Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Jičíně dne 3. března 2014
Kontakt: Mgr. Jana Benešová, benesova@knihovna.jicin.cz, tel. 493532833

Březen měsíc čtenářů - 2014
Celostátní akce, vyhlašovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru
našeho zájmu je letos opět čtenář a čtení ve všech jeho formách. K 28. 2. se k akci přihlásilo
235 knihoven.
Motto: 2014 - Hrabalovský rok v knihovnách!
Cíl:






v letošním březnu pokračovat v oceňování našich nejlepších čtenářů a vybrat našeho
„Čtenáře roku,“
posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a
informačních center,
nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce
zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět:
ano, čteme a je nás stále hodně!!
zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit důvody, proč lidé nevyužívají
knihovny a zlepšit nabídku služeb.

4. 4. 2014 Noc s Andersenem

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně „ S knihovnou do Českého ráje i na druhý konec světa!“
MANDALY. Výstava prací dětí z kroužku Mgr. Zlatky Adolfové ZŠ Husova Jičín GALERIE RADOSTI
OTEVÍRÁM DVEŘE DO ZAHRADY SVÉ DUŠE... Výstava prací žáků Základní školy
v Soudné - CHODBA KNIHOVNY
5. března od 18. 00 hodin ZÁPAD USA NA KOLE. PODRUHÉ … Cestopisné povídání
Zdeňka Mareše.
6. března od 9.00 hodin pro ZŠ a od 15.00 hodin pro Klub aktivních seniorů AKSE
GRÓNSKO A ŠPICBERKY. DVĚ SEZÓNY V ARKTIDĚ. Cestopisná přednáška Jirky
Lehejčka.
11. března od 17.30 hodin VOLBA. Literárně-hudební pásmo. Autorské čtení literárního
spolku DIV, studentů Lepařova gymnázia a MOA. Hudebně večer doprovodí vlastními
písněmi skupina Ze šuplíku.
17. března od 14.00 do 17.00 hodin HÁČKOVÁNÍ VE FREE TIME. Přineste si s sebou
háček a vlnu.
17. března od 14.00 do 17.00 hodin ČESKÝ RÁJ - VĚČNÁ INSPIRACE. Osobnosti a
příroda Českého ráje. Nová kniha bude představena promítáním vybraných fotografií RNDr.
Zdeňka Mrkáčka a recitací veršů Josefa Brož. Středa 19. března dopoledne pro ZŠ a v 18.00
hodin pro veřejnost
28. března dopoledne BESEDA se spisovatelem ONDŘEJEM NEFFEM a nakladatelstvím
ALBATROS, vyhlášení nejaktivnějšího ČTENÁŘE ROKU 2013 dětského oddělení (ve
spolupráci s Akademií J. A. Komenského v Jičíně).
POČÍTAČOVÉ KURZY (NEJEN) PRO SENIORY - ZAČÁTEČNÍCI!!!
SEMINÁŘE KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ AKSE V 1. POLOLETÍ 2014Nejen chrám a
tvrz, ale i cvičiště naší mysli, Styly a slohy ve víru staletí, Příroda Českého ráje
Knihovna dále nabízí: VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH, nabídkový bibliografický leták:
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE

Místní knihovna Železnice
8.3. Dětský karneval - "OSTROV POKLADŮ" - knihovna zajišťuje tombolu a program
18.3. PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře
19.3. Vyhlášení a ocenění vítězů v soutěži "VERŠUJI SI PRO RADOST" - složit a ilustrovat
básničku k březnu Měsíci čtenářů - 1. - 9. třída

Městská knihovna Hořice
4. března – PRAHA MATKA MĚST – literární pořad o známých pražských památkách, pro
denní stacionář Klokan
4. března – podvečerní čtení pro děti a rodiče – Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA
18. března – ZÁKLADY PRÁCE S PC a vyhledávání na internetu pro seniory
18. března – POHÁDKOVÉ HRADY NÁS BAVÍ – povídání o českých hradech a zámcích,
na kterých se točily známé české pohádky – pro Senior klub
20. března – KOLEM SVĚTA NA KOLE aneb Jak první češka objela svět na kole –
cestopisná přednáška Michala a Lucie Jonových + prezence autorských knih
25. března – ZÁKLADY PRÁCE S PC a vyhledávání na internetu pro seniory
25. března – PRAHA MATKA MĚST – literární pořad o známých pražských památkách v
Ústavu sociální péče v Hořicích
1. dubna – Autorské čtení Terezy Boučkové + slavnostní předávání ocenění ČTENÁŘ ROKU
Na březen jsme dále připravili NOVÉ LITERÁRNÍ BESEDY PRO ŠKOLY:
Iva Procházková – Středa nám chutná
Miloš Kratochvíl – Starašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech
Iva Procházková – Únos domů
HRABALOVSKÉ PERLIČKY – literární kvíz věnovaný tvorbě Bohumila Hrabala ke 100.
výročí narození – vyhodnocení 1. dubna v rámci autorského čtení Terezy Boučkové
STRAŠIDLA V NÁS – vyhlášení literární a výtvarné soutěže pro veřejnost, vyhodnocení
proběhne v Týdnu knihoven 2014
Městská knihovna Nová Paka
2. 3. – MASOPUST – masopustní průvod s maskami, následně karneval
5. 3., 12. 3. – TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – pro veřejnost
6. 3. – JAROMÍR TYPLT – prezentace monografie Ladislav Zívr
20. 3. – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O MEXIKU
Během března – besedy pro žáky ZŠ I. stupně

Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
4. 3. - 2.5 Výstava fotografií Jana Doudy-JARO V ČESKÉM RÁJI
14.3 Cestopisná Beseda Pavla Bičištěho - PODKARPADSKÁ RUS

Městská knihovna Kopidlno
Beseda se spisovatelkou ZDENKOU HAMEROVOU.
VÝSTAVA o životě a díle Bohumila Hrabala
Pro seniory – NEBOJTE SE INTERNETU A EMAILU
Soutěž, kvízy pro děti a mládež
ANKETA - Co byste čtenáři uvítali v naší knihovně?
PŘEDSTAVENÍ ONLINE KATALOGU knihovny Kopidlno, kdy každý uživatel může
z tepla domova zjistit, které tituly knihovna vlastní a podívat se do svého čtenářského konta a
knihu si zarezervovat
BESEDY pro střední zahradnickou školu, MŠ, první stupeň ZŠ a pro druhý stupeň „ Pojďte
s námi do pohádky aneb co si pamatujeme z besed prvního stupně ZŠ“
Místní knihovna ve Staré Pace:
3. března – pravidelné posezení při čaji a povídání HANKY HAJNOVÉ
4. března – beseda s dětmi z 5.třídy – SCI-FI LITERATURA
Další návštěva prvňáčků v knihovně /téma domácí mazlíčci/
Každou středu knihovnice navštíví MŠ – ČTENÍ POHÁDEK PŘED SPANÍM
Od 24. 3. proběhne v knihovně VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
Registrace v březnu zdarma, odpuštění pokut za nevrácené knihy
Městská knihovna Lázně Bělohrad
3. – 7. 3. – ZKUS BÝT KNIHOVNÍKEM. Akce pro děti chtivé knihovnického řemesla. Děti
mohou vyzkoušet půjčování a vracení knih, budou seznámeny se základy knihovnické práce
10. 3. – TRÉNINK PAMĚTI SE STÁŇOU BENEŠOVOU
14. 3. – STAROVĚKÝ EGYPT S LUĎKEM WELLNEREM. Přednáška účastníka na
egyptských vykopávkách českého egyptologického ústavu a autora mnoha knih s egyptskou
tématikou
17. 3. - TRÉNINK PAMĚTI PODRUHÉ
26. 3. - ČTENÍ S BABIČKOU
Literárně výtvarná dílna pro děti: PRO MLADŠÍ DĚTI – Pohádky kouzelné kapsy, PRO
STARŠÍ DĚTI - Lichožrouti

