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AKCE KNIHOVNY - ZÁŘÍ 2018
od 7. 9. do 3. 10.

VÝSTAVA

Radostvoření

výstava kreseb Stanislava Juhaňáka
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. 9.
2018 do 3. 10. 2018.
„Kreslím proto, že mě to baví, a že jsem ten dar dostal :-). Kreslil
jsem i dřív, ale teprve když jsem si chtěl doplnit vzdělání a začal v padesáti studovat teologii, na přednáškách jsem si kreslil
do poznámek obrázky. A protože jsem ve škole strávil čtyři roky,
postupně se vylepšovaly. Doma jsem ve volných chvilkách vždy
pár minut kreslil a kreslil, až jsem za týden nebo měsíc nakreslil
obrázek. Někdy jsem se na něj podíval a jen jsem poděkoval Pánu
Bohu. Když začínám kreslit, málokdy tuším, co z toho bude a docela často jsem sám překvapený. Snažím se ale vidět a kreslit to
hezké, hledat krásu v lidech, událostech a věcech, protože život je
tak zábavnější. A protože dar tvořit nedostáváme jen pro sebe, ale
především pro druhé, jsem rád, že se s vámi o něj mohu podělit.“

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 měsíce září: Skloňování slov cizích a přejatých.
úterý 11. září od 19.30 hod.

LISTOVÁNÍ

Kluk z kostek (Keith Stuart)
LiStOVáNí v podání Tomáše Drápely,
Věry Hollé a Pavla Oubrama

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo.
Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí.
Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se
synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a
navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku,
kostku po kostce dát znovu dohromady?
- knihu v roce 2017 vydalo v překladu Johany Eliášové nakladatelství Plus ze skupiny Albatros Media
Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.
pátek 14. září od 18 hod.
Nový klub v knihovně: PÁTEČNÍCI
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 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.
sobota 15. září od 13 hod. na stadionu Tatran Sedlčany
Netradiční setkání čtenářů a spisovatelů:

Fotbálek aneb Loučení s létem počtrnácté
Již počtrnácté se setkají ryze amatérské a sportem příliš „nepolíbené“ týmy.
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu
(spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které se určitě
přijďte podívat. Bojovat se bude opět o dort ve tvaru hřiště a samozřejmě proběhne i netradiční autogramiáda. Všechno v duchu
fair play. Přijďte si nechat podepsat své oblíbené autory a pobavit
se s námi.
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Programy na dětském oddělení
pro veřejnost:
Středa 5. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém
představíme pohádky Eduarda Petišky.
Pondělí 10. 9. 2018 od 10 hod.
Povídání o pejskovi a kočičce – program pro rodiny s menšími
dětmi na motivy stejnojmenné knihy Josefa Čapka.
Středa 12. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém
představíme pohádky Eduarda Petišky.
Středa 19. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém
představíme pohádky Eduarda Petišky.
Pondělí 24. 9. 2018 od 10 hod.
Ptáci odlétají na jih – výtvarná dílna pro menší děti a jejich
rodiče.
Středa 26. 9. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení vhodné pro menší děti, při kterém
představíme pohádky Eduarda Petišky.

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…

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. Také u nich nemusí být uvedeno
jméno. 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.
2018 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.

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

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

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 v úterý 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.

Čas neúprosně utíká a my již podvanácté připravujeme Den pro
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční
v sobotu 1. 12. 2018 v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na téma Nejvíce lidí
s vánočním receptem (rukou psaným).
Tento úkol je určitě náročnější než ten loňský, kulichový. Přesto věříme, že se nás opět na náměstí sejde hodně. Je jedno, zda
oblíbený recept přepíšete nebo nám dokonce přinesete ukázat váš
sešit receptů. Může být dokonce i ilustrovaný (třeba vašimi dětmi
či vnoučaty). Jedinou podmínkou Agentury Dobrý den Pelhřimov
je velikost papíru (sešitu), a to od A6 do A3.
Toto téma je pro nás knihovnice jako dělané. Rozhodly jsme se
tedy, že s vaší pomocí vydáme sedlčanskou knihu vánočních receptů. Můžete nám vaše kulinářské vánoční poklady nosit už nyní.
My si je v knihovně okopírujeme. Samozřejmě budete mít možnost nám recept předat i na náměstí, kde bude k dispozici scanner
u našeho stánku.
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby získali,
můžete si je prohlédnout u nás ve studovně.

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.

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.
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Upozornění:

