Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2012
Úvazek: 0,6
Počet půjčovných dnů: 121
Výpůjčky celkem: 10.835

Čtenáři zapsaní celkem: 319

z toho do 15 let: 93

Návštěvníci celkem: 3.523
(z toho 318 uživatelů internetu v knihovně + 328 návštěvníků on-line služeb + 822 návštěvníků
kulturních a vzdělávacích akcí knihovny)
Počet návštěv webové stránky knihovny: 12.662
Vyřízených rezervací: 15
Odepsané knihy: 412

Registrované informace: 19
Zapsané knihy: 297
MVS (Meziknihovní výpůjční služba): 49

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,
výroba propagačních materiálů a plakátů při knihovnických akcích.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

35 pro celkem 822 návštěvníků

Dopolední čtení v knihovně – pro děti a maminky na mateřské dovolené
*
Prázdninové hraní v knihovně:
Od 20. – 24. února 2012 mohly děti strávit v knihovně. Čekalo je tam např. čtení z knihy Dobrodružství
kapříka Metlíka, mladého začínajícího spisovatele Jana Opatřila, který v listopadu přijede besedovat
s babickými dětmi. Vyrábění záložek nebo krabiček na tužky za obětavé pomoci paní Chmelíčkové,
soutěž v hraní pexesa nebo Člověče, nezlob se…. Největším zážitkem byl ale společný výlet s dětmi
z Huštěnovic do ZOO Olomouc.
*
Březen – měsíc čtenářů:
Návštěva Klubu důchodců Babice v knihovně
Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou – večer se uskutečnilo milé setkání ve sklípku
U Stuchlíků, dopoledne proběhlo autorské čtení pro děti 1. – 5. tříd a 8. – 9. tříd ZŠ Babice.
*
Noc s Andersenem aneb Cesta do zahrady pana Trnky:
Z pátka na sobotu 30. – 31. března strávilo l6 dětí již 11. noc v knihovně. Spáči hledali klíč a pohádky
ukryté v zahradě pana Trnky. Velký dík patří paní Ivě Bičanové, která nakreslila kulisy zahrady, dětem
z 6. třídy, které si vytvořily masky strašidel a hlídaly nápovědy v zahradě a dík patří i kouzelnému
Ondrovi Matochovi, který si opět zahrál pana Andersena.
*
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka:
Projekt na podporu čtenářství. Děti získaly zdarma knížku Školníci od Ministerstva, kterou napsal Miloš
Kratochvíl a ilustrovala Renata Fučíková. V rámci projektu připravila knihovna pro děti 1. tř. ZŠ Babice
tyto besedy: Anička malířka
Kouzelná zahrada
Za pohádkou kolem světa
Martínková čítanka
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem
*
Knihovnické lekce:
Proběhly v říjnu pro všechny třídy ZŠ Babice.

*
Týden knihoven – říjnové akce pro veřejnost:
Setkání broučků a berušek – které zahájily děti z dramatického kroužku ZŠ pohádkou Sůl nad zlato.
Lampionový průvod obcí pak byl zakončen ohňostrojem před knihovnou.
Kniha Světů – zahájení výstavy a povídaní s mladou začínající autorkou Valentinou Montevecchi
ze Sušic. Proběhl i předkřest její knihy Utajený svět za účasti herce Slováckého divadla Tomáše Šulaje.
Cesta k Zuzančině studánce – turistický výlet „Za pověstmi našeho kraje“
*
Autorské čtení a beseda s panem T. Okamurou
*
Den pro dětskou knihu:
Autorské čtení s Janem Opatřilem, autorem knížek o kapříku Mertlíkovi – pro 1. – 5. třídy ZŠ Babice
Autorské čtení s Valentinou Montevecchi – pro 7. – 9. třídy ZŠ Babice
*
Výstavy:
Toulky kolem Babic – fotografie Ivany Bičanové
Kniha světů – tvorba Valentiny Montevecchi
*
Soutěže:
O spaní v knihovně v rámci Noci s Andersenem
Po babických chodníčcích – fotografická soutěž

Dne: 5. 1. 2013

Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

