Březen - měsíc čtenářů 2013
v knihovnách Jičínska
Tisková zpráva. V Jičíně, dne 27. 2. 2013.
Zpracovala: Mgr. Jana Benešová a vedoucí
profesionálních knihoven.
logo ke stažení: http://knihovna.jicin.cz/bmc.html
Celostátní akce, vyhlašuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). Navazuje
na dřívější Březen – měsíc internetu a Březen – měsíc knihy.

Letošní motto: S námi jen all inclusive !
Cíl:
•
•
•

•

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.

Hlavní aktivity:
1. Čtenář roku
Pokračujeme v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů. Cílem této aktivity je posilovat
společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.
V roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše dětské čtenáře, kde hlavním kritériem bude
počet přečtených knih v roce 2012.
2. Anketa (průzkum) ne/čtenářů
Průzkum by se měl obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou (a zjistit proč), nebo ke
čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny (a zjistit proč).
3. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (4.-10.3. 2013)
Děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování
obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení
v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin…), non-stop čtení, čtení na netradičních
místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji… ) a v netradiční
hodinu (o půlnoci na náměstí), čtení netradičně v knihovně.
4. Nové služby knihoven
Zavádění nových služeb a výhod pro uživatele (registrované i neregistrované), nové a
netradiční typy akcí, setkání se čtenáři, kteří do knihoven (zatím) nechodí – besedy.
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Akce jednotlivých knihoven. Podrobnosti a aktuální informace na webech knihoven.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
http://knihovna.jicn.cz
GALERIE RADOSTI
Šikovné ruce našich žáků. Výstava Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace je
přístupná v půjčovní době knihovny do 30. 3. 2013.
7. 3. od 15,00
Klub aktivních seniorů AKSE: Mongolsko, po horách a budhistických klášterech střední
Asie. Cestopisná přednáška Jiřího Lehejčka.
12. 3. 10,00 – 17,00
13. komnata, aneb, co vás čeká v podzemí. Prohlídka skladových prostor s možností
přímého půjčení knih.
14. 3.
Zahájení seminářů Klubu aktivních seniorů AKSE.
7. 3. dopoledne pro ZŠ
Strašidelné čtení. Klání o nejpůsobivější přednes nejstrašidelnějšího textu v nejtemnějším
prostoru knihovny. Akce k Týdnu čtení.
19. 3. – 16. 5.
Kurzy práce s počítačem.
19. 3. od 9,00
Klub pro mladé Free Time: Beseda o práci rozhlasové redaktorky.
19. 3. od 9,30
Slavnostní vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře za r. 2012 (ve spolupráci s Akademií J. A.
Komenského Jičín). Beseda s Martinou Drijverovou. Vyhlášení dalšího ročníku soutěže o
nejlepšího čtenáře.
20. 3. od 18,00
Cestou necestou s Řehečským kvartetem, aneb vzpomínky na Izrael.
26. 3. od 10,00
Jarní tvoření pro MŠ.
27. 3. od 18,00
Václav Žmolík – uvedení nové knihy „Příběhy předmětů“
5. 4.
Noc s Andersenem
K dispozici bude nově zpracovaný bibliografický leták „Tipy a rady pro maminky na mateřské dovolené“.
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Zvukové dokumenty půjčujeme od 1. 3. zdarma.
K dispozici jsou čtečky elektronických knih, WiFi připojení v celé knihovně.
Nabízíme donášku knih domů pro hůře pohyblivé občany.

Městská knihovna Hořice
http://www.horice.org/knihovna
5. 3. a 12. 3.
Základy práce s PC pro seniory.
6. 3. od 17 hodin
Čtení sluší každému aneb Pohádky s kytarou. Z knížky Zdeňka Šmída Pohádky pro
dobrodruhy bude číst pan starosta Ivan Doležal a pan místostarosta Aleš Svoboda. Program
zpestří hrou svým vystoupením kroužek Škola hry na kytaru DDM pod vedením paní Aleny
Honegrové. Svůj oblíbený hudební nástroj však nenechá zahálet ani pan starosta. Výtvarně
čtení doplní skvělé obrázky naší kolegyně - paní Ireny Burešové.
Od středy 13. 3.
Výstava obrázků výtvarnice Moniky Růžové – Kreslené knižní vtipy a tipy. Přístupná bude
ve výpůjčních hodinách a potrvá do 10. dubna.
21. 3. od 18,30
Monika a Jirka Vackovi budou vyprávět o tom, jak procestovali Jamajku na skládacích
kolech. Ve spolupráci s Odborem KČT v Hořicích.
26. 3. od 17 hodin
Titul Čtenář roku předá jeho letošním nositelům náš vzácný host – režisér, herec a spisovatel
Jan Kačer. Ocenění převezme jeden čtenář za oddělení dospělých čtenářů a jeden z řad dětí.
Zvláštní ocenění předáme i naší nejstarší čtenářce, která letos oslaví své 92. narozeniny.
Besedy pro děti z MŠ i ZŠ
5. 4.
Noc s Andersenem.

