NEWSLETTER
Milé čtenářky, milí čtenáři,
děkuji Vám za vaši přízeň
a přeji Vám za celý kolektiv
Městské knihovny Znojmo
pohodové svátky a bohatého
Ježíška. To nejcennější
však, co můžeme darovat
a mnohdy se nám jej
nedostává, je náš čas.
Věnujte jej
tedy svým blízkým
a nezapomeňte ani na sebe
a třeba dobrou knihu.
Dovolte mi také, abych
poděkovala svým kolegyním
a kolegům
za jejich celoroční úsilí
a našemu zřizovateli Městu
Znojmu za podporu.
Jana Sikorová,
ředitelka MěK Znojmo

ADVENTNÍ VÝZVA
V pondělí 21. 12. 2020 jsme předali paní ředitelce Centra
sociálních služeb Mgr. Radce Sovjákové přáníčka od dětí ze škol
a školek a jednotlivých rodin. Tato přáníčka a drobné dárky
potěší seniory, kteří nemohou trávit vánoční svátky se svými
nejbližšími. Děkujeme, že rozdáváte radost.

TAKOVOU OHROMNOU
ODEZVU JSME NEČEKALI!
Do adventní výzvy se zapojilo velké množství mateřských
a základních škol a také jednotlivci z veřejnosti. Zapojili se také
studenti 4. ročníků Střední zdravotnické školy Znojmo.
Děkujeme dětem a pedagogům ze ZŠ Vémyslice,
ZŠ Prosiměřice, ZŠ Václavské nám., ZŠ Jubilejní park, ZŠ Nám.
Republiky, ZŠ JUDr. Josefa Mareše, MŠ Rudoleckého,
MŠ Gránická, MŠ Šafov, ZŠ Kuchařovice a paní Táně Svobodové
s dětmi.
Dále bychom rádi poděkovali knihovnám regionu (za sdílení
výzvy), našim uživatelům (kteří s dětmi tvořili a výzvu šířili),
odboru školství (za poslání výzvy do škol) a médiím (za sdílení
výzvy).

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE
JIŽNÍ MORAVA ČTE 2020
Soutěže s letošním tématem „SVĚT V OBRAZECH“ se mohl
zúčastnit, každý, kdo pochází, bydlí, studuje v Jihomoravském
kraji a je mu od 4 do 15 let.
Mohl soutěžit sám za sebe, s dalšími kamarády nebo spolužáky.
Ti nejlepší ze zapojených knihoven postoupili do krajského kola.
5-ti členná krajská komise vybírala z cca 100 prací v 6-ti
kategoriích. Slavnostní vyhlášení spojené se čtením/prezentací
vítězných prací proběhne v roce 2021.
Dohromady se soutěže účastnilo na 500 soutěžících
v 6-ti kategoriích, do krajského kola postoupilo 165 dětí.
Za Městskou knihovnu Znojmo uspěla v literární kategorii
Tereza Čechová se svou prací Svět v obrazech a získala krásné
3. místo. Terezce gratulujeme!
Více na: http://www.jiznimoravacte.cz/soutez

PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM
(PES) PRO KNIHOVNY
Pro knihovny platí tato stupnice:
Stupeň 1 - Organizační a režimová opatření.
Stupeň 2 - Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2 provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová
opatření.
Stupeň 3 - Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní
plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační
opatření.
Stupeň 4 - Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich
vracení přes výdejní okénko.
Stupeň 5 - Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.

