Tisková zpráva 1/2014
Březen – měsíc čtenářů, čtení a knih

V knihovním světě je březen tradičně výjimečný měsíc. Dřívější Březen – měsíc knihy na
čas vystřídal Březen – měsíc internetu a od roku 2010 je věnován samotným čtenářům.
I v naší knihovně v Kutné Hoře bude tento jarní měsíc ve znamení čtení a hlavní pozornost
bude soustředěna na čtenáře. V minulém roce knihovnu fyzicky navštívilo přes 75 tisíc
čtenářů a vypůjčilo se okolo 230 tisíc dokumentů. Velice nás těší využívání služeb
knihovny, a proto bychom naše čtenáře rádi pozvali k návštěvě některého z březnových
programů. Hned v začátku v pondělí 3. 3. věnujeme celý den čtení z knih Bohumila
Hrabala v již tradičním „Maratonu čtení“. Od pondělí 10.3 do neděle16.3. Česká
společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje NÁRODNÍ TÝDEN
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Kutnohorští příznivci mozkového cvičení nazvaného „Hrátky
s pamětí“ se setkají v úterý 11. 3. od 13:00 s Dášou Strbíkovou naší certifikovanou
trenérkou. V úterý 18.3. Ing. arch. Jiří Krejčík bude prezentovat veřejnosti projekt
„Rekonstrukce knihovny“. Zahradám a zahradničení bude věnována beseda Dipl.Ing.
Martina Keblovského (zahradní centrum STARKL) v úterý 25. 3. v 16:00. Měsíc
zakončíme krajským festivalem „Ten verš si tiše říkám…“ GASK v sobotu 29.3. V rámci
festivalu přijali pozvání Bára Kodetová a Marcel Vašinka, kteří v pořadu „Všechny
krásy světa“ přednesou poezii Jaroslava Seiferta v dialogu Muže a Ženy v koncertním sále
ZUŠ v pátek 28.3 v 18:00
Březen - měsíc čtenářů je celostátní kulturní a vzdělávací kampaní, kterou organizuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Její součástí je i ocenění „Nej čtenáře“, jehož cílem
je odměnit čtenáře, kteří služby knihovny využívají nejvíce. MěK Kutná Hora ocení své
nejlepší čtenáře ve čtvrtek 27.3. Ceny našim nejlepším bude předávat Stanislav Motl,
který vymění roli spisovatele za roli knihovníka a celý den bude půjčovat knihy našim
čtenářům.
Pro nejmenší návštěvníky připravilo dětské oddělení program na období jarních
prázdnin. Výtvarné dílny budou probíhat každý den kromě úterý od 9:00 do 11:00 a od
13:00 do 14:30.
Informace o programu v Březnu – měsíci čtenářů jsou publikovány na webových stránkách
knihovny www.knihovna-kh.cz
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