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LOGO
Od poloviny měsíce února se
knihovna může prezentovat
podobně jako dnes již většina
firem a institucí – vlastním
logem, jedinečnou grafickou
značkou, která pomáhá při
identifikaci
a
vytváření
povědomí o knihovně. Návrh
loga vytvořil student Dominik
Skřička z Kroměříže, který se
během ročního studijního
pobytu v Kanadě věnuje i
grafickým pracím. Základním
požadavkem
ze
strany
knihovny
bylo
vytvořit
jednoduché, graficky vyvážené
a moderní logo, jenž bude
zároveň vhodné pro formální
užívání. Výsledek uspokojil
všechny požadavky, vzniklo
nadčasové
logo,
které
knihovna již plně využívá.
Velký dík patří tvůrci loga za
čas a práci, kterou tvorbě
návrhu věnoval.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny za uplynulé
čtyři měsíce od vydání posledního bulletinu.
Po úspěšné revizi a návštěvě dětí z MŠ Mořice na začátku února byla
dokončena práce na novém logu knihovny, návrh loga byl schválen
vedením obce. V březnu knihovna pro děti uspořádala Noc s Andersenem.
Knihovní fond byl obohacen o několik nových knih. V současnosti je
odebíráno 9 titulů periodik s různým zaměřením. Aktuality i obecné
informace o knihovně a katalog knih naleznete na webových stránkách
knihovna.morice.cz.
Přijměte prosím mé srdečné pozvání do naší knihovny
Tomáš Pavelka, knihovník

NOC S ANDERSENEM
Středa před zeleným čtvrtkem patřila v naší knihovně dětem, konal se
druhý ročník úspěšné a u dětí oblíbené Noci s Andersenem.
V předvečerních hodinách se sešla asi desítka dětí, po společném zahájení
se utvořily dvojice, každá dostala list s otázkami pro bojovou hru –
průzkum obce, spustila se časomíra a dvojice vyrazily do terénu. Zjišťovalo
se např. kolik je soch na balustrádě kostela, jak se jmenuje pan kronikář či
jaké číslo značí silnici ve směru Nezamyslice - Vrchoslavice. Po hře a večeři
jsme si pustili film, přečetli pohádku od H. Ch. Andersena a nastal čas
spánku. Ráno jsme se po sladké snídani sbalili a vyčkávali příchodu rodičů
nebo prarodičů, kteří si děti vyzvedli.

Nové logo knihovny

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

