V Jičíně dne 24. února 2017

Tisková zpráva

Březen měsíc čtenářů (BMČ)

BMČ vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníkům ČR a svými aktivitami se k němu
každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Knihovny Jičínska
nejsou výjimkou. Připravily mnoho zajímavých akcí pro své stálé čtenáře i pro náhodné
návštěvníky. Budou to besedy, přednášky, soutěže, tvořivé dílny, literární kvízy a další.
Celý, pro knihovny sváteční, měsíc zakončí 31. března Noc s Andersenem.
Mgr. Jana Benešová
ředitelka Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně

Přehled akcí v knihovnách na Jičínsku:
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Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

http://knihovna.jicin.cz, tel. 493532833
kontakt: Mgr. Jana Benešová, mob. 736467887, e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz
datum
1. března
2. března
7. března
8. března
9., 16. a 23.
března
10. března
15. března
24. března
29. března
31. března

název akce
Tajné služby a hledání pokladů

anotace
Přednáška autora literatury faktu Milana
Zachy Kučery
Léčivá síla stromů
Seminář Mgr. Pavly Apostolaki. Klub
aktivních seniorů AKSE
Angličtina s Betsy
v klubu Free Time
Uvedení nového překladu
Emir Kusturica - Cizinec v manželství. Beseda
Dragy Zlatníkové
s překladatelkou a čtení ukázek z knihy
Zdraví s bylinkami
Seminář Mgr. Petra Šimůnka. Klub aktivních
seniorů AKSE
Čína s batohem nejen po
Přednáška s projekcí mladých cestovatelů
Sečuánsku
Pavla Chluma a Petra Kvardy
Karel Hvížďala
Beseda s novinářem, dramatikem a
spisovatelem
Beseda se spisovatelkou Renátou Vyhlášení nejaktivnějšího čtenáře roku 2016
Fučíkovou, Josefem Krčkem a
dětského oddělení KVČ v Jičíně (ve spolupráci
Nakladatelstvím Albatros
s Akademií Jana Amose Komenského v Jičíně)
Husovy stopy – půjdeme v
Přednáška Davida Louly
nich, nebo je pošlapeme?
Noc s Andersenem
akce dětského oddělení a IV. ZŠ v Jičíně

Počítačové kurzy nejen pro začátečníky
Jarní prázdniny v knihovně
1. března dopoledne Free Time - herní dopoledne pro děti a jejich rodiče
3. března - dětské oddělení – KNIHOHRANÍ - veselé prázdninové dopoledne pro malé čtenáře
v dětském oddělení knihovny. Vyhodnocení akce ČTEME SPOLU, společného čtení dětí a jejich
prarodičů. Nominování Čtenáře roku do krajského kola
S Rumcajsem za českými tradicemi - vyhlášení výtvarné soutěže pro děti nejen z Jičína
Literární kvíz - návštěvníci dětského oddělení budou mít možnost si otestovat své čtenářské
znalosti. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce drobných cen
Malý kvíz o Rumcajsovi - Kvíz je k vyzvednutí v dětském oddělení nebo klubu Free Time. Tři
vylosovaní, kteří správně odpovědí, obdrží malou odměnu
Výstavy
GALERIE RADOSTI – Hana Křelinová
GALERIE FREE TIME - Robert Bagoy
GALERIE VÁCLAVA ČTVRTKA - Zimní radovánky
I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT - od března půjčujeme společenské hry MINDOK i v oddělení pro
dospělé čtenáře
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Městská knihovna Hořice

http://www.horice.org/knihovna, tel. 493 622 642
Kontakt: Stanislava Najmanová, e-mail: najmanova@knihovna.horice.org
datum
9. 3.
9. 3.
21. 3.
28. 3.

název akce
Barevné počteníčko
Malá velká země Slovinsko
Jiří Hájíček
Tatínek 002

31. 3.

Noc s Andersenem

anotace
Dopolední program pro děti a maminky na MD
Cestopisná přednáška Pavla Bičiště
Autorské čtení a beseda
Podvečerní čtení knihovnic pro děti a rodiče z knížky
Arnošta Goldflama
Noc s Andersenem s podnázvem Ve znamení
čtyřlístku

Městská knihovna Nová Paka

http://knihovna.munovapaka.cz/, tel. 493 722 500
Kontakt: Stanislava Benešová, e-mail: npknihovna@monix.cz
datum název akce
9.3.
Milan Halousek: Kosmonautika
převážně nevážně aneb Co dělají
kosmonauti, když ...
20.3.
Ondřej Landa: Soběstačnost nástroj svobody, svědomí a
zdravého rozumu
23.3.
31.3.

