme si
vypůjčili 646 knih různých žánrů. Každé 3 měsíce loňského roku došlo k výměně kolem stovky z nich. Prostřednictvím výměnného fondu
půjčujeme hlavně knihy nejvíce žádané a novinky.
Od obce jsme obdrželi příspěvek v hodnotě 20 120 Kč na nákup nových knih. Z této částky bylo pořízeno 39 knih nových a 40
hodnotných knih z antikvariátu ve velice dobrém stavu. Dalších 156 knih jsme obdrželi darem. Jelikož jsme velice omezeni prostorem i
financemi, je dobrý výběr knih do trvalého fondu esenciální. Pro naší knihovnu se snažíme nakupovat kvalitní a nadčasovou literaturu,
která bude mít co sdělit čtenáři i příští desetiletí.
Kromě knih k zapůjčení se v knihovně nachází veřejný internet, kdokoli nemá možnost připojení, může této služby zdarma
využít. Dále je tu k dispozici tiskárna s kopírkou, cena 1 barevné strany je 2 Kč, černobílý tisk je zdarma. V zimním období zde proběhlo
několik workshopů neboli kreativních setkání. S paní Hukalovou jsme se učili háčkovat, s Luckou Valentovou vyřezávat ornamenty do
ovoce, před vánoci si vyrobili adventní věnce.
Za rok 2016 se k nám do knihovny přihlásilo 44 čtenářů, z čehož je 39 místních a 5 přespolních. Průměrně do knihovny
měsíčně zavítalo 35 návštěvníků.
Knihovna je otevřena každé úterý od 8.00 do 10.00 a každý čtvrtek od 14.00 do 17.00.

4. Krásné noviny
Získání tiskárny a počítače podnítilo vznik nápadu vydávat místní noviny. Jen málo občanů si přečte vývěsku či se účastní každé
obecní akce. Z tohoto důvodu vznikly v dubnu 2016 Krásné noviny. Jejich cílem je informovat o dění , které se událo, a které se
připravuje. Dozvíte se v nich o práci zastupitelstva, kulturních a sportovních akcích nebo si můžete přečíst zajímavé postřehy, nápady, či
stížnosti kohokoli z obce.
Noviny vznikají v knihovně, kromě knihovnice Olgy Marshové na nich pracuje kronikářka Hanka Tobiášová, hlavní přispěvatelé
Jan Matoušek za obec a Maruška Suchá za mladé hasiče. Díky Aničce Coufalové a Marušce Suché jsou články doplněny krásnými
fotografiemi.
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Noviny vycházejí v nákladu 45 kusů vždy ke konci každého měsíce. Digitální verzi Krásných Novin je možno sledovat na
webových stránkách knihovny.

5. Statistika za rok 2016
Počet knih v knižním fondu
Nově zakoupené knihy
Darované knihy
Počet místních čtenářů
Počet přespolních čtenářů
Počet návštěv za rok
Počet výpůjček za rok
Nákup knih
Nákup vybavení
Náklady na provoz
Dotace

235
79
156
39
5
420
402
20.120 Kč
13.000 Kč
14.300 Kč
24.000 Kč

6. Plány na rok 2017
V příštím roce opět rozšíříme náš knižní fond o zajímavé knihy. Obec na nákup nových knih schválila částku 8.000 Kč.
Plánujeme zakoupit další stůl a tím vytvořit oddělený pracovní prostor pro samostudium či použití veřejného internetu. Rádi bychom
umožnili přístup ke kvalitní literatuře čtenářům se zrakovým omezením, proto jsme v prosinci loňského roku podali žádost o dotaci od
Ministerstva Kultury na zvýšení technologického vybavení knihovny v celkové hodnotě 25.000 Kč. Plánem je nákup audiopřehrávačů pro
možnost poslechu audioknih.
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