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Týden knihoven v Městské knihovně v Kutné Hoře
V letošním roce proběhl ve dnech 6. -12. října již 18. ročník Týdne knihoven. Knihovny tak
využily možnost představit své fondy i jedinečné služby. A kutnohorská knihovna nebyla
výjimkou.
Burza knih pod stanem odstartovala v pondělí nabitý Týden knihoven. Na dvoře jsme nabízeli za 2
Kč knihy, které už nemají v našem fondu využití, ale díky velkému zájmu čtenářů se uplatní v mnoha
knihovničkách. V dospělém oddělení jsme vytvořili výstavu, která připomínala slavná výročí českých
spisovatelů. S pořadem „Báje a pověsti Eduarda Petišky“ jsme navštívili klienty Domova Barbora.
V úterý proběhla další přednáška Univerzity volného času „Česká každodennost 1914- 1918“.
Přednášející lektorka Mgr. Marie Michlová seznámila posluchače s životem za 1. světové války.
Přivítali jsme zde také spisovatele Jiřího Hájíčka – držitele ceny Magnesia Litera. Posluchačům
přečetl několik ukázek ze své knihy Rybí krev, promítl tematické fotografie a pak odpovídal na dotazy.
Vysvětlil, proč se rozhodl vyprávět tento příběh, jak dlouho knihu píše nebo jak vznikala grafická
podoba knih. Pro všechny to bylo příjemné setkání.
Středa byla věnována hlavně dětem. V dětském oddělení vyráběly čarodějnice, strašidla a černé
kočky, na pobočce hrály společenské hry, které v knihovně půjčujeme.
Ve čtvrtek jsme zavítali do Domova Barbora – handicap s pásmem „Stromy a jejich plody“. Odpoledne
přišli senioři procvičit svoje mozkové buňky při pravidelných Hrátkách s pamětí s Dášou Strbíkovou.
Někteří z nich se potom vydali na literární procházku s Lenkou Frankovicovou „Po stopách
kutnohorských literátů“.
„Poučení v pohádkách“ bylo téma páteční besedy pro žáky Základní školy a Praktické školy.
Odpoledne jsme v dětském oddělení hráli společenské hry.
Na sobotu jsme připravili interaktivní besedu pro děti a jejich rodiče „Bezpečný internet“.
Na celý říjen byla instalována Výstava 1914 -1918: 100 let od vypuknutí I. světové války /
fotografie a dokumenty (Kurátor výstavy: Jaromír Procházka).
Zároveň jsme čtenáře zvali na výlet výstavou „Muzea a galerie (nejen) našeho okresu“.
Připravili jsme akci 1+1 (pokud stávající čtenář přivedl nového čtenáře, získali oba půlroční registraci
zdarma), seznamovali s projektem Rozečti se a zavedli validační místo „Moje ID“.
Jsme rádi, že si do naší knihovny našli cestu lidi nejrůznějších zájmů a doufáme, že jim naše nabídka
přišla vhod.
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