Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Tisková zpráva

V Jičíně dne 27. února 2015
Kontakt: Mgr. Jana Benešová, benesova@knihovna.jicin.cz, tel.493532833

Březen - měsíc čtenářů 2015
Akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a svými aktivitami se k ní každoročně
hlásí víc než 400 veřejných knihoven z celého Česka! V našem regionu se do ní zapojily všechny
profesionální knihovny. Nabízejí zejména besedy a čtení pro děti, dospívající, dospělé i seniory, výstavy,
dílny, lekce práce s počítačem a vyhlásí svého Čtenáře roku. Většina knihoven zakončí měsíc Nocí
s Andersenem.
Profesionální knihovny v regionu:
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KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ
celý březen
Olga Havlová. třiatřicet fotografií z činnosti výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - Galerie radosti
4. března od 18.00 hodin
Ćajový dýchánek. Setkání u příležitosti vydání jubilejního stého čísla časopisu regionálních autorů Čaj.
5. března od 15.00 hodin
Poklady zvukového archivu. Hudba spojená s Jičínem. Zajímavé a raritní zvukové snímky bude
komentovat Radovan Sál. Klub aktivních seniorů AKSE. Vstupné 20,- Kč
10. března dopoledne pro ZŠ
Beseda s Annou Birke – Semerákovou, autorkou knihy Moudré pohádky vesmírných skřítků. Akce
v rámci 5. jarního literárního festivalu. Vstupné 20,- Kč.
11. března od 10.00 hodin pro ZŠ a veřejnost
Beseda s MUDr. Milenou Černou, ředitelkou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Akce v rámci 5.
jarního literárního festivalu.
20. března dopoledne pro ZŠ
Sociální sítě. Beseda s redaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem.
25. března od 10.00 hodin pro základní školu
Beseda se spisovatelkou Petrou Neomillnerovou a nakladatelstvím Albatros, vyhlášení nejaktivnějšího
čtenáře roku 2014 dětského oddělení – Čtenáře roku (ve spolupráci s Akademií Jana Amose Komenského
v Jičíně).
25. března od 18.00 hodin
Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap. Beseda s Petrem Hirschem o jeho pěší „cestě kolem světa“. Vstupné
20,- Kč.
27. března
Noc s Andersenem – akce dětského oddělení a II. ZŠ v Jičíně.
19. a 26. března od 9.00 hodin
Základy práce s počítačem nejen pro seniory.
V naší knihovně to žije. Fotografická soutěž pro čtenáře a knihovníky regionu. Uzávěrka 30. srpna.
V rámci akce Rok služeb se v měsíci březnu zaměříme na propagaci výpůjčních služeb.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA HOŘICE
5. března od 18,30
S kolem kolem Araratu a tureckým Kurdistánem ,cestopisná přednáška prof. MUDr. Jaroslava Dršaty,
CSc.
10. března od 17 hod.
Miloš Kratochvíl – Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech podvečerní čtení pro děti a rodiče.
Na kytaru doprovází Kytarový kroužek škola hry na kytaru DDM pod vedením Aleny Honegrové
12. března od 9,30 hod.
Není drak jako drak. Pohádkové čtení a hraní pro děti a maminky na mateřské dovolené
17. března od 17,30 hod.
Autorské čtení Barbary Nesvadbové a předávání ocenění Čtenář roku
17. března + 24. března od 9 hod.
Lekce základy práce na PC a vyhledání na internetu pro seniory
27. března
Noc s Andersenem – pro děti 2. - 4. tříd ZŠ
31. března
Velikonoční setkání s klienty Klokan o.p.s

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÁ PAKA
Pro děti:
3. března
První třídy odhalí 2. tajemství knihovny
5. března
Třetí třídy poodkryjí taje velkého pohádkáře H.Ch.Andersena.
18. března
Čtvrté třídy si vyzkouší něco z dílny alchymisty na dvoře Rudolfa II.
25. března
Děti druhých tříd budou zkoumat pohádkový svět
27. března
Noc s Andersenem
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Střední školy:
6. a 13. března
Storytelling aneb Učíme se vyprávět
12. března
Čeští ilustrátoři knih pro děti
17. 3.
Literatura pro děti a mládež
24. března
Tvoříme Kostkovizi – výtvarná dílna
pro veřejnost:
4.3., 5.3., 12.3., 18.3., 25.3.
Nenechte mozek zlenivět – trénování paměti
23. března
Morano, dej nám jaro – vynášení Morany
1. dubna
Degustace Tekuté slunce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ
3. března
Prodejní výstava bižuterie paní Machové v knihovně od 8.30 hod do 17 hod spojená s předváděním
výroby.
12. března od 18. hod v obřadní síni MěÚ Libáň
Cestopisná beseda Libora Drahoňovského – Irán. Beseda je zaměřena nejen na historii, kulturní reálie a
pamětihodnosti země, ale především na život místních obyvatel. Součástí jsou i ukázky iránské hudby.
Cyklus jarních besed pro MŠ Libáň a první stupeň ZŠ Libáň.
Skoro pohádkový kvíz pro děti – zúčastnit se mohou děti školou povinné. Odpovědi se budou odevzdávat
do 31. března, výherci obdrží dárek, účastníci malou odměnu.
Celý měsíc bude probíhat burza knih.
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KNIHOVNA K. J. ERBENA V MILETÍNĚ
Bude zahájeno další kolo úspěšné celoroční soutěže pro děti „Lovci perel“.
Zájemci z řad seniorů a nezaměstnaných budou mít možnost navštívit lekce základů práce na PC a
internetu.
Dle zájmu budou probíhat literární besedy a KIV pro ZŠ a MŠ.
„Trénování paměti aneb Nenechte mozek zahálet“ - to je název již druhého setkání s paní Stanislavou
Benešovou, které se uskuteční 5. března. Tuto akci pořádá knihovna společně s SPCCH Miletín. (Svaz
postižených civilizačními chorobami).
27. března
Noc s Andersenem.