Městská knihovna Nová Paka
http://knihovna.munovapaka.cz/
6. 3.
Co my všechno prožili… - setkání v Domově seniorů
6 .3.
Nenechte mozek zlenivět – trénování paměti pro veřejnost
7. 3.
Naučte se učit se – trénování paměti pro studenty
11. 3. a 15. 3.
Hravé dopoledne v knihovně – pro děti a rodiče
14. 3.
Česká lidová písnička v Izraeli – přednáška s hudebním doprovodem
19. 3.
Vynášení Morany – pro rodiče s dětmi
19. 3.
Beseda s H.M.Körnerovou – pro veřejnost
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20. 3.
Velikonoční výtvarná dílna s Janem Hrubým – pro studenty
Městská knihovna F. Šrámka Sobotka
http://knihovna.jicin.cz/sobotka1.html
Každý čtvrtek tzn. 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.
Čtení s babičkou.
15. 3.
Beseda s autory ze Sobotecka - paní M. Kovářová, J. Šedivý, L. Špaček, J. Jindra a K. Bílek
22. 3.
Beseda se spisovatelkou K. Janečkovou

Městská knihovna Kopidlno
http://www.knihovnakopidlno.webk.cz/
Knihovna působí v nově zrekonstruovaných prostorách Kulturně vzdělávacího centra, které
vzniklo v budově bývalého muzea. Oproti staré knihovně na náměstí, má nová knihovna
samostatnou místnost pro dětskou literaturu. Je tu prostorná čítárna s prostorem pro besedy
se čtenáři.
Pro menší děti:„Do knihovny za pohádkou“ – kvízy, turnaj v pexesu, pro I. stupeň ZŠ
besedy na vybrané téma, vznik knihy, obrázkové čtení.
Pro II. stupeň ZŠ a střední školu „Den otevřených dveří v nové knihovně“,
Výstava fotografií „Jak se budovalo kulturně vzdělávací centrum – knihovna“
Seznámení s prací na počítači.
Městská knihovna Lázně Bělohrad
http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz/
Besedy pro děti na téma jarní probouzení - Trnkova zahrada, pro mladší děti MŠ pak Pampe
a Šinka – dramatizace knihy s loutkami.
15. 3.
Hudebně zábavný pořad pro děti v knihovně v podání pana Šolmese – Pohádky do postýlky.
26. 3.
Vzpomínání na Bohumila Hrabala – vzpomínky spisovatele z Nymburka, pana J.
Řehounka.
Pořad pro 3. a 4. Třídy ZŠ – Jak se rodí pohádka (taktéž pan Řehounek).
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Knihovna zároveň pořádá spolu s městským kulturním střediskem velikonoční jarmark a
velikonoční dílny (23. 3.).
Obecní knihovna E. Štorcha v Ostroměři
http://www.knihovnaostromer.webk.cz/pages/kontakty.html
4. 3.
Zájezd do Divadla bez zábradlí
7. 3.
Naše zdraví – beseda s poradkyní zdravého životního stylu.
Čteme nahlas – čtení s dětmi.
Spaní v knihovně – čtení, soutěžení a vyrábění maňásků.
Loutkové divadlo pro děti i dospělé.
Putování po krásách naší vlasti – přednáška pro děti.
Práce na PC – instruktáž.
Celý měsíc registrace do knihovny zdarma.
5. 4.
Noc s Andersenem.

