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KNIHOVNA JINAK
Letos jsme se poprvé zapojili
do soutěžního klání o tul
Knihovna JINAK. Soutěž
vyhlašuje Svaz měst a obcí ČR.
Tento rok se přihlásilo 95
knihoven napříč republikou,
aby se ucházelo v hlasování o
vítězství v soutěži. Téma
"JINAK" Svaz podporuje,
protože si uvědomuje, že
právě v knihovně dělat jen to
základní v dnešní době
nestačí. Hlasování veřejnos
dalo naší knihovně 468 hlasů,
což nám vyneslo první místo.
V nadcházejících měsících se
uskuteční setkání soutěžících
a na podzim si převezmeme
ocenění v Klemen nu.

Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí.
Během měsíce ledna bylo možné si v knihovně prohlédnout výstavu
fotografií Evy Novotné na téma Čtvero ročních období, vernisáž proběhla
před Vánoci. Březen, měsíc čtenářů, jsme již po čtvrté zakončili s dětmi
Nocí s Andersenem. V dubnu knihovnu navštívila mateřská škola a
pozornost patřila soutěži Knihovna JINAK.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

NOC S ANDERSENEM
Povídání o pejskovi a kočičce, dětská kniha od Josefa Čapka, se stalo
tématem letošního ročníku celostátní akce Noc s Andersenem. Desítka dětí
z naší obce nejprve poslouchala jeden z příběhů, poté děti hledaly cestu
v bludišti od pejska ke kočičce. Po přečtení dalších příběhů si každý
vymaloval svého pejska a kočičku. Následovala večeře z vlastních zásob.
Pak už si každý ulehl do svého spacáku a pomalu usínal při sledování
pohádky. Ráno byla připravená snídaně a děti čekalo sbalení se a úklid.

MOŘICKÁ ŠKOLKA V KNIHOVNĚ
Během dubna knihovnu poctila pravidelnou půlroční návštěvou naše
školka. Děti se podívaly na pohádku, připomněly si, kde v knihovně najdou
knihy pro jejich věkovou kategorii a jaké je jejich značení. Dále si poslechly
příběh a vybarvily k němu tematickou omalovánku. Nakonec bylo dětem a
pracovníkům školky poděkováno za dlouhodobou spolupráci. Byla to
právě fotografie s dětmi z MŠ Mořice, která v hlasování veřejnosti
knihovně přinesla ocenění Knihovna JINAK.

Noc s Andersenem

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