MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2019
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

od 8. 3. - 3. 4. 2019
VÝSTAVA

BOJ O ŽIVOT VE FOTOGRAFII
– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou
Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany.
Vernisáž spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobotu
9. 3. 2019 od 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 8. 3.
2019 do 3. 4. 2019.
Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již posedmé
fotografickou soutěž - tentokrát na téma Boj o život ve fotografii. Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je
dostatečně výstižný.

Pátek 1. března od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)

– otevřený diskuzní klub, který se zabývá četbou, místem kde
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás
trápí.
V březnu se potkáme se sportovci. Setkání nese název

SPORT V NAŠEM MĚSTĚ

– co chválíme, co bychom chtěli, na co se můžeme těšit…
Pozvání přijal místostarosta města Zdeněk Šimeček a ředitel
SAS Pavel Bednář.

Pátek 8. března od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

Promítání dokumentů z festivalu
Jeden svět a vyhlášení Čtenáře roku 2019

NOVÝ SVĚT

Estonský dokument z roku 2011. Dokument režiséra Jaana Tootsena ukazuje aktivity skupiny mladých Estonců, kteří
se snaží omezit automobily v jejich čtvrti. Nápady, jak změnit
svou čtvrť Nový svět k lepšímu a udělat z ní příjemné místo pro
život, se rozhodli přednést i starostovi a městským úředníkům.
Svými akcemi Společnost Nový svět inspirovala řadu dalších
lidí v různých částech Estonska.
Na film naváže krátká beseda s regionální novinářkou Marií Břeňovou, která o občanských aktivitách v našem městě,
ale i v širokém okolí ví více, než kdokoliv jiný. A to nejen proto, že o nich psala, ale sama byla mnohých podařených akcí
a aktivit iniciátorkou.
Novinářka Marie Břeňová předá spolu s ředitelkou knihovny
ocenění a drobné dárky Čtenáři roku 2019.

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu
knihoven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-knih, audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této
kampaně je nabídnout moderní služby knihoven 21. století,
propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou
a čtenářstvím a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás hodně!
I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůznějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.)
a další jsou určeny pro širokou veřejnost. A také chceme,
společně s dalšími knihovnami napříč republikou, hledat
Čtenáře roku 2019.

ČTENÁŘ ROKU 2019

MĚSTSKÉ KNIHOVNY SEDLČANY

I v tomto roce tedy pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími čtenáři. Téma se každý rok mění, a tak jsme v roce letošním hledali nejlepšího čtenáře knihovny - muže. A povedlo
se? A kdo to bude? A jaká byla pravidla? A proč vlastně muže?
To se všichni dozvíme v pátek 8. 3. 2019 v 18 hod. a poté se
společně podíváme na dokumentární film.

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování
– FotoFlegmatici Sedlčany: 31. 3. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong:
schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong
- od 17.30 do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30
hod. pro ženy i pro muže.
Klub Mnémé (klub pro seniory):
13. 3., 27. 3. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování:
schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování):
schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 3., 16. 3. a 30. 3. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Cyklus pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme,
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje
i v novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společně strávený čas s Vámi.
HAJÁNEK
Středa 6. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 3. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 3. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky o dětech.
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 1. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 8. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 15. 3. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 22. 3. 2019 od 13.30 hod.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 1. 3. 2019 od 15 hod.
Čtení pohádek bratří Grimmů
Od 16 hodin si namalujeme každý svůj čajový hrneček
v Hrnkové výtvarné dílně.

Čtvrtek 21. března od 17 hod.
PŘEDNÁŠKA MLUVENÉHO SLOVA

RŮŽE PRO MARII Š.
– přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých.
Knihovna pořádá od roku 2016 přehlídku v oboru mluveného
slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok „starších
sester“ Sedlčanské růže a Carminy.
Přehlídka nese název Růže pro Marii Š., a věříme, že i v letošním roce přijdou všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mluveného slova. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 16. 3. 2019.

Středa 27. března od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

ZDRAVÁ A KRÁSNÁ
S NOBILIS TILIA

Téma přednášky je vysoce aktuální – Jarní detoxikace, a to nejen vnitřní, ale také detoxikace pleti s oblíbenou řadou Lipové
detoxikační péče.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 8. 3. 2019 od 15 hod.
Vyprávění pohádek o zvířátkách
Od 16 hodin při Preclíkové výtvarné dílně upečeme preclíky
a rovnou si na nich pochutnáme.
Pátek 15. 3. 2019 od 15 hod.
Recyklované pohádky
Odpoledne plné čtení, improvizačních her a vyprávění.
Od 16 hodin na program naváže Recyklovaná výtvarná
dílna.
Pátek 22. 3. 2019 od 15 hod.
Dračí odpoledne s Nellou
Hravé odpoledne s draky a dráčky, kterým nás provede Nelly
Magdy Ashraf.
Od 16 hodin prověříme svou šikovnost skládáním origami při
Tatínkově výtvarné dílně.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 3. 2019 od 10 hod.
Veselá jarní výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Pondělí 18. 3. 2019 od 10 hod.
Pohádky od rybníka Brčálníka
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihami Jaromíra Kincla. Do hvězdných příběhů a pohádek nás zavede
skřítek Rákosníček, spolu s ním si pohrajeme, zazpíváme
a také se rozhýbáme.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Téma vybíráme většinou z oblasti
literární nebo jazykové. Na konci měsíce losujeme ze správných
odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější
informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce března: Slovní hrátky.