Karel Sládek: Žít s moudrostí včel
Noc s Andersenem

březen Nenechte mozek zlenivět aneb
Nezapomeňte přijít
VU3V
Knižní klání

anotace
přednáška pro II. stupeň ZŠ
večer přednáška pro veřejnost
přednáška o samostatnosti, nízkonákladovém
cestování, o nezávislých řemeslech a uměních, o
farmářském životě mezi tradičními banátskými
Čechy v Rumunsku
beseda nad knihou
Noc s Andersenem s podnázvem Ve znamení
čtyřlístku
Kurz trénování paměti pro veřejnost
České dějiny a jejich souvislosti
soutěž pro děti

Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka

http://www.knihovnasobotka.cz/, tel. 493 571 110
Kontakt. Magda Šrůtová, e-mail: knihovna@sobotka.cz
datum název akce
03. 03. Beseda s Miloslavou
Kovářovou
08. 03. Je neviditelné, ale bolí
10.03.

La Grace vyplouvá

anotace
Beseda s nejstarší žijící soboteckou autorkou u
příležitosti jejího významného životního jubilea.
Přednáška PhDr. Radky Vokounové o domácím násilí.
Přednáška zahajuje cyklus věnovaný sociální tématice.
Beseda s projekcí o stavbě věrné repliky dřevěné
plachetnice z 18. století, jejích plavbách a prestižním
klání plachetnic Tall ship races.
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13. 03. Příběhy lidí z Titaniku
17. 03. Historie soboteckého
zdravotnictví
21. 03. Cukrovka – jak se stravovat,
abychom jí předešli
24. 03. Čtenářská dílna pro dospělé
31. 03. Island
březen Josef Čapek – malíř, básník,
spisovatel

Burza knih

V rámci besedy s paní Danou Šimkovou se dozvíme
více o stavbě a jediné plavbě lodi, seznámíme se
s osudy lidí, kteří se na ní plavili.
Přednáškou prom. historika Karola Bílka si
připomeneme dvousté výročí založení lékárny
v Sobotce a celkový vývoj zdejšího zdravotnictví.
Další přednáška z cyklu o zdravé výživě Ing. Dagmar
Kozderkové.
Vezměte svou rozečtenou knížku a přijďte do
knihovny, budeme si společně číst, mluvit o knížkách
a vzájemně si zajímavé tituly doporučovat.
Cestovatelská beseda s projekcí pánů Kvardy a
Chluma.
Výstava dokumentuje literární i výtvarnou tvorbu
Josefa Čapka a odvíjí se zde jeho životní příběh.
K výstavě bude zapůjčen také filmový dokument,
který bude dle zájmu promítán jak žákům ZŠ, tak
veřejnosti. Výstava bude zapůjčena Památníkem Karla
Čapka.
Od začátku března bude opět probíhat burza knih –
knih vyřazených z fondu knihovny.

Knihovna Kopidlno

http://www.knihovnakopidlno.webk.cz, tel. 491 110 155,
Kontakt: Romana Bitnarová, e-mail: knihovnakopidlno@kopidlno.cz, mob. 724 773 142
datum
7. 3.

název akce
„Máte slovo, žáci ZŠ
Kopidlno“
28. 3.
prodejní výstavu bižuterie
od 9 do 16.30 hodin
Po celý Putovní výstava fotografií
březen Olgy Havlové
„Do Anglie s Karlem
Čapkem“

Lekce online katalogu
knihovny Kopidlno.
Antistresové omalovánky

anotace
horké křeslo pro místostarostu města Kopidlna Ing.
Karla Žižku
celkem 33 fotografií umístěných na 26 panelech
zobrazují první léta působení Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové.
Výstava barevných fotografií z Anglie, Walesu, Irska a
Skotska, doplněných texty Karla Čapka
a jeho ilustracemi. Dokládá tak aktuálnost Čapkova díla
Anglické listy, ukazuje přírodní i historické zajímavosti
Velké Británie a Severního Irska.
každý uživatel může z tepla domova zjistit, které tituly
knihovna vlastní a podívat se do svého čtenářského
konta a knihu si zarezervovat.
křížovky patří minulosti, teď se relaxuje s
omalovánkami pro dospělé. Přijďte se odreagovat do
knihovny.

