Výkaz o činnosti Místní knihovny Babice za rok 2008
Úvazek: 0,6
Počet půjčovných dnů: 131
Výpůjčky celkem: 12.540
Čtenáři celkem: 244 z toho do 15 let: 93
Návštěvníci: 2.672
Akce pro čtenáře: 48
* Prázdninové hraní v knihovně aneb Za zvířátky Karla a Josefa Čapka
V době celého týdne jarních prázdnin jsme si hráli, četli, soutěžili, vyráběli nejen zvířátka, ale i
krabičky, ozdoby…, paní Chmelíčková nás učila háčkovat, navštívili jsem opět ZOO Lešná
* Noc s Andersenem
Setkání babických dětí a dětí z Babic u Šternberka, spaní nejen v knihovně, ale i na OÚ a v MŠ.
Hledání devatero pohádek – podvečerní putování dětí pohádkovou obcí zakončené rejdováním
v kulturním domě
* Týden knihoven
Slavnostní pasování druháků na čtenáře knihovny tetkou Abecedkou
Setkání broučků a berušek - lampiónový průvod obcí, ohňostroj
Za pověstmi našeho kraje – Cesta za krásami Kopanic - turistický výlet kolem Žítkové
* Čtvrteční večery v knihovně
Cestovatelská beseda s promítáním Jihovýchodní Asie – o zážitcích ze své cesty po Thajsku, Malajsii a
Singapuru vyprávěl Aleš Kaňovský
Česko čte Čapka
Čtvrteční večer s panem V. Váňou
Prázdninová putování
* Cyklus výstav – tvorba babických občanů
Výstava ilustrací Bohumily Becerra – Gablasové + dětské odpoledne plné her a soutěží
Panorama – fotografie nejmenovaného člena BANI
Baťův kanál kolem Babic
Obrázky Františka Němce
Výstava artefaktů Václava Váni
Vyšívané obrázky paní Chmelíčkové
* Knihovnické lekce
Pro všechny třídy ZŠ Babice a MŠ Babice
* Den pro dětskou knihu
Dětská kniha dříve a nyní - výstava
Můj oblíbený literární hrdina, moje nejmilejší dětská knížka - výstava výtvarných prací dětí
Kašpárek a skalní skřítek - loutkové představení ochotnického spolku TJ. Sokol Uherské Hradiště
S vazbou a výrobou knih děti seznámily studentky učňovského střediska Mesit
Zapsané knihy:

261

Ostatní knihovnické práce: REVIZE KF, průběžné balení a oprava knih, kompletování časopisů,
průběžné zařazování knih a časopisů , BIS - vyhledávání dotazů, MVS, výroba propagačních materiálů a
plakátů při knihovnických akcích
Dne: 6. 1. 2009
Zpracovala: Zoja Chodúrová - knihovnice

