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PŘEJE
VAŠE KNIHOVNA

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za druhé
pololetí roku 2019.
V létě byly zakoupeny nové knihy, zkatalogizovány a obaleny. Rovněž byly
dovezeny nové knihy z výměnného fondu z Prostějova. Na podzim
knihovnu navštívily děti ze školky. Zúčastnil jsem se vyhlášení Knihovny
roku v Klementinu, kterou se letos stala knihovna Větrný Jeníkov, ta se
podobá naší knihovně, také se nachází v zámeckých prostorách. Na
začátku prosince se konalo setkání knihovníků regionu Prostějov, kde nás
informoval o aktualitách ředitel knihovny Prostějov a my jsme s ostatními
knihovníky regionu sdílely své poznatky z tohoto roku.
Projekt Sdružení místních samospráv ČR Vzdělávání zaměstnanců a
zastupitelů obcí I. typu pokračoval dalšími knihovnickými stážemi. Po první
stáži Jak nastartovat obecní knihovnu v červnu v naší knihovně, proběhla
tato stáž v červenci v Bolaticích v Moravskoslezském kraji, v říjnu v Háji
u Duchcova na Ústecku a ve Větrném Jeníkově na Vysočině. Na všech
stážích jsem měl možnost hovořit o naší knihovně. Vyšlo i video o
problematice.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny a přeji hezké Vánoce!
Tomáš Pavelka, knihovník

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ŠKOLKY

Návštěva dětí z mateřské školy

Svou pravidelnou půlroční návštěvou v listopadu poctila knihovnu
Mateřská škola Mořice. S dětmi jsme se tentokrát zabývali Krkonošskými
pohádkami. Nejprve jsme si společně jednu z pohádek přečetli a povídali
si o jejím obsahu a poučení z pohádky. Děti si mohly vymalovat svého
Krakonoše, kterého si odnesly domů. Krkonošskou pohádku jsme zhlédli i
ve filmové podobě. Před návratem dětí do školky jsme si ukázali, kde jsou
v knihovně knížly pro děti a jak knihovna funguje.

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