Městská knihovna Libáň
Celý měsíc, respektive celý rok probíhá soutěž pro děti LOVCI PEREL.
Celý měsíc BURZA KNIH.
3. - 9. 3. Týden čtení aneb „ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“ – čtení pro druhou (5.3.) a třetí
(7.3.) třídu ZŠ a MŠ Libáň z knihy Kapřík Metlík od Jana Opatřila – zároveň příprava na
besedu, kterou budou děti s Janem Opatřilem o kapříkovi Metlíkovi mít 11. 4. 2014
18. od 18.30 hodin v obřadní síni MěÚ Libáň cestopisná přednáška PODKARPATSKÁ RUS,
vypráví Pavel Bičiště.
Besedy pro ZŠ a MŠ Libáň
Knihovna Karla Jaromíra Erbena v Miletíně
K 890. výročí založení Miletína vyhlásí literární a výtvarnou soutěž pro všechny zájemce
nazvanou „Moje město Miletín“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konci roku při
slavnostním večeru věnovaném výročí založení města.
Další soutěž bude pro děti a jmenuje se „Lovci perel“. Je to opět celoroční hra, ve které budou
děti za označené knihy, které přečtou a správně odpoví na otázky získávat perly. Z těch si pak
navlečou svoji šňůru perel.
BESEDA S TOMÁŠEM CIKRTEM“ Autor knihy Příběhy léků, o správném zacházení s léky
K 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala výstavka knih a perličky z jeho života
Základy práce na PC pro seniory
Místní knihovna Vysoké Veselí
3. 3. – 7.3. TÝDEN ČTENÍ: Děti čtou seniorům a naopak.
- připomeneme si sté výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala devadesáté výročí
Eduarda Petišky, čteme z jejich knih
11. 3., 13. 3. STRAŠIDELNÉ ČTENÍ: Vybíráme z různých knížek různé strašidelné příběhy a
čteme.
17. 3. – 21. 3. INTERNET PRO ZAČÁTEČNÍKY: Úplným začátečníkům nabízíme pomoc
s orientací na internetu se založením e-mailového účtu.
21. 3. TROCHU POEZIE: Čteme a recitujeme verše z knih Jiřího Wolkera.
25. 3., 27. 3. DETEKTIVNÍ ZÁHADY: Čteme a pátráme z textu, podle čeho inspektor
poznal, kdo loupil, lhal nebo vraždil.
KNIHY NEPATŘÍ DO POPELNICE: Přijďte si vybrat knížku vyřazenou v naší knihovně za
10Kč. Nabídka potrvá celý měsíc březen.
UPOMÍNKOVÁ AMNESTIE: Čtenáři, kterým již naběhla upomínka v jakékoli výši, budou
mít možnost vrátit knihy, aniž by museli upomínku platit.
PRŮKAZ ZDARMA: Čtenáři, kteří si v tomto období zaplatí roční registrační poplatek,
dostanou zdarma kupón na registraci pro nového čtenáře. Kupón bude mít platnost do konce
dubna.

Místní knihovna v Pecce
5. 3. CESTIČKA K DOMOVU. Hudebně literární pásmo. Účinkují členové literárního spolku
DIV a hudební skupina Ze šuplíku. Akce se koná v sálu hasičské zbrojnice v Pecce. Začátek
v 17.00 hod.
2. 3. OCHUTNÁVKA KÁVY – spojená s přednáškou. Veškeré informace o kávě, jejím
pražení, přípravě chutné kávy i pozitivních a negativních dopadech na zdraví se dozvíte od
pracovníků Novopacké pražírny kávy od 17:00 hod.
19 .3. Klub maminek s dětmi: MALOVANÉ ČTENÍ. Další setkání rodičů na mateřské
dovolené a jejich dětí. Začátek v 9:00 hod.
20. 3. Dílnička pro děti a dospělé – JARNÍ TVOŘENÍ: výroba zábavných magnetků na
motivy jara. Cena materiálu: 40,- Kč. Příchod možný kdykoliv v době od 13 do 17 hod.
21. 3. SETKÁNÍ MLADÝCH SBĚRATELŮ. Možnost výměny drobných předmětů do vašich
sbírek: kartičky (obchodních řetězců), figurky (koníčků Filly), modely, pohlednice, známky,
etikety, visačky, obaly, ubrousky, hračky a jiné předměty si můžete měnit v době od 13 do
17.00 hod.
27. 3. Kurz práce na počítači: NEBOJTE SE INTERNETU
29. 3. Slavnostní přejmenování knihovny na KNIHOVNU KRYŠTOFA HARANTA –
v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta: Pecka ve znamení roku Haranta.
Začátek v 10:30 hod.
31. 3. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE pro děti: Kryštof Harant a jeho doba –
namaluj, jak si představuješ nejslavnějšího hradního pána na Pecce – jeho portrét, atmosféru
doby, ve které žil, Kryštofa na cestách, Kryštofa hudebníka apod. Nejlepší práce budou
vystaveny a odměněny na slavnostním předání cen dne 20. 9. při Peckobraní. Akce se koná
v rámci oslav 450. výročí narození Kryštofa Haranta.
ZAVEDENÍ NOVÉ SLUŽBY: V průběhu měsíce března bude knihovna napojena na síť WiFi. Přístup k ní bude v otvírací době knihovny zdarma.
Obecní knihovna E. Štorcha v Ostroměři
Kurz zdravého vaření
6. 3. 2014 „AVOKÁDO – OVOCE, KTERÉ POMÁHÁ KE ZDRAVÉMU HUBNUTÍ“
„DOMÁCÍ PROTEINOVÝ CHLÉB
13. 3. od 18. 30 hod. „BESEDA S TOMÁŠEM CIKRTEM“ Autor knihy Příběhy léků, o
správném zacházení s léky .
7. 3. – 8. 3. DÍLNY – BESEDA - SPANÍ V KNIHOVNĚ

