Tisková zpráva 1/2015
16. února 2015 v Kutné Hoře

Březen je tradičně vnímán jako Měsíc čtenářů v knihovnách. Proto kutnohorská
knihovna připravila pro svoje návštěvníky spoustu aktivit.
Zahajujeme jej Maratonem čtení, již tradiční akcí, při které naši čtenáři, ochotníci a představitelé
města čtou po čtvrthodinách na pokračování knihu. Letos jsme vybrali „Městečko na dlani“ od Jana
Drdy.
V úterý 3. 3. v 15 hod. zavítá do naší knihovny včelař Tomáš Klail, (Z.S. Denemark), a tak se můžeme
těšit na mnoho užitečných informací z oblasti včelařství.
Slavnostní vyhlášení Nej čtenáře knihovny jsme naplánovali na čtvrtek 5. 3. od 10 hod. a účast
přislíbil i starosta Kutné Hory pan Martin Starý.
Ve čtvrtek přivítáme nový projekt „Inspiruj se!“. V jeho rámci se zde v podvečerních hodinách budou
jednou měsíčně konat zajímavé přednášky z různých oborů. První večer bude věnovaný
cestovatelskému promítání Jakuba Glinze „Perské dobrodružství anebo horem dolem Íránem“.
Začátek v 19 hod.
Posluchači Virtuální Univerzity volného času se sejdou v úterý 10. a 24. 3. u semináře „Kouzelná
geometrie“. Březnové lekce se budou věnovat geometrii a architektuře v dobách minulých (3. lekce)
a v moderní architektuře (4. lekce)
Pro dětské návštěvníky jsme připravili např. besedu s ilustrátorkou dětských knih Galinu Miklínovou
nebo Anglické čtení pro děti – interaktivní lekci, která se uskuteční v úterý 17. 3. v 17 hod. Večer plný
pohádek, her a soutěží prožijí naši nejmladší čtenáři při tradiční Noci s Andersenem.
Protože je na březen vyhlášen i Národní týden trénování paměti, připravila Dáša Strbíková nejen
Hrátky s pamětí (17. 3. od 13 hod.) a pravidelné pořady pro Domov Barbora a Centrum Bartoloměj,
ale i Mozkovou rozcvičku pro všechny (s podtitulem „Nedovolte své paměti zlenivět“). Proběhne ve
čtvrtek 18. 3. od 17 hod. a naučíte se při ní využívat paměťové techniky, hrát si se slovy, vytvářet
myšlenkové mapy apod.
Pozvání do naší knihovny přijal i Prof. Martin C. Putna s aktuální přednáškou „Od Kyjevské Rusi
k Pussy Riot“. 25. 3. od 17 hod. budeme besedovat nad jeho novou knihou „Obrazy z kulturních dějin
ruské religiozity“ a nad minulostí a budoucností vztahu Čech, Ukrajiny a Ruska.
Krajské kolo recitační soutěže „Ten verš si tiše říkám…“ se uskuteční 28. 3. v GASKu. V předvečer
této události do Kutné Hory zavítá pan Jan Vlasák s komponovaným pořadem „Kulhavý poutník“

podle knihy Josefa Čapka. Klavírní doprovod obstará Marcel Javorček, akce se bude konat
v koncertním sále ZUŠ od 18 hod. Tento pořad zahajuje jarní projekt Městské knihovny Kutná Hora a
GASK „Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel“.
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