Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2007
Úvazek: 0,6
Počet půjčovných dnů: 125
Výpůjčky celkem: 14.420
Čtenáři celkem: 270 z toho do 15 let: 113
Návštěvníci: 2.170
Akce pro čtenáře: 44
Prázdninové hraní v knihovně aneb Kouzelný mlýnek Václava Čtvrtka
V době celého týdne jarních prázdnin jsme si hráli, četli, soutěžili, vyráběli, navštívili ZOO
Olomouc
Kouzelný mlýnek aneb Jak Vašek Cafourek k pohádkám přišel – beseda pro děti.
Březen – měsíc internetu
Informativní lekce veřejnost – práce s počítačem a vyhledávání pomocí internetu
Výstava Z dětství i jinak Václava Čtvrtka
Soutěž pro děti „o spaní v knihovně“ Noc s Andersenem
Z dětství Václava Čtvrtka – pro MŠ
Noc s Andersenem
Setkání a spaní v knihovně babických dětí a dětí z Dětského domova Plumlov.
Po stopách kocoura Mikeše – podvečerní putování dětí pohádkovou obcí
Týden knihoven
Kreslení a zdobení cesty ke knihovně dětmi z MŠ a ZŠ
Slavnostní pasování druháků na čtenáře knihovny Písmenkovou vílou
Setkání broučků a berušek - lampiónový průvod obcí, ohňostroj
Za pověstmi našeho kraje – turistický výlet do Hluku
Čemu se báseň říká – čtvrteční večer v knihovně
Čtvrteční večery v knihovně
Pořádaly se skoro každý měsíc a zúčastnili se jich i tvůrci Cyklu výstav – tvorba babických
občanů.
Cesta po Zakarpatské Rusi
Čemu se báseň říká
CUBA LIBRE
Svatá Lucie, noci upije
Cyklus výstav – tvorba babických občanů
Výstava amatérské tvorby Ivany Bičanové
Svět v obrazech Jana Mráze
Paličkování – obrázky Marie Laholové
Spolužáci ve fotografií Petra Daňka
Podzimní nálada – květinové dekorace Radky Batůškové
CUBA LIBRE – výstava fotografií Petry Gablasové
Keramické kachle – výstava keramiky Jany Šuránkové Hastíkové
Knihovnické lekce
Pro všechny třídy ZŠ Babice
Nejdeme do školy ale do knihovny - den otevřených dveří v rámci stávky učitelů 4. 12. 2007
Zapsané knihy:

260

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 ( např. Pasovací listina, průkazka nocležníka ….)
Dne: 2. 1. 2008
Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