4

Soutěže, kvízy, hádanky,
tajenky, omalovánky pro
děti a mládež.
Hurá do knihovny
besedy pro všechny třídy ZŠ a MŠ.
Čtečka elektronických knih práce se čtečkou knih a jak vybrat čtečku podle
parametrů.
Pro seniory nebojte se
základy internetu.
počítače
online výuka rychlého čtení. Nabízíme našim čtenářům
ROZEČTI SE!
online kurz rychlého čtení ROZEČTI SE! Základní kurz
obsahuje 20 lekcí, tempo studia si určujete sami.
Nezapomenutelný
výstava knih
večerníček a 50 let od
vzniku postavičky
loupežníka Rumcajse

Městská knihovna Lázně Bělohrad

http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz, tel. 604 600 997
Kontakt: Kateřina Hrnčířová, knihovna@lazne-belohrad.cz
datum
10. března
21. března

název akce
Fagaraš a Mont Blanc
Bydlíme s aromaterapií

anotace
Cestopisná přednáška, přednáší David Janák
Seminář - Mgr. Pavla Apostolaki

Městská knihovna Libáň

http://www.knihovnaliban.webk.cz/, tel. 724 772 104, 491 110 391
Kontakt: Lucie Hlaváčková, e-mail: knihovna@mestoliban.cz
datum
9. 3.

29. 3.
březen
březen

název akce
Zpíváme si s Janem
Masarykem

anotace
Hudební vzpomínání na Tomáše G. Masaryka a Jana
Masaryka v autorském hudebním pořadu Daniela
Dobiáše s dětským pěveckým souborem z Loun. Budou
to tzv. „lidické písně“ – české, moravské a slovenské
lidové písničky, které nazpívala v r. 1943 Jarmila
Novotná v USA právě za klavírního doprovodu
samotného Jana Masaryka.
Anglie a Skotsko – Eliška Vyprávění a fotografie z cest po skalnatém pobřeží
Knížková
východního Yorkshiru, z přelidněného Londýna, z města
králů Edinburghu a historického Glasgow.
Besedy s knihovnicí pro Jarní a velikonoční povídání s dětmi z mateřské školy a
MŠ a ZŠ Libáň
prvního stupně základní školy
Burza knih
Prodej vyřazených knih
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Knihovna Karla Jaromíra Erbena Miletín

http://www.knihovnamiletin.webk.cz/, tel. 737 929 273
Kontakt. Alena Erbanová, e-mail: knihovna.miletin@cbox.cz
datum
23.3.

název akce
Životní energie a hvězdy

22.3.

Beseda s Marií
Formáčkovou
Burza vyřazených knih a
časopisů
International Book Giving
Day - Mezinárodní den
darování knih
Besedy pro ZŠ + MŠ
Lekce internetu pro seniory

1. - 16.3.
15.3. - 16.3.
1.3. - 31.3.
1.3. - 31.3.

anotace
Akce Dámského klubu – beseda s astroložkou
PhDr. Ivou Reichlovou .
Podvečerní setkání s publicistkou a spisovatelkou
paní Marií Formáčkovou .
Akce s posláním darovat knihu – novou i
použitou. Je zaměřená především na děti, ale
knihy lze darovat i na dobročinné účely.

Místní knihovna Železnice

http://www.knihovnazeleznice.webk.cz, tel. 725 881 992, 773 625 712
Kontakt: Eva Trojanová, e-mail: trojanova.eva@seznam.cz
datum název akce
2.3.
Beseda „Železnice před 100 lety“
4.3.
Dětský karneval
14.3.

Knihovnické klubko

23.3.

Beseda – „Putování ostrovem Srí
Lanka“
28.3.
Knihovnické klubko
30.3.
Pasování na čtenáře
březen Besedy pro ZŠ 1. – 9. ročník
Beseda pro MŠ

anotace
Čtení z kroniky s kronikářkou Olgou Jakubcovou
Téma „Začarovaný les“ – knihovna zajišťuje
program a tombolu
Cvičení, čtení pohádek, tanečky s dětmi a
s maminkami na mateřské dovolené
Pavel Chlum a Petr Kvarda

