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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí.

knih bylo v březnu

vypůjčeno z výměnného fondu.
Lovec Králíků, poslední kniha
Larse
Keplera;
humorný
román Evžena Bočka Poslední
aristokratka; fantasy kniha
V Pavoučí síti od mladého
českého autora Kuby Hrdouna;
Skryto v Paříži, kniha o ženách
od Corine Gantz; detektivka
Dominika Dána Nestydaté
neviňátko; humorná kniha pro
dívky Poděska Ivy či historický
román
Marie
Körnerové
Pozlacená klec a mnoho
dalších knih si můžete nyní
vypůjčit. Dostupnost ověříte
v online katalogu na webu.

Po úspěšné vernisáži na konci listopadu byla do konce minulého roku
v knihovně umístěna výstava fotografií Jiřího Vosičky na téma krasojízda.
V pátek před Vánoci navštívily knihovnu děti z kroužku Šikovné ručičky,
zhlédly pohádku, zpívaly koledy u stromečku a Ježíšek jim nadělil dárky.
Během března, měsíce čtenářů, odpovídali mnozí návštěvníci v anketě na
otázku: Kterou knihu postrádáte ve fondu naší knihovny? Také jsem se
zúčastnil školení knihovníků ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde byla
řeč o digitální knihovně, a navštívil jsem výměnný fond Městské knihovny
v Prostějově. V závěru měsíce se konala Noc s Andersenem.
Přijměte prosím mé srdečné pozvání do naší knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA
Knihy, časopisy, noviny a další dokumenty v digitální podobě jsou široké
veřejnosti přístupné na internetu. Velké knihovny a další instituce
digitalizují tisíce dokumentů každý rok. Pokud byste si rádi prolistovali
například Lidovými novinami z roku 1895, máte možnost, v sekci našeho
webu Digitální knihovna najdete vše potřebné. Jestli byste raději
procházeli digitální archiv na cestách, stačí si ve vašem chytrém telefonu
stáhnout aplikaci Kramerius – digitální knihovna.

NOC S ANDERSENEM

Noc s Andersenem

Třetí ročník oblíbené akce pro dětské čtenáře byl na téma komiksů
Čtyřlístku. Více než desítka dětí započala večerní program společným
čtením speciálního vydání časopisu s podtitulem Noc v knihovně.
Následovalo vytváření vlastních komiksových příběhů. Každý obdržel
jeden komiks s prázdnými bublinami a do nich vepsal vlastní text. Poté
jsme hráli s hrdiny komiksu obměnu hry Člověče, nezlob se. S večeří
v břiše jsme si lehli do spacáků a zakončili náš večer animovanou
pohádkou Čtyřlístek ve službách krále. Na ráno byla připravena snídaně a
diplomy za úspěšné splnění úkolů a přenocování v knihovně.

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