Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2009
Úvazek: 0,6
Počet půjčovných dnů: 138
Výpůjčky celkem: 12.603
Čtenáři zapsaní celkem: 230 z toho do 15 let: 89
Návštěvníci celkem: 4.331
(1.906 návštěvníků, kteří si půjčili knihu + 929 uživatelů internetu v knihovně + 1.210
návštěvníků webové stránky knihovny + 1.298 návštěvníků kulturních akcí knihovny)
Vyřízených rezervací:
9
Registrované informace: 118
Akce pro čtenáře:
46 + 1.298 návštěvníků akcí
* Prázdninové hraní v knihovně
V době celého týdne jarních prázdnin jsme si hráli, četli, soutěžili, vyráběli různé ozdobné
předměty, záložky, srdíčka, velikonoční zvířátka… za pomocí paní Chmelíčkové, surfovali na
internetu, navštívili opět ZOO Lešná, prohlédli hasičskou techniku při Dni otevřených dveří.
* Noc s Andersenem – Hledáme kamarády Ferdy Mravence
Sešlo se 25 dětí převážně 1. – 3. tříd, 1 z MŠ, děvčata z kytarového kroužku, Ondra z 9. tř.,
navštívili jsme Patnáctku…
* Týden knihoven
Život plný kamení – besedy pro žáky 5. – 9. tříd
Setkání broučků a berušek - lampiónový průvod obcí, ohňostroj
Za krásami chřibských pískovců a výhledů - turistický výlet
* Čtvrteční večery v knihovně
Pohádky Chřibů – beseda s autorkou knihy J. Bednaříkovou
Pohádkové Chřiby ve fotografií T. Pjeviče
Život plný kamení
* Výstavy – tvorba babických občanů
Pohádkové Chřiby – výstava fotografií
Svět minerálů, nerostů, hornin a zkamenělin
* Knihovnické lekce - pro všechny třídy ZŠ Babice a MŠ Babice
* Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt na podporu čtenářství. Děti obdržely od Ministerstva školství zdarma knížku Ivony
Březinové Okno do komína, s ilustracemi Vlasty Baránkové.
V rámci projektu připravila knihovna pro děti 1. tř. ZŠ Babice a Huštěnovice tyto akce:
Teta to plete – popletené pohádky
Beseda s I. Březinovou – pro děti 1. – 3. tříd
Jak se chodí za básničkou
Teta to zase plete – moderní pohádky
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny rytířem
* Den pro dětskou knihu s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Malování pro děti – beseda pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ Babice a Huštěnovice
Nehulíme – kreslíme – beseda pro žáky 6. – 9. tř. ZŠ Babice
Současní čeští ilustrátoři pro děti a mládež – výstava
* Soutěž - Jakou barvu má náš-tvůj svět
Zapsané knihy:

291

Odepsané knihy:

62

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: 6. 1. 2010
Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

