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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY

KNIHOVNA ROKU
OLOMOUCKÉHO
KRAJE
Obec Mořice zabodovala i
letos v soutěži Vesnice
Olomouckého kraje roku 2015
a získala Diplom za moderní
knihovnické a informační
služby (Knihovna roku)
spojený s finančním darem
50 000 Kč od Olomouckého
kraje.

Milí čtenáři bulletinu,
chtěl bych vás touto formou informovat o aktuálním dění v knihovně, kde
se opravdu stále něco děje. Jsem velmi rád, že si mnozí najdete letos
cestu do knihovny i v letních měsících, kdy zpravidla bývá návštěvnost
nižší než v ostatních měsících roku. Prázdniny už pomalu končí a dny se
postupně zkracují, což předznamenává dlouhé večery, které se nejlépe
tráví s dobrou knihou z naší knihovny či přímo v prostorách knihovny.
Dětem a studentům přeji mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce,
vám všem příjemné strávení zbývajících letních dnů a těším se na setkání
s vámi v knihovně.
Tomáš Pavelka, knihovník

ČERPÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU VISK3 MKČR
Knihovna na přelomu letošního a loňského roku žádala o dotaci na
projekt „Rozšíření služeb – on-line katalog a veřejný přístup k internetu“,
s žádostí jsme byli úspěšní a obdrželi jsme dotaci v požadované výši.
Realizace projektu proběhla v červenci letošního roku, byly zakoupeny
dvě počítačové sestavy pro veřejnost, barevná kopírka, chybějící moduly
automatizovaného knihovního systému pro evidenci periodik a AV médií,
dále modul revize knihovního fondu a on-line katalog, který můžete
využívat pro vyhledávání ve fondu naší knihovny z pohodlí domova,
odkaz naleznete na webových stránkách knihovny. Na tomto místě bych
chtěl zmínit skvělou spolupráci s Prostějovskou knihovnou při přípravě
dotace, fungování výměnného fondu i zajištění metodického zázemí.

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Slavnostní předávání ocenění v Černotíně

V srpnu tohoto roku se v knihovně postupně vyměňují staré a již
nevyhovující regály za nové, přičemž knihy pro děti a mládež byly
přesunuty do čítárny, čímž bylo docíleno získání více místa pro další
knihy. Z výměnného fondu bylo vypůjčeno téměř 500 knih a bylo
zakoupeno 50 knih nových z obecního rozpočtu, které nyní čeká proces
katalogizace a obalení, aby jste si je mohli co nejříve vypůjčit.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych rád poděkoval za několikaletou práci pro knihovnu
Bc. Petře Loučkové, DiS., bývalé knihovnici a pozdější vedoucí
knihovny, která z časových důvodů od letošního srpna již nemohla dále
v knihovně pracovat, ale přesto zůstává stopa její práce v knihovně
nadále.

Vernisáž výstavy fotografií Jany Beránkové (vlevo)
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Důsledkem této změny bude nepochybně úprava výpůjční doby,
o které vás budeme včas informovat v místním rozhlase, na nástěnce
u knihovny i na webových stránkách.

ČINNOST KNIHOVNY
I nadále zůstává hlavní činností v knihovně půjčování knih, nabízíme
vám knihy naučné, beletrii pro dospělé (romantickou, historickou,
detektivky a ostatní žánry), naučnou literaturu pro děti a mládež,
beletrii pro mládež, knihy z povinné školní četby a knihy pro mládež
(pohádky, příběhy o dětech, básničky a příběhy o zvířátkách).
Mezi další činnosti patří půjčování periodik (aktuálně: Bravo,
Cosmopolitan, Katka, Rytmus života, F. O. O. D., Moje psychologie,
Bydlení, History, Svět motorů a ABC), čtenáři si mohou zapůjčit i
některé DVD z osmidílného cyklu obecní filmové kroniky či
nahlédnout do fotokronik.

Školka na návštěvě v knihovně

Kontaktní informace
Zámecká knihovna
Mořice 28
798 28, Mořice
739 244 974
knihovna@morice.cz
knihovna.morice.cz

Knihovna nabízí dále svým uživatelům přístup k internetu a využití
dvou počítačů, do kterých byl získán za administrativní poplatek
softwarový dar od firmy Techsoup v podobě kancelářské sady MS
Office 2013 a fotografického editoru Zoner photo studio 17. V případě
potřeby vám v knihovně rádi poradíme při práci na pc i na internetu.
Uživatelé mohou trávit v prostorách knihovny i svůj volný čas, k tomu
využívají čítárnu s příjemným posezením v klidném prostředí nebo
klubovnu s televizí a domácím kinem. Pro turisty a zájemce je možné
dohodnout i komentovanou prohlídku obce po předchozí telefonické či
mailové domluvě.

ZÁVĚREM
Knihovnu navštíví v prvním zářijovém týdnu celostátní komise soutěže
Knihovna roku, kam jsme postoupili z krajského kola soutěže Vesnice
Olomouckého kraje roku 2015. Od podzimu bude knihovna pokračovat
v pořádání akcí a setkání pro čtenáře i ostatní obyvatele obce. Přijměte
srdečné pozvání mezi naše čtenáře či jen tak na kávu nebo čaj do
příjemného prostředí knihovny.
Z besedy p. Ošťádala, spisovatele z Němčic n/H
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