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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY

KNIHOVNA ROKU
Získáním Diplomu za
moderní knihovnické a
informační služby postoupila
knihovna do celostátní
soutěže Knihovna roku 2015.
V září tedy knihovnu
navštívila pětičlenná
hodnotící komise, která
později knihovně udělila
Ocenění za neotřelé a
inspirativní aktivity
propojené s technologickým
rozvojem služeb a příjemným
interiérem respektující
netradiční prostředí i potřeby
všech generací obyvatel obce.

Milí čtenáři bulletinu,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny v letošním
roce, který se pomalu blíží ke svému závěru.
Pro knihovnu to byl rok plný změn, úspěchů i několika neúspěchů, ze
kterých jsme se mohli poučit, a v důsledku přispěly k tomu, že se naše
knihovna posunula kupředu a zařadila se mezi knihovny, které se snaží
modernizovat a poskytovat kvalitní služby svým uživatelům napříč
generacemi. Vždyť to je přeci celoživotní snaha nás všech, pracovat na
sobě, zlepšovat své dovednosti, rozšiřovat své znalosti a následně tyto
poznatky uplatnit při naší každodenní práci i v osobním životě. Takto by
měla fungovat i činnost všech institucí, proto také v naší knihovně je
snaha zefektivnit její služby a rozšiřovat jejich nabídku. Letos přibylo
několik nových možností pro uživatele knihovny, například byly
zakoupeny nové počítače pro veřejnost, zřízena služba online katalogu
knih, zmodernizovány webové stránky, nakoupeny nové knihy, vypůjčeny
nové knihy z výměnného fondu, také se pozměnila nabídka periodik atd.
Přijměte mé srdečné pozvání do naší knihovny ve změněné otevírací
době: úterý 17.30 - 20.00 a čtvrtek 17.00 – 20.00.
Tomáš Pavelka, knihovník

VERNISÁŽ A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Vernisáž výstavy fotografií Hany Skalkové

V pondělí 28. září se konala v knihovně vernisáž výstavy fotografií Hany
Skalkové, mladé talentované fotografky z Vitčic. Výstava se skládala ze tří
částí: fotografie z kalendáře, proměny a dětská fotografie. Vernisáž začala
představením fotografky a jejího týmu, následovalo krásné pěvecké
vystoupení v podání Emílie Řezáčové z Vrchoslavic. Po vystoupení byli
všichni návštěvníci pozváni na malé občerstvení, kde byla možnost si
promluvit s tvůrkyněmi výstavy, kterou jste mohli v knihovně zhlédnout
v říjnu a listopadu.

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v roce 2016.
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