MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 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 6. 9. - 2.10. 2019
VÝSTAVA

KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB
ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU
– výstava Kurzu Lukáš

Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním
centru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém školním roce. Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice Mgr. Anny
Tauberové a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za čtrnáct
dní. První kreslení v novém školním roce bude 5. 10. 2019 od
9 hod. Za kurz se nic neplatí a je vhodný zvláště jako příprava
k přijímacím zkouškám nebo jen tak pro relaxaci. Noví zájemci
jsou vítáni.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od
6. 9. 2019 do 2. 10. 2019.

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ:
Sobota 14. 9. 2019 od 15 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Fotbálek aneb Loučení s létem popatnácté
– již popatnácté 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.

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
první schůzka po prázdninách se uskuteční v neděli 29. 9.
2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po
prázdninách se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Klub Mnémé): první schůzka po prázdninách se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční
v pátek 4. 10. 2019 od 15 hod.
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách
se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční
v pondělí 9. 9. 2019 od 16 hod. Klub pracuje zdarma a přihlásit se můžete v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je
počet míst omezen.
Virtuální univerzita třetího věku: Zápis do zimního semestru
proběhne v knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Přihlásit
se může úplně každý, koho dané téma oslovuje. Předchozí
studium není podmínkou. Přednášky začínají 7. 10. 2019 od
10 hod.
Tentokrát máme na výběr ze dvou cyklů:
Křesťanská ikonografie a hagiografie (vždy od 10 hod.)
Barokní architektura v Čechách (vždy od 13 hod.)
Trénování paměti: Zápis do základního kurzu se koná
v knihovně od 2. 9. 2019 do 7. 9. 2019. Kurz bude otevřen
pouze po naplnění a je určen pro všechny generace.

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 losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce září: Napíšeme si diktát.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 4. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 11. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 18. 9. 2019 od 17 hod.
Středa 25. 9. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme pohádkami
z Večerníčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 20. 9. 2019 od 13.30 hod.
Hrajeme Osadníky a Carcassonne
Neumíte pravidla? Nevadí! Naučíte se je s námi. Hry znáte a
chybí vám parťáci na hraní? Přijďte a zahrajeme si společně!
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 9. 9. 2019 od 10 hod.
Látkování, moderní látkové pleny
Představení nových typů látkových plen, které jsou šetrné k
životnímu prostředí, zdravé pro správný vývin kyčlí miminka a
praktické. Vše vysvětlí a názorně předvede paní Petra Vitulová, která tyto plenky u svého dítěte aktivně používá.
Pondělí 16. 9. 2019 od 10 hod.
Zabalte si kufry, odlétáme
Program pro rodiny s malými dětmi. Tentokrát poletíme spolu s ptáky na jih. Kteří ptáci odlétají? Jak vypadá takové houfování a následné stěhování? To vše si společně vyzkoušíme.
Sobota 21. 9. 2019 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas s
knížkou v knihovně.
Pondělí 23. 9. 2019 od 10 hod.
Motýlí výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší.

Pátek 20. září od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V září si popovídáme o volnočasových aktivitách.
Setkání nese název

VOLNÝ ČAS – CO S NÍM?

Jaká je nabídka volnočasových aktivit ve