Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2011 Úvazek: 0,6
V tomto roce jsme slavnostně prožili již 10. NOC S ANDERSENEM. Průběh všech ročníků jsme si
připomněli velkou výstavou a promítli si prezentaci.
Počet půjčovných dnů: 119
Výpůjčky celkem: 12.184

Čtenáři zapsaní celkem: 203

z toho do 15 let: 89

Návštěvníci celkem: 3.604
(1.745 návštěvníků, kteří si půjčili knihu + 497 uživatelů internetu v knihovně + 328 návštěvníků online služeb + 1.034 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny)
Počet návštěv webové stránky knihovny: 4.112
Vyřízených rezervací: 8
Zapsané knihy: 213

Registrované informace: 44
Odepsané knihy:
225

Ostatní knihovnické práce: průběžné balení a oprava knih, zařazování knih a časopisů, kompletování
časopisů, úklid a podrobnější řazení knih do abecedy ve volném výběru, BIS - vyhledávání dotazů,
MVS, výroba propagačních materiálů a plakátů při knihovnických akcích.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
41 pro celkem 1.034 návštěvníků
*
Prázdninové hraní v knihovně
Již posedmé připravila knihovna celotýdenní hraní v knihovně plné zábavy, poznání a rukodělných prací
– v pondělí jsme vyráběli sešívané záložky do knih, v úterý lampiony, ve středu jsme navštívili ZOO
Zlín a hvězdárnu ve Zlíně, ve čtvrtek a pátek jsme si četli a hrály různé společenské hry.
*
Noc s Andersenem aneb Přišel nás navštívit pan Andersen
10. slavnostní „noc“ proběhla v duchu postaviček pana Čtvrtka, přišel kouzelník, symbolické sudičky
nám připomněly předešlé ročníky, zasadili jsme nový pohádkovník před zdravotním střediskem, prošli
se obcí s lampiony, obdivovali ohňostroj i krásný dort…
*
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt na podporu čtenářství. Děti obdržely od Ministerstva školství zadarmo knížku spisovatelky
Daniely Krolupperové Zmizelá škola, kterou ilustrovala ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková.
V rámci projektu připravila knihovna pro děti 1. tř. ZŠ Babice a Huštěnovice tyto akce:
Hajaja – pohádky na dobrou noc – pro ZŠ Huštěnovice
Kouzelný mlýnek – pro děti ZŠ Babice
Za pohádkou kolem světa – pro děti ZŠ Babice
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem – pro děti ZŠ Babice
*
Knihovnické lekce
Proběhly v tomto roce 2x pro všechny třídy ZŠ Babice a to v březnu a říjnu.
*
Týden knihoven – říjnové akce pro veřejnost
Za krásami Chřibských pískovců a výhledů – turistický výlet kolem Osvětiman
Den otevřených dveří – Setkání maminek a dětí
Setkání broučků a berušek – lampionový průvod obcí s ohňostrojem
Pohádkové dopoledne - čtení pro děti MŠ
*
Výstavy
A třetí den stvořil… - výstava Augustina Navrátila
Krajinné detaily Ladislava Podhorského i s diaprojekci

Dne: 5. 1. 2012

Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

