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OBECNÁ KNIŽNICA V ABRAHÁME
Činnosť v roku 2010
Do obecnej kniţnice pribudlo v roku
2010 177 kniţničných jednotiek. Hodnota prírastku je 904,31 €. Z toho bolo
kúpou získaných 81 kniţničných jednotiek v hodnote 570,99 €. Darom bolo
získaných 96 kniţničných jednotiek
v hodnote 333,32 €. Stav kniţničného
fondu k 31. 12. 2010 je 8745 kníh
v hodnote 16 836,22 €. Bolo vyhotovených 6 darovacích listín pre darcov Te-

rézia Vrbovská, Zuzana Szöllösyová,
Vladimíra Vrábliková. Im všetkým, ale
aj tým, ktorí nechcú byť menovaní, patrí naše poďakovanie.
Kniţnica dosiahla 3846 výpoţičiek, z
toho 1955 pre deti a mládeţ. Počet návštevníkov v roku 2010 bol 1159. Počet
čitateľov bol 115. Na jedného obyvateľa Abrahámu pripadá 3,52 výpoţičky,
na jedného čitateľa 9,47 výpoţičky.
Percento čitateľov z počtu obyvateľov
je 10,5. Kniţnica zorganizovala 8 kul-

OBECNÉ MÚZEUM V ABRAHÁME

túrnych podujatí v rámci exkurzií a informatiky.
Ľudmila Horváthová
knihovníčka

OBECNÁ KNIŽNICA JE
OTVORENÁ
KAŽDÝ PIATOK
OD 1600 DO 1900 h

VÁŽENÍ ABRAHÁMČANIA, ČO
S DVOMA PERCENTAMI?
V mene Rodičovského zdruţenia pri ZŠ
v Abraháme si Vám touto cestou dovoľujem pripomenúť, ţe sa blíţi moţnosť
rozhodnúť, komu darujete 2 % z uţ
uhradenej ročnej dane z príjmu za rok
2010. Týmto Vás chcem osloviť v mene
ţiakov základnej školy, aby sa aj s touto
Vašou finančnou pomocou zlepšili podmienky na ich vyučovanie.
Príspevok pre Vás v praxi neznamená
ţiadny výdavok navyše, keďţe ide o
daň, ktorú musíte odviesť do štátneho
rozpočtu. Darovať 2 % nie je nič zloţité,
stačí len trochu chcieť. Tlačivá nájdete
na internetovej stránke
zdravaskola@zsabraham.edu.sk,

Činnosť v roku 2010
Obecné múzeum v roku 2010 navštívilo podľa knihy návštev 703 záujemcov. Vyhotovili sme 11 darovacích zmlúv. Medzi darcov historických predmetov patria Helena Jursová, Helena Viskupičová (Pavlice), Alena Debrecká, Peter Masár (Bratislava), doc. PhDr. Gabriela Ţibritová (Bratislava),
Marián Vrbovský, Jaroslav Manek, Alexander Kaša, Terézia Vrbovská,
Alţbeta Hovančáková Černá, Viera Lučanská.
Do múzea pribudlo 29 predmetov. K 31. 12. 2010 múzeum vlastní 1327 historických predmetov. Fotodokumentáciu zabezpečoval Daniel Kollár. Rekonštrukciu poškodených predmetov vykonali Alexander Kaša a Milan Kollár. Poškodené historické tlače zrekonštruovali pracovníci Centra vedeckotechnických informácií SR. Za spoluprácu im všetkým touto cestou srdečne
ďakujeme a tešíme sa na rok 2011.
Ľudmila Horváthová
správkyňa múzea

OBECNÉ MÚZEUM BUDE OTVORENÉ
3.4., 24.4., 25.4., 1.5., 5.6.2011 od 1500 do 1800 h

alebo môţete si ich vyzdvihnúť vo veľkých i malých potravinách Coop Jednota alebo u Z. Siskovej, Abrahám 232.
Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie s potvrdením) treba doručiť do 30.4.2011 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska, ale
moţno ich odovzdať aj: pani riaditeľke
ZŠ, E. Karelovej, Hoste č. 15, alebo J.
Kaššovej, Abrahám č. 286, a tlačivá budú následne na DÚ doručené. Ţivnostníci a podnikatelia majú iný postup, s ktorým si však isto poradia.
Ďakujeme všetkým, ktorí darovali ZŠ
v roku 2010 a samozrejme ďakujeme aj
tým, ktorí sa v roku 2011 rozhodnú darovaním 2 % dane z príjmu pomôcť ţiakom Základnej školy Michala Tareka
v Abraháme. Škola tieto financie vyuţije
na rôzne učebné pomôcky a kultúrnovzdelávacie podujatia pre ţiakov.
Z. Sisková
predseda Rady RZ pri ZŠ v Abraháme

