Městská knihovna Sedlčany
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz
Prázdninová provozní doba:
P0-ST 9-18 hod.

Uzavření knihovny:
Od 2. 7. do 13. 7. 2018 bude z důvodu revize knihovního fondu KNIHOVNA UZAVŘENA.

AKCE KNIHOVNY - LÉTO
od 16. 7. do 5. 9.

VÝSTAVA

Výstava 1. základní školy Sedlčany
Výstava jedné z našich základních škol, kterou si můžete
prohlížet od 16. července do 5. září 2018 v provozní době
knihovny.
Po celou dobu letních prázdnin si mohou všichni návštěvníci
Městské knihovny Sedlčany prohlédnout výstavu pořádanou 1. ZŠ
Sedlčany.
Výstava zachycuje život školy po všech stránkách, nejen pracemi z běžných vyučovacích hodin, kroužků, projektů, školní
družiny, ale i fotografiemi z exkurzí, výletů či soutěží.
O šikovnosti a bohaté fantazii určitě přesvědčí keramické výrobky dětí 1. stupně i práce 1. až 9. ročníků z hodin výtvarné výchovy
či pracovních činností.

Vědomosti v anglickém jazyce žáci představí prostřednictvím
projektů, např. čtvrťáci zpracovávali téma „My animal“ nebo vymýšleli vlastní básně.
Dobré zvládání práce s počítači dokazují zajímavé koláže páťáků
z hodin IVT .
Mnohé fotografie zachycují tematické exkurze, díky kterým děti
navštívily Anglii, Německo, Rakousko nebo cestovaly po zajímavých místech v Čechách.
Výstava také všem návštěvníkům představí fotografie a dětské

práce z kroužků, kterých na škole funguje skutečně hodně. Určitě
zaujmou dřevěné přívěsky, modely letadel nebo makety Eiffelovy
věže. Všechno toto vznikalo v nové moderně vybavené dřevodílně.
Každým rokem žáci vytvářejí nápadité projektové práce v hodinách rodinné a občanské výchovy. Děti se tak učí o správné výživě,
seznamují se s civilizačními chorobami aj.
1. ZŠ již několik let patří ke školám, které se zapojily do celorepublikového projektu „Česko sportuje“. I z této oblasti budou
informace a fotografie, stejně jako z bohaté a velmi prospěšné činnosti školního parlamentu.
Prezentovat se bude fotografiemi a svými výrobky i školní družina.
Všechny srdečně zveme k návštěvě naší výstavy.
KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce
vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají
i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma na prázdniny: Doplňte barvy v názvu knih.

Prázdninové programy na dětském oddělení pro veřejnost:
Pondělí 16. 7. 2018 od 10 hod.
Broučci. Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou Jana Karafiáta. Na program naváže „Brouččí
výtvarná dílna“.
Středa 18. 7. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 25. 7. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 1. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 8. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 15. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Pondělí 20. 8. 2018 od 10 hod.
Dobrodružství veverky Zrzečky. Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný stejnojmennou knihou Josefa Zemana. Na
program naváže „Veverčí výtvarná dílna“.
Středa 22. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.
Středa 29. 8. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti. V létě se
začteme do příběhů Václava Čtvrtka.

LÉTO 2018

Kluby v komunitním centru
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od nového
školního roku zase zahájí svoji činnost.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany:
první schůzka po prázdninách se uskuteční v neděli 30. 9. 2018
od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong:
první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 3. 9. 2018
od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Klub Mnémé):
první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu 3. 10.
2018 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování:
první schůzka klubu se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od 15 hod.
Krajkový klub (paličkování):
první schůzka po prázdninách se uskuteční 2. 10. 2018 od 15
hod.
Kreslení – Kurz Lukáš:
první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu 6. 10. 2018
od 9 hod.
Patchworkový klub:
první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 4. 10.
2018 od 15 hod.
Literární prádelna
(literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): první
schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 10. 9. 2018 od 16
hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete v knihovně u paní
Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen.

Naše společná výstava
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe
dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě. Tyto předměty mají i svůj příběh.
Někteří z vás se rozhodli o tyto příběhy podělit a zúčastnit se
říjnové výstavy v knihovně. Někteří z vás možná ještě váhají. Příběhy nemusí být dlouhé. Stačí zmínka, jak se k vám daný předmět
dostal nebo co pro vás a vaši rodinu znamená.
Jedná se nám o předměty, kterým je okolo sta let. Mohou to být
fotografie, hrnečky po babičce, obrázek nebo láhev od inkoustu…
Vašim nápadům se meze nekladou.
Pokud se s námi rozhodnete podělit o své poklady (nebo jste
se již rozhodli a přihlásili se v knihovně) a v měsíci říjnu je
zapůjčíte na výstavu, přineste nám je v týdnu od 17. do 22. 9.
2018 do knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do zimního semestru bude probíhat v knihovně od 3. 9.
do 8. 9. 2018.
Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma osloví. Předchozí
studium není podmínkou. Přednášky začínají 1. 10. 2018 od 10
hod.
Téma semestru: České dějiny a jejich souvislosti II.

LÉTO 2018

Nový klub v knihovně:
Setkáváte se rádi se stejně naladěnými lidmi?
Diskutujete rádi?
Čtete rádi?
Zajímá vás místo, kde žijete?
Zajímáte se o výrazné osobnosti našeho regionu?
Není vám lhostejno, jak u nás žijeme?
Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ANO, přijďte do
knihovny v pátek 14. 9. 2018 v 18 hod. a pokusíme se o spoluvytvoření nového diskuzního klubu.
Tato první schůzka je informativní.
Od října bychom rádi zahájili pravidelná setkávání v novém diskuzním klubu nazvaném PÁTEČNÍCI.

Trénování paměti:
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 3. 9. do 8. 9.
2018. Kurz bude otevřen pouze po naplnění a je určen pro všechny
generace.

Databáze:
Potřebujete najít nějaký článek? Chcete si číst časopisy a deníky v cizích jazycích? Zajímá vás právo a vše co s ním souvisí?
Na tyto otázky najdete odpovědi v naší knihovně. Díky podpoře
Ministerstva kultury ČR máte možnost využívat tři následující databáze. Na počítač je však třeba předem se objednat.
On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv od r. 1996 –
unikátní on-line mediální databáze českých médií (tištěné zdroje,
přepisy televizních a rozhlasových pořadů, zpravodajské internetové servery). Uživatel má možnost vyhledávat dle vlastních klíčových slov, času zpracování, zdrojů, témat atd. Vyhledané články je
možné hromadně zobrazit a případně vytisknout.
Databáze ASPI – přístup do databáze zahrnuje předpisy ČR a EU,
judikaturu ČR a SDEU, historickou judikaturu, stejnopis, bibliografie, základní literaturu, časopis Soudce, Správní právo, Časopis
zdravotnického práva a bioetiky, registry a mnoho dalšího. Užší
verze dále obsahuje i komentáře k vybraným zákonům a judikatuře.

Prodej knih:
Sháníte originální dárek pro své blízké? Dáváte snad ještě
jako dárky knihy?!
Pokud jste si odpověděli ANO, tak neváhejte navštívit naši
knihovnu. Máme k prodeji omezené množství knih za přijatelnější
ceny než v obchodní síti a některé dokonce s podpisem spisovatele či spisovatelky.
Nově také nabízíme možnost objednání vámi požadované knihy za příznivější cenu než v obchodě a bez platby poštovného.

Upozornění:
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před obchodním domem slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ VYPŮJČENÝCH
KNIH. Není tedy určen na dary. Ohledně darování knih kontaktujte
pracovnice knihovny a domluvte se s nimi.

