KNIHOVNICKÝ
OBČASNÍK,
únor 2012, č. 5
Zdobení svíček metodou decoupage, 9. 12. 2011

Na poslední dílničce roku
2011 jsme zdobili svíčky
metodou
používali

decoupage
jsme

–

ubrousky

vánoční tématikou.

1

Knižní novinky – leden 2012
Naprostá většina z uvedených knih je dar z městské knihovny
v Kuřimi. DĚKUJEME!

BELETRIE DOSPĚLÍ:
Bauer, Josef Martin: Kam až mě nohy donesou
Deveraux, Jude: Divoké orchideje
Fuchsová, Irena: Když staré děti pláčou
Gardner, Erle Stanley: Případ malátného moskyta
Garwood, Julie: Svatba
Garwood, Julie: Zámky
Jansa, Pavel: Průšvih Mudr. Nemravy
Kabátová,Veronika: Když přijde láska
Klíma, Ivan: Moje zlatá řemesla
Robertsová, Nora: Tři osudy
Smith, Wilbur: Orel v oblacích
Smith, Wilbur: Ptačí vodopády
Vančura, Vladislav: Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Markéta Lazarová.
Váňová, Magda: Kukaččí mládě
Viewegh, Michal: Mafie v Praze
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NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI:
Deary, Terry: Děsivé dějiny – Zuřiví aztékové
Deary, Terry: Děsivé dějiny – Mizerná první světová válka
Každé dítě to zvládne: Sto výtvarných nápadů

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Buchnerová, Barbara: Co máme vědět o sektách
Liška, vladimír: Neslavné konce slavných
Švihálek, Ludvík: Důvěřuj životu! : Kniha o hledání jistot v nejistém světě
Vašíček, Arnošt: Setkání s tajemnem
Svědectví pamětníků druhé světové války

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Chaloupek, Václav: Bráškové, prázdniny s vlčaty
Fisherová, Jude: Pán prstenů – společenstvo prstenu (národy, bytosti a místa
středozemě) – podrobný obrazový průvodce k filmu
Funkeová, Cornelia: Dračí jezdec
Kutík, Josef: Bílá vydra
Řeháčková, Věra: Věrka, dcerka za všechny drobné
Štulcová, Renáta: Nemetonburk
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Jaký byl rok 2011 v jinačovské knihovně? Aneb
statistika, nuda je, má však cenné údaje….

•

celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41

•

za celý rok knihovnu navštívilo 648 čtenářů

•

uskutečnilo se 1351 výpůjček, z toho 1218 knih a 133 časopisů.

•

na webovou stránku se celkem podívalo 8393 čtenářů, za rok 2011 to bylo 2173.

•

knihovna má celkem 3799 knihovních jednotek, přírůstků za rok 2011 bylo 63 ks, z toho
38 knih bylo darem z jiných knihoven či od čtenářů.

•

během roku 2011 proběhlo 14 dílniček (některé byly kvůli náročnosti rozdělené na dvě
části), celkem se jich zúčastnilo 78 dětí a 36 dospělých

•

od září do listopadu proběhly 3 populárně naučné stezky, kterých se zúčastnilo 65 dětí
a 34 dospělých.

•

V knihovně take proběhlo několik charitativních akcí. Jednalo se o šití usínáčků pro
nedonošené děti (ušilo se 35 usínáčků), sbírku peněž pro Makulku-dívenku s nemocí
motýlích křídel (vybralo se 1575,-Kč) a dvě sbírky oblečení a hraček pro Williama s
Downovým syndromem (osm tašek hraček a oblečení)

•

V knihovně poprvé proběhlo pasování prvňáčků na rytíře knih (8 prvňáčků ze ZŠ
Rozdrojovice)

•

V MŠ v Medlánkách byly uspořádány dvě knihovnické besedy

•

1. dubna 2011 proběhla již šestá Noc s Andersenem (14 dětí, 4 organizátoři)

•

V kuřimských regionálních novinách Zlobice vyšlo 5 článků o naší knihovně

•

V listopadu 2011 jsme dostali nový výměnný fond, ve kterém bylo 160 knih v celkové
ceně 34,595,-Kč

•

Ke konci roku jsme dostali z městské knihovny v Kuřimi knihy, vyřazené z jejich
knihovního fondu. Celkem se jednalo o 18 kusů knih v celkové ceně 3.441.-Kč.
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Únorová kreativní dílnička
Únorová dílnička se bude konat
v pátek 17. února 2012, ale
pozor, už od 16 hodin!

Na

dílničce budeme tvořit svícínek z
dekorativní pryže a cédéček.
Bude se převážně lepit a stříhat,
dílnička
nejmenší

je

vhodná
děti.

S

i

pro
sebou

přezůvky. Cena za svícínek je
20,-kč.

Březnová kreativní dílnička
Na březnovou dílničku (termín bude upřesněn) si prosím schovejte dózu
s plastovým uzávěrem (např. od nugety, od kávy Tchibo a pod.), budeme
vyrábět krásné a hlavně originální pokladničky. Budou dva druhy tvoření,
takže výroby pokladniček se mohou zúčastnit děti od 1 do 15 let...
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Noc s Andersenem
V pátek 30. března 2012 proběhne v
Jinačovicích

již

sedmá

Noc

s

Andersenem. Přednostní právo na
účast mají děti, které se zúčasnily dvou
či tří naučných stezek a jsou ve věku 612 let. Rodiče těchto dětí už byly o akci
obeznámeni. Takže už víme, že letos
se zúčastní 16 dětí, z toho 7 chlapců a
9 dívek za doprovodu čtyř dospělých
organizátorek.

Letošní

NOC

bude

pirátská a děti se skutečně mají na co
těšit.

Knihovna na facebooku
Obecní knihovna na facebooku – najděte si
“svou”

knihovnu

pod

názvem

“Obecní

knihovna Jinačovice”, a můžete se dozvídat
nejaktuálnější informace z dění v knihovně….
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