Místní knihovna Vysoké Veselí

http://www.knihovnavv.webk.cz/, tel. 493 592 686
Kontakt. jana Holmanová, e-mail: knihovna@vysokeveseli.cz
datum
1.,8.,15.3.
14.,16.3.
22.3.
23.3.
březen
březen

název akce
Čtení pro školní družiny
Literární soutěže pro ZŠ
Výtvarné dílny
Beseda pro MŠ
Odpuštění pokut za pozdní vrácení knih
Registrace nových čtenářů zdarma
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anotace
Čteme z vybraných knih Josefa Čapka
Poznáváme pohádky podle úryvků
Tvoříme jarní dekorace
Poprvé v knihovně

Místní knihovna Stará Paka

http://www.knihovnastarapaka.webk.cz, tel. 493 620 618, 723 343 501
Kontakt: Hana Hylmarová, e-mail: knihovna@starapaka.cz
datum
8.3.
10.3.
15.3.

název akce
Návštěva 1. třídy
Návštěva 2. třídy
Návštěva 3. třídy

22.3.

anotace
Další setkání s prvňáčky
Zábavné dopoledne
Povídání nad knížkami, výstava nakreslených obálek
z oblíbených knih-úkol z minulého setkání
Od Karibiku k Mayským pyramidám /koná se v zasedací
místnosti OU/
Opakovaná návštěva knihovnice v MŠ

Cestopisná beseda Pavla
Chluma
březen Knihovnická babička čte
dětem ve školce
Burza knih
Prodej korálků B. Machové
Otevřená kresba s Lenkou Lekce kurzu automatické kresby
Tauchmanovou

Knihovna Kryštofa Haranta, Pecka

http://www.pecka.knihovna.cz/, tel. 493 799 525, 493 799 015
Kontakt: Lenka Knapová, e-mail: knihovna.pecka@seznam.cz
datum
2.3.
10.3.
16.3.

název akce
Jarní dekorace
Kouzlo aromaterapie
Plenková metoda

24.3.
30.3.
31.3.
březen

Srí Lanka
Háčkování s Káťou
Noc s Andersenem
přednášky VU3V
literární soutěž pro děti

anotace
Tvůrčí dílna v rámci mateřského klubu
Přednáška Jitky Procházkové
Látkové versus jednorázové pleny - zkušenosti a ukázky,
přednáška v rámci mateřského klubu
Cestopisná přednáška Pavla Chluma
Lekce háčkování v rámci mateřského klubu
Dobrodružné spaní v knihovně pro děti

Obecní knihovna Eduarda Štorcha Ostroměř

http://www.knihovnaostromer.webk.cz/, tel. 493 035 584
Kontakt: Hana Němečková, e-mail: knihovna@ostromer.cz
datum
1. – 2.
března
9. března
9. března

název akce
O pololetních prázdninách
do knihovny
Autorské čtení
Klub seniorů MDŽ

31. března
1. dubna

Noc s Andersenem
Čteme - soutěžíme

anotace
Přijďte vyzkoušet naše nové hry MINDOK Čteme soutěžíme – malujeme
SNĚNÍ BABKY ŤAPKY – Anna Johana Nyklová
Vznik – tradice- posezení – taneček s kytarou zavítá
Petr Němeček
Výroba masek - Maškarní bál
skládáme puzzle, hrajeme Člověče nezlob se!
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Malé obecní knihovny jičínského regionu
knihovna
Úhlejov

datum
březen
březen
4.3.

název akce
Velikonoční tvoření
Kvíz o kraji kde žiji
Pivovary v Českém ráji

18.3.

Volanice

březen
březen
březen
březen

Archeologie kraje
básníků
Stromy v grafice a
poezii
Dílnička MŠ
Velikonoční tvoření
Výtvarná dílna pro
seniory
Tematické čtení pro MŠ
Nejlepší čtenář 2016
Čtení s dětmi z MŠ
Velikonoční tvoření

Bystřice

31.3.

Noc s Andersenem

Libošovice

březen
Mladějov
Mladějov
Holovousy
Žlunice

březen
březen
březen
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anotace
výroba velikonočních dekorací
750. výročí první písemné zmínky o Úhlejově
beseda s Ing. Jaroslavem Egertem slavnostní uvedení nové knihy a
autogramiáda
PhDr. Jiří Waldhauser
Výstava v Galerii Na návsi - ze sbírky
Marie Rumlarové
Velikonoční tvoření se čtením o velikonocích
Dílnička pro rodiče a děti
malování na hedvábí
Slavnostní vyhlášení nejlepšího čtenáře roku
Velikonoční příběhy
Velikonoční dílnička se čtením o
Velikonocích s MŠ
Noc s Andersenem - Ve znamení čtyřlístku

