
Knihovně ve Velkých Bílovicích se daří
získávat především dětské čtenáře
V práci se čtenářem se Měst-
ská knihovna ve Velkých Bí-
lovicích zaměřuje na naše
nejmenší – především díky
umístění knihovny výborně
funguje spolupráce se zá-
kladní i mateřskou školou,
které sídlí ve stejné budově.

Děti čeká při společných
návštěvách v průběhu škol-
ního roku nejen seznámení
s knihovnou, ale i službami,
které zde mohou využívat,
a hlavně s pestrou nabídkou
knížek.

V jednotlivých ročnících se
účastní besed na různá téma-
ta, oblíbené je společné čtení,
pohádkové soutěžení ve sku-
pinkách, hledání pokladu
zaměřené na orientaci
v knihovně a práci s on-line
katalogem.

Mít vlastní čtenářský prů-
kaz a moci si půjčit domů
svoji oblíbenou knihu láká
stále dost dětí, a to je moc
dobře. Především kvůli čtení
samotnému, ale také je to
jedna z cest k samostatnosti
a odpovědnosti za půjčenou
věc.

Motivací k návštěvě
knihovny je dost
Další motivací k přihlášení
se do knihovny jsou různé
výtvarné soutěže a pravidel-
né luštění křížovek s odmě-
nami pro registrované čtená-
ře. V knihovně ale mohou
smysluplně trávit čas
i „nečtenáři“, kteří zde čekají
po vyučování na zájmové
kroužky.

Největší odměnou knihov-

níkovi je, když se někdejší
„dětský“ čtenář do knihovny
vrací jako rodič se svými
dětmi – další generací čtená-
řů. Ještě jste u nás nebyli?
Tak to zkuste, určitě nebude-
te litovat. Marie Drábková, kni-
hovnice MěK Velké Bílovice
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Městská knihovna

• Městská knihovna ve Velkých
Bílovicích je profesionální ve-
řejná knihovna s bezbariérovým
přístupem. Sídlí v budově zá-
kladní školy a otevírací doba
pro čtenáře je od úterý do
pátku. Virtuálně ji můžete na-
vštívit kdykoliv na těchto
webových stránkách:
www.knihovnavelkebilovi-
ce.webk.cz

• V roce 2007 prošla knihovna
celkovou rekonstrukcí a moder-
nizací – byly rozšířeny prosto-
ry pro uživatele, zakoupen no-
vý nábytek a vybavení.

• K dispozici jsou zde tři počí-
tače s přístupem na internet
a wi-fi síť pro uživatele s vlast-
ním zařízením, nabízíme rovněž
kopírování, skenování a tisk.

• Knihovní fond zahrnuje nece-
lých 20 000 titulů knih a
na 50 titulů časopisů. Na naše
velké i malé čtenáře čekají žha-
vé knižní novinky, nabídka je
obohacena pravidelným přísu-
nem knih z výměnného fondu.
Dokumenty, které zde nenajde-
te, na požádání knihovna zapůjčí
z jiných knihoven v ČR (mezi-
knihovní výpůjční služba).


