Tisková zpráva – Vánoce v knihovně již počtvrté !
Sedlčany. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale pracovnice Městské knihovny v Sedlčanech budou se svými návštěvníky trávit v nových prostorách čas adventní již počtvrté. Při vánočních výstavách jsme se rozhodli věnovat prostor dětem a jejich práci – vždyť Vánoce jsou hlavně svátky dětí. A tak v roce 2001 prostory knihovny patřily žákům a učitelům sedlčanské Zvláštní školy, v roce 2002 školní družině působící při sedlčanské Škole Propojení, v roce 2003 jsme prožívali Krajkové Vánoce s 1. Základní školou Sedlčany a v letošním roce jsme oslovili poprvé mimo sedlčanskou školu.
Základní a mateřská škola na Vysokém Chlumci je malá školička, kterou mohou navštěvovat děti od předškoláků po žáky 5. ročníku. Součástí školy je i speciální třída pro postižené děti – a to jak tělesně tak i mentálně. V době, kdy malé venkovské školičky bojují o přežití, je tato škola ukázkou, že podobná zařízení mají i v dnešní době své opodstatnění. Učitelé se svým žákům věnují ze všech sil, vytvářejí dětem téměř rodinné prostředí a na výsledcích je to vidět. Také pro občanský život obce má existence školy veliký význam. 
Výstava, kterou můžete v Městské knihovně Sedlčany navštívit v půjčovní době od 3. 12. 2004 do 5. 1. 2005, nese příznačný název Vánoce v knihovně. Můžete si na ní ověřit, jak život na takové malé škole vypadá, protože součástí výstavy budou i fotografie. Veliký stromeček, který vždy zdobí vystavující děti u pódia, bude letos perníkový. Při psaní této zprávy si představuji, jak už to asi musí na Vysokém Chlumci vonět a jak to za týden bude vonět i u nás! Poprvé si u stromečku budou moci posedět děti hned 3. 12. ve 13:30, kdy jim bude číst Pohádková babička a možná je přijde navštívit i opravdový Čert s Mikulášem…
Již tradičně jsou součástí vánoční výstavy v knihovně betlémy – dar našeho čtenáře a příznivce knihovny a stromeček v čítárně oddělení pro dospělé čtenáře, pro který krajkové ozdoby paličkovala Magda Milotová. Máme se tedy společně opravdu nač těšit – zastavení  v této hektické době bývá důležité. Zkusme to tedy.
 
Tiskovou zprávu zpracovala: Blanka Tauberová (tauberova@knihovna-se.cz ), vedoucí Městské knihovny Sedlčany (www.knihovna-se.cz)
   




