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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY

• Hraničářův učeň 13., 14. díl

Milí čtenáři,

• Tanec s draky

dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za druhé
čtvrtletí roku 2019.

• Narodili se, aby přežili
• Hostina pro vrány
• Percy Jackson 1. – 5. díl
• Rozmarné léto
• 25 tajemství Prahy
• Pohádky H. Ch. Andersena
• Hanin kufřík
• Audience

Na konci března knihovnu navštívili prvňáčci z Masarykovy ZŠ
Nezamyslice. Začátkem léta knihovna zakoupila přibližně dvě desítky
nových knih jako každý rok a rozšířila svůj stálý fond. V červnu jsem měl
možnost reprezentovat Svaz knihovníků a informačních pracovníků jako
člen hodnotící komise soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2019. Jde
o cennou zkušenost, kdy lze načerpat inspiraci v jiných obcích.
Inspiraci poté na konci června přijely dvě desítky knihovníků a starostů
z různých koutů republiky načerpat do Mořic. V naší knihovně se konala
odborná celodenní stáž v rámci projektu Sdružení místních samospráv ČR
Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů obcí I. typu. Kromě prohlídky
knihovny a příspěvku od místního knihovníka mohli účastníci slyšet
o službách knihoven pro knihovny a o knihovně pro 21. století od ředitelky
Knihovny města Olomouce Lenky Pruckové a o postavení knihovny v obci
od starostky Zbyslavic v Moravskoslezském kraji Reginy Vřeské.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny a přeji hezké léto!
Tomáš Pavelka, knihovník

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ŠKOLY

Návštěva dětí ze zákadní školy

Knihovnu navštívili prvňáčci z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice v rámci
března, měsíce čtenářů. Připraven byl pro ně program o Pejskovi a
kočičce. Přečetli jsme si nejprve pohádku, během čtení jsme pomocí
otázek na děj dávali pozor a na konci se snažili objevit ponaučení pohádky
pro běžný život dětí. Děti si pak vymalovaly omalovánku a dozvěděly se
ještě, jak knihovna funguje, kde lze nalézt dětské knihy a kdy je možné si
je přijít s rodiči vypůjčit.

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