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NOVÉ KNIHY Z VF
V knihovně si můžete nyní
vypůjčit některou z desítek
knih, o které byl v listopadu
obohacen fond naší knihovny,
jedná se o knihy vypůjčené
z výměnného fondu Městské
knihovny Prostějov. V nabídce
jsou knihy pro mládež,
detektivky, historická a ostatní
beletrie. Za zmínku stojí např.
knihy Dívka ve vlaku, Prázdné
místo, Dívka v pavoučí síti,
Aristokratka ve varu, Husitská
epopej,
Procitnutí
slečny
Primové, Pasažérka, Poslední
vlak do Istanbulu, Saxána a
Lexikon kouzel aj.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí od vydání posledního čísla bulletinu.
Na začátku září jsem se zúčastnil výjezdu knihovníku regionu Prostějov,
navštívili jsme knihovnu v Doloplazích, Víceměřicích a Kroměříži. V říjnu
se konalo ve Vědecké knihovně Olomouc setkání knihovníků, zde jsem
dostal možnost představit naši knihovnu ostatním kolegům, poté
následovala prezentace nové metodiky Ministerstva kultury ČR, program
jsme zakončili prohlídkou digitalizační jednotky a studovny historických
dokumentů.
Přeji všem čtenářům bulletinu v radosti a klidu prožité Vánoce, do nového
roku spoustu přečtených knih, úspěchů, zdraví, lásky a spokojenosti.
Přijměte prosím mé srdečné pozvání do naší knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

VERNISÁŽ VÝSTAVY KRASOJÍZDA
V neděli 27. listopadu na začátku adventní doby proběhla v knihovně
Vernisáž výstavy Jiřího Vosičky na téma Krasojízda. Míša a Katka, dcery
Jiřího, již několik let trénují a soupeří za oddíl Němčic nad Hanou v této
disciplíně. Během vernisáže se promítala videa ze soutěží, byly kladeny
otázky na fotografa i závodnice a také byl předveden speciální bicykl
určený pro krasojízdu. Do konce prosince jsou během otevírací doby
k vidění fotografie, poháry a další předměty spojené s krasojízdou.
Poděkování patří Jiřímu za čas strávený přípravou výstavy, jeho dcerám za
poskytnutí materiálů a všem ostatním, co se na vernisáži podíleli.
Vernisáž, fotografie od Josefa Rudyka

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každé úterý a čtvrtek od 17 30 do 20 00
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