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REVIZE KNIHOVNÍHO
FONDU
Ve dnech 1. 2. – 2. 2. 2016
proběhla v naší knihovně
revize knihovního fondu. Dle
zákona musíme revizi provést
jednou za 5 let, tato doba letos
uplynula, proto byly do
knihovny pozvány pracovnice
úseku regionálních funkcí
Městské knihovny Prostějov,
aby společně s knihovníkem
zahájily revizi, která letos
proběhla poprvé elektronicky.
Výsledek je velmi kladný,
žádná kniha se z knihovny
neztratila.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři bulletinu,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny v posledních
dvou měsících.
Na začátku prosince jsem se aktivně zúčastnil Setkání knihovníků regionu
v Prostějovské knihovně, kde jsme si s ostatními kolegy a kolegyněmi
vyměňovali zkušenosti a poznatky z naší práce. V polovině měsíce
proběhlo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ v naší knihovně čtení
pro děti. Knihovnu také navštívily děti z kroužku Šikovné ručičky, aby zde
strávily své poslední setkání v roce 2015, které se neslo v duchu očekávání
Vánoc. V lednu se konala beseda s autorkou knihy, na začátku února pak
knihovnu navštívila Mateřská škola Mořice a také proběhla revize
knihovního fondu. Bližší informace o plánovaných akcích a činnosti
knihovny najdete na našem webu knihovna.morice.cz.
Přijměte mé srdečné pozvání do naší knihovny
Tomáš Pavelka, knihovník

BESEDA S AUTORKOU
Na konci ledna jste měli příležitost navštívit velmi zajímavou besedu
s autorkou knihy Probuzené vzpomínky Adélou Palíškovou, kronikářkou
Vrchoslavic, která nedávno vydala knihu obsahující šest vzpomínek
pamětníků z Vrchoslavic na dobu druhé světové války v obci a okolí. Knihu
si můžete v knihovně vypůjčit, aktuální dostupnost lze ověřit v online
katalogu na webových stránkách knihovny.

DO KNIHOVNY NEJEN PRO KNIHU

Čtení pro děti v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“

Už dávno neplatí, že knihovna je jen místnost se spoustou knih, kde by
návštěvník neměl mít důvod se zdržovat déle, než je nutné pro výběr a
evidenci výpůjček. Prostor naší knihovny nabízí i alternativu pro trávení
volného času pro všechny generace a pro různorodé aktivity. Během
výpůjční doby mají čtenáři příležitost plně nabídku knihovny využít. Mimo
půjčování knih, periodik a brožur knihovna poskytuje příjemné prostředí
k setkávání s přáteli, technické zázemí pro sledování vlastních filmů nebo
třeba obecní filmové kroniky, přístup k internetu prostřednictvím
bezdrátové sítě, také dává uživatelům k dispozici dva počítače vybavené
kancelářským softwarem a softwarem pro úpravu fotek, umožňuje tisk za
drobný poplatek černobíle i barevně a mnoho dalšího vyžití.

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každé úterý a čtvrtek od 17 30 do 20 00
Vydala Zámecká knihovna Mořice v únoru 2016 jako informační bulletin pro potřeby knihovny, zpracoval Tomáš Pavelka, knihovník.