KNIHOVNA KRYŠTOFA HARANTA PECKA
4. března od 16 hod.
Seminář o stylu a oblékání – setkání se stylistkou Danou Beranovou. Vstupné 50,- Kč.
5. března od 7,30 hod.
Prapodivné cesty nezmarů – autorské čtení Dana Polmana pro žáky 1. třídy ZŠ spojené s autogramiádou.
11. března od 7,30 hod.
Jak využívat služby knihovny – knihovnické informační vzdělávání pro žáky 2. stupně ZŠ s představením
projektu Čtení pomáhá.
12. března od 13 hodin
Speciální dílnička na přání. Šití sukní – pouze pro přihlášené zájemce. Cena: 50,- Kč. za materiál na jednu
sukni.
19. března od 9,30 hod.
Deníčky. Čtení knih spojené s psaním čtenářských deníčků pro děti 3. třídy ZŠ.
19.března od 10 hod.
Svět komiksu. Beseda pro žáky 5. tříd ZŠ. Začátek v 10 hod.
19. března od 13 hod.
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Dílnička pro děti a dospělé. Jarní tvoření. Cena: 30,- Kč. za materiál na jednu dílničku.
23. března od 11,15 hod.
O líné babičce – beseda pro žáky ZŠ /kroužek Hrajeme si při čtení/.
27. března od 16 hod.
Vyhodnocení Večerníčkové soutěže pro děti. Soutěž bude probíhat po celý měsíc březen.
27. března
Noc s Andersenem
Od března přijímáme přihlášky na kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé: Angličtina pro každodenní
život. Cena: 100,- Kč za hodinu. Scházet se budeme každý čtvrtek od 16 do 17 hodin /nebo dle dohody/.

KNIHOVNA F. ŠRÁMKA SOBOTKA
5. března od 17 hod.
Beseda s projekcí pana Libora Drahoňovského o Rusku
27. března
Beseda o Srí Lance pana Chluma a Kvardy
celý březen
Výstava dětských prací z MŠ ze Sobotky.

MÍSTNÍ KNIHOVNA STARÁ PAKA
celý měsíc
Besedy pro 1.,2. a 3.třídu
Pohádková babička - čtení dětem v MŠ před spaním
Burza vyřazených knih
Registrace čtenářů zdarma
17. – 19. března
Prodej korálků a dílničky s korálky
od 23. března
Velikonoční prodejní výstava o.s.Život bez bariér
27. března
Noc s Andersenem
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MÍSTNÍ KNIHOVNA VYSOKÉ VESELÍ
9. -13. března Týden čtení
Čteme z knih Karla Čapka a Boženy Němcové
16. -20. března
Infovzdělávání pro seniory
24. -26.března
Balení a opravy učebnic.V tomto týdnu si mohou děti přijít do knihovny obalit i opravit svou učebnici.
27. března
Děti čtou seniorům a naopak. Připomeneme si 100. výročí narození Jana Drdy. Vybíráme z mnoha jeho
krásných pohádek.
Každé úterý a čtvrtek v měsíci březnu mohou naši čtenáři využít bezplatné registrace a amnestii dlužníků.

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŽELEZNICE
3.března
Kdo ve vzpomínkách žije, dvakrát žije – vzpomínání spojené s promítáním videa ze zájezdů uristů
s panem Jiřím Rybářem. Provází Olga Jakubcová
5. března
Knihovnické klubko setkání maminek na MD a dětí v knihovně
7.března
Dětský karneval

téma karnevalu „Se zvířátky do pohádky“

17. března
Pasování na čtenáře
19. března
Knihovnické klubko
24.března
„Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka“ J. Werich – čtení o Janu Werichovi s Olgou
Jakubcovou
31. března
Beseda s MUDr. Alenkou Kalináčovou
V průběhu měsíce besedy pro MŠ a ZŠ.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPIDLNO
Výstavy, kvízy, besedy pro děti, výprodej vyřazených knih
Základy práce na počítači pro seniory
24. 3. od 16 hod.
Beseda se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LÁZNĚ BĚLOHRAD
5. března od 16,30 hod.
Literární čtvrtek aneb nad knihami o knihách

OBECNÍ KNIHOVNA E. ŠTORCHA V OSTROMĚŘI
Registrace nových čtenářů zdarma
Odpuštění pokut za pozdní vrácení knih
Posezení s šálkem lahodného čaje – senioři a archivní fotografie
Práce na počítači – pro seniory
Posezení u kávy pro seniory - čtení z kronik obce
Výtvarné dílny – chystáme se na jaro
Soutěž namaluj svoji maminku – nebo napiš, jaká je moje maminka
11. března
Cestopisná přednáška – Etiopie
26. března
Prodejní výstava bižuterie - Božena Machová – dílny pro děti
27. března
Noc s Andersenem
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