ZÁMECKÁ KNIHOVNA
MOŘICE
Informační bulletin

RADOSTNÉ A
POŽEHNANÉ
VÁNOCE, DO NOVÉHO
ROKU PEVNÉ ZDRAVÍ,
MNOHO LÁSKY,
PŘÁTEL A SPOUSTU
PŘEČTENÝCH KNIH
PŘEJE
VAŠE KNIHOVNA

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí.
Během podzimních měsíců knihovna vcelku sklízela úspěchy. V soutěži o
Nejlepšího neprofesionálního knihovníka Olomouckého kraje se podařilo
vybojovat 3. místo. V říjnu proběhlo předání ceny Knihovna JINAK, kde
jsme se umístili na první příčce celorepublikově. Krom soutěžení jsme se
mohli potkávat v průběhu výpůjční doby, kdy je možné si zapůjčit nejen
knihy, ale i časopisy, brožury, využít veřejných PC stanic atd.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

KNIHOVNA JINAK
Uprostřed října se v rámci Týdne knihoven konalo vyhlášení cen Knihovna
roku. Jednou z vyhlašovaných kategorií je Knihovna JINAK, nad kterou
má záštitu Svaz měst a obcí České republiky. Jinakost ve skutečnosti není
problém, ale naopak cesta, jak osvěžit obor, který může z důvodu
celospolečenských změn začít stagnovat a měnit se na mrtvou službu. Cenu
předal mořickému knihovníkovi Vlastimil Picek, místopředseda SMO ČR
a starosta Brandýsa nad Labem. Krom diplomu knihovna obdržela i vázu.

NEJLEPŠÍ NEPROFESIONÁLNÍ KNIHOVNÍK

Vyhlášení soutěže Knihovna roku 2018

Soutěž, kterou vyhlašuje Vědecká knihovna v Olomouci, proběhla v
regionu podruhé. Nominován mohl být pracovník jakékoliv knihovny,
která sídlí na území kraje a jejíž provozní doba pro veřejnost nepřesahuje
patnáct hodin týdně. Odborná porota hodnotila osobnost knihovníka, péči
o knihovnu a snahu o její propagaci. Důležitá byla také míra spolupráce s
obcí a školským zařízením. V Olomouckém kraji je celkem 480 knihoven,
z toho 416 neprofesionálních, které spravují lidé ve volném čase. První
příčku vybojovala Veronika Vališová z Černotína, druhé místo obsadila
Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě, třetí skončil Tomáš
Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích.

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