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Týden knihoven 2015
Zažij knihovnu jinak / Knihovna v lese, les v knihovně
Pro letošní Týden knihoven jsme se nechali inspirovat logem „Zažij knihovnu jinak“ a pozvali jsme
naše čtenáře do lesa. Bude sice trochu umělý, ale rozhodně inspirující.
Opět jsme připravili řadu akcí pro široké spektrum čtenářů. Například s pořadem „Hádanky z lesa“
navštívíme klienty Domova Barbora a Domova Bartoloměj.
Úterý 6. 10. bude patřit spisovateli Arnoštu Vašíčkovi. Dopoledne bude pozvaným základním školám
vyprávět o tajemném světě legend a v 17 hod. je pro veřejnost připravena přednáška „Fantastické
záhady“.
Ve středu nás navštíví děti z MŠ, aby si poslechly povídání o Večerníčcích z lesa. Na 13. hodinu jsou
připraveny pravidelné Hrátky s pamětí, tentokrát (jak jinak) na téma Les.
Ve čtvrtek 8. 10. zahajujeme podzimní semestr Virtuální Univerzity volného času, sami posluchači si
vybrali téma „Barokní architektura v Čechách“. V 17 hod. k nám zavítá spisovatel Ondřej Slanina
s besedou o českém i světovém filmu.
Týden knihoven zakončíme pátečním čtením pohádek pro děti a rodiče v dětské oddělení a na
pobočce Sídliště.
Celý týden budeme registrovat nové čtenáře na ½ roku zdarma a při vrácení knih budeme promíjet
upomínku.
Lesu se bude věnovat i kvíz o věcné ceny a tematická výstava v celé knihovně.
Novinkou naší knihovny jsou pravidelné pátky se Symbolikou a s Mgr. Davidem Bartoněm. Jedná se o
cyklus témat provedených jako výklady k úryvkům z klasických autorů antiky a středověku – společně
čteme a vykládáme z českých překladů i originálů v řečtině a latině.
I na další říjnové týdny máme připravený program. Např. 15. 10. se v rámci cyklu „Inspiruj se!“
dozvíme, jak si najít či udržet kvalitní vztah. V pondělí 19. 10. proběhne cestopisná přednáška o
Indonesii .
Děti přijde navštívit ilustrátor Adolf Dudek a také ilustrátor, držitel ceny Magnesia Litera, Pavel Čech.
V závěru měsíce s námi mohou nejmenší čtenáři oslavit Halloween na půdě.
Mgr. Martina Bičíková

Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, tel. 739 009 876, e-mail:bicikova@knihovna-kh.cz

