Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2010
Úvazek: 0,6
Akcí tento rok bylo méně, protože Zoja Chodúrová byla nemocná od července do konce
listopadu. Půjčování v knihovně bylo zajištěno Jarkou Mádlovou.
Počet půjčovných dnů: 136
Výpůjčky celkem: 11.909
Čtenáři zapsaní celkem: 218
z toho do 15 let: 80
Návštěvníci celkem: 3.552
(1.774 návštěvníků, kteří si půjčili knihu + 816 uživatelů internetu v knihovně + 300
návštěvníků on-line služeb + 662 návštěvníků kulturních akcí knihovny)
Počet návštěv webové stránky knihovny: 18.081
Vyřízených rezervací: 9
Registrované informace: 31
Akce pro čtenáře:
28 + 662 návštěvníků akcí
* Prázdninové hraní v knihovně
V době celého týdne jarních prázdnin jsme si hráli, četli, soutěžili, vyráběli různé ozdobné
předměty, záložky, krabičky, zvířátka… za pomocí paní Chmelíčkové, surfovali na internetu,
navštívili ZOO Brno, pořádali výlet do okolí Babic
* Noc s Andersenem aneb Přišel nás navštívit pan Andersen
V pohádkové mořské říši se sešlo 25 dětí 1. - 5. tříd. a děvčata z kroužku hraní na kytaru.
Společně jsme si povídali o moři, kreslili barevné ryby, vyráběli námořní prostírání, hledali
poklad na faře i pořádali diskotéku.
* Čtvrteční večery v knihovně
Jura na Islandu – cestopisná beseda J. Stockmanna + výstava fotografií
* Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt na podporu čtenářství. Děti obdržely od Ministerstva školství zdarma knížku Jiřího
Kahouna Legrační dům, kterou ilustroval Jiří Fixl.
V rámci projektu připravila knihovna pro děti 1. tř. ZŠ Babice a Huštěnovice tyto akce:
Kouzelný mlýnek – pohádkové příběhy V. Čtvrtka
Kouzelný mlýnek pana Čtvrtka a Večerníček
Zvířátka v pohádkovém světě ( o Z. Milerovi)
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem
* Den pro dětskou knihu
Kdo se bojí, nesmí do lesa – divadelní představení ochotníků z Otrokovic pro MŠ a děti
1. – 3. tříd ZŠ Babice a Huštěnovice
Nový Zéland – cestopisná beseda J. Máry pro děti 4. – 9. tříd ZŠ Babice
* Soutěž - Jakou barvu má náš-tvůj svět
* Exkurze a ostatní besedy
Mámo, táto, školníku! Ukážu vám matiku! – beseda pro děti 1. – 5. tříd ZŠ Babice
Exkurze MŠ, vlastivědného kroužku, dětí 5. třídy
Zapsané knihy:

232

Odepsané knihy:

0

Ostatní knihovnické práce: průběžné balení a oprava knih, kompletování časopisů, průběžné
zařazování knih a časopisů , BIS - vyhledávání dotazů, MVS, výroba propagačních materiálů
a plakátů při knihovnických akcích, doplňování knih soubory ze skladiště v Uherském
Hradišti.
Dne: 5. 1. 2011
Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

