Tisková zpráva – S rodiči či prarodiči je o prázdninách nuda? Nevíte, co si počít s dětmi a vnoučaty o dovolené? Hledáte inspiraci pro společné chvilky? Navštivte v červnu sedlčanskou knihovnu a možná ji najdete…! Všechno ostatní už záleží na vás…

Sedlčany – Městská knihovna. Městská knihovna Sedlčany v únoru uspořádala spolu se dvěma fotografy a dalšími partnery výstavu svatebních fotografií nazvanou Svatební den. Důvody všech partnerů byly jasné - podpora rodiny a rodinného života. Na tuto úspěšnou výstavu jsme se rozhodli navázat aktivitou nazvanou Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda. Důvody? Už nás příliš nebaví poslouchat v médiích (a samozřejmě i jinde) výmluvy typu: …nic jiného nedělají než sedí u televize… kromě her na počítači je nic nebaví… apod. A uvědomme si, že tyto větičky se zdaleka netýkají pouze dnešních dětí, ale i jejich rodičů a nás všech… Na techniku, která nám samozřejmě vládne i pomáhá, jsme si v poslední době zvykli hlavně vymlouvat… Naše zkušenosti z knihovny jsou však trochu odlišné. Dáte-li dítěti možnost jiného využití volného času, většinou ji využije. V zimních měsících na oddělení pro děti probíhá např. čtení s Pohádkovou babičkou (Pohádkovým dědečkem) nebo výtvarné dílny. V té době nebývá u počítače ani noha. Naším Měsícem pro rodinu chceme ukázat nejenom dětem, ale i jejím rodičům a prarodičům jiné možnosti využití volného času. Je důležité si uvědomit, že nikdy není pozdě začít a prázdniny jsou ideální příležitostí – a nakonec třeba zjistíme, že rodinné prázdniny mohou být daleko větším dobrodružstvím než televizní seriály či akční hry… A navíc: společně prožité chvilky nám už nikdo nevezme a jsou velikým pokladem pro náš život i paměť… Chtěli bychom, aby se Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda stal aktivitou tradiční.  
	A jak to všechno bude probíhat? Některé akce budou probíhat v průběhu celého měsíce června. Ve druhé polovině června (v době mezi 16. – 27. červnem) pak společně asi s dvaceti dobrovolníky připravíme několik rodinných odpolední. V tomto čase budou moci přicházet děti, dospělí (či celé rodiny) a nacházet (či si pouze připomínat) potřebnou inspiraci. Program těchto tématických odpolední bude upřesněn tiskovou zprávou v prvním červnovém týdnu a také plakátky.

Po celý červen (od 2. 6. 2008 do 28. 6. 2008) mohou všichni návštěvníci využít: 
Přihlašování všech dětských čtenářů a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodiče, prarodiče, strýček, tetička) ZDARMA. Zajisté mi dáte za pravdu, že společné hlasité čtení patří k tomu nejhezčímu, co si z dětství pamatujeme. Proč s tím nepokračovat dál? Proč přestávat s hlasitým předčítáním, když se dítě naučí číst? Udělejme si ze společného předčítání samozřejmost a zábavu! A k tomu nám všem pomáhají i knížky z naší knihovny.
Knížky (nejen) na prázdniny za VELKOOBCHODNÍ CENY. Naše knihovna vydala (nebo se na vydání podílela) několik knih s regionální tématikou (Pověsti Sedlčanska, Přírodní zajímavosti Sedlčanska apod.). Všechny tyto knihy je možné nádherně vkomponovat do našich rodinných výletů. Vždyť když si přečteme, že zrovna na místě, kde stojíme se zjevuje Bílá paní (či jiná strašidla), hned náš mnohdy fádní výlet ožije a získáme jiný vztah k našemu kraji.
Inspirace knihou… Po celý měsíc budou pracovnice knihovny připravovat knižní výstavky, kde si ti, které neosloví žádná z našich aktivit budou moci opravdu vybrat.
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