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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY

NOVÉ KNIHY

Milí čtenáři,

MENGELEHO DĚVČE
PÍSEŇ LEDU A OHNĚ
ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ
DOMÁCÍ KUCHAŘKA
MOŘICE JUBILEJNÍ

dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí.
V průběhu dubna poctily návštěvou knihovnu děti z MŠ Mořice a MŠ
Nezamyslice. Během května byly dovezeny nové knihy z výměnného fondu
Prostějov a zařazeny do fondu naší knihovny. Červen patřil v obci sjezdu
rodáků, v knihovně probíhala výstava a den otevřených dveří. V létě se
nakoupily nové knihy, které se postupně katalogizují. Na konci září jsme
s panem starostou pozváni na vyhlášení ocenění Nejlepší neprofesionální
knihovník Olomouckého kraje. V říjnu pojedeme přebírat do Klementina
celostátní ocenění Knihovna JINAK, které naše knihovna vyhrála na jaře.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.

KLOFÁCI
KOMU STRAŠÍ VE VĚŽI
DO POSLEDNÍHO DECHU

HOVORY K SOBĚ

Tomáš Pavelka, knihovník

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ŠKOLEK
Duben byl pro knihovnu měsíc školek, navštívily nás děti z MŠ Mořice i
z MŠ Nezamyslice. Poslechly si příběh a vybarvily k němu tematickou
omalovánku. Také se podívaly na pohádku, připomněly si, kde v knihovně
najdou knihy pro jejich věkovou kategorii a jaké mají značení. Těšíme se
na další spolupráci s místní školkou a jsme rádi za spolupráci s přespolní.

DIGITALIZACE KRONIK
Sjezd rodáků knihovna prožila dnem otevřených dveří spojeným
s výstavou kronik. Před rokem se z iniciativy knihovny uskutečnila
schůzka pana starosty, pana kronikáře a knihovníka se zástupci vozíčkářů
zabývajících se digitalizací kronik. Dnes máme v knihovně k nahlédnutí
digitalizované obecní kroniky a pamětní knihy od konce 19. století na CD i
v podobě papírových replik.
Výstava na sjezdu rodáků

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