Městská knihovna Libáň
www.knihovnaliban.webk.cz
14. 3. od 17 hodin
Beseda s astrologem a spisovatelem Milanem Gelnerem „Karmický životní úkol“.
25. 3.
Beseda pro děti s Martinou Drijverovou na téma Cesta českou historií. zakoupit a nechat
podepsat.
Besedy pro děti z MŠ a ZŠ s velikonoční a jarní tematikou.
Celý březen
Burza vyřazených knih.
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Knihovna Karla Jaromíra Erbena Miletín
http://www.knihovnamiletin.webk.cz
Od 1. 3.
Průzkum spokojenosti uživatelů. Dotazník bude k dispozici jak návštěvníkům přímo v
knihovně, tak i na internetových stránkách knihovny a v některých organizacích ve městě.
Zájemci budou moci vyplňovat dotazník až do konce září. V říjnu zveřejníme výsledky, které
jak doufáme, přispějí ke zlepšení služeb knihovny.
Besedy pro děti z Mateřské a Základní školy v Miletíně na podporu čtenářské gramotnosti.
Pro nejmenší to bude vyprávění nazvané „Jede vláček pohádka,veze samá zvířátka“.
Pro prvňáky a druháky beseda o našich nejznámějších ilustrátorech knih pro děti. „Vezmi
žlutou tužku, namaluj mi hrušku...“ a měla by dětem mimo jiné i připomenou letošní výročí Heleny Zmatlíkové. S většími dětmi budeme např. hledat odvážné hrdiny v
dobrodružných knížkách.
Celý měsíc lekce základů PC + internetu.
14. 3.
Premiéru bude mít „Prázdninové dopoledne mezi knížkami“
21. 3. od 16,30
Beseda s novinářem, moderátorem a redaktorem Českého rozhlasu a České televize panem
Václavem Žmolíkem.
5. 4.
Noc S Andersenem

Místní knihovna Stará Paka
http://www.knihovnastarapaka.webk.cz/
Čteme před spaním – návštěva 3 tříd MŠ a čtení pohádek.
Besedy se čtvrťáky – ilustrátoři dětských knih.
Výstava historických počítačů.
Nebojte se počítače – lekce pro seniory.
Další díl pravidelných přednášek na téma mezilidské vztahy.
Prodejní velikonoční výstava.
Pletení z pedigu.
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Nocování s Andersenem letos nebude u nás začátkem dubna, ale až v květnu.
Místní knihovna v Pecce
5. 3. od 17,oo
Slavnostní otevření Místní knihovny Vidonice – pobočky MK v Pecce. Prohlídka
zrekonstruované knihovny spojená s prvním půjčováním knih a časopisů.
6. 3. od 15,00
Komponovaný pořad o Jaroslavu Vrchlickém – v rámci cyklu ČTENÍ V KNIHOVNĚ.
8. 3. od 13,00 do 15,00
Dětská dílnička – výroba bavlněných náramků – pro 2. stupeň ZŠ.
13. 3. od 17,00
Pecka v archivních dokumentech. Přednáška Státního okresního archivu Jičín –
Mgr. K. Chutný a Mgr. R. Janků představí jičínský archiv..
14. 3. od 9,00
Kurz práce na počítači – pro začínající uživatele.
18. 3. od 10,00
Zahájení Klubu maminek s dětmi. Slavnostní předání sponzorského daru. Hostem budou
Naďa Hamanová – autorka Peckovských pohádek dědečka Aloise a Jana Kopecká.
19. 3.
Vyhlášení výtvarné soutěže: NAMALUJ HASTRMÁNKA PECIČKU –
20. 3. od 16,00
Perníková chaloupka – loutkové divadelní představení pro nejmenší.
25. 3. od 11,30
Beseda pro Literární kroužek při ZŠ Pecka na téma: Čtení pomáhá.
27. 3. od 9,45
Pojďme si číst – beseda pro ZŠ Pecka.
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Místní knihovna Železnice
http://www.knihovnazeleznice.webk.cz
5. 3. od 16,00
Přednáška paní MUDr. A. Kalináčové „Osteoporóza - tichý nepřítel“.
9. 3.
Knihovna již tradičně připravuje ve spolupráci se sportovci dětský karneval, tentokrát na
téma „Kouzelný les“.
18. 3.
Zájezd do Stavovského divadla v Praze na představení Mikve.
V měsíci březnu budou již tradičně žáci první třídy ZŠ TGM Železnice slavnostně pasováni
na čtenáře. Každý obdrží knížku a čtenářský průkaz do knihovny.
26. 3.
Výroba velikonočních dekorací na akci „Vítáme jaro“.
Začátkem dubna se uskuteční již tradiční jarní bazar ošacení, sportovních potřeb a knih
v sokolovně společně se sbírkou ošacení pro Diakonii Broumov.

Místní knihovna Vysoké Veselí
http://www.knihovnavv.webk.cz/
Během března bude dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna bude opět poskytovat
služby ve svých prostorech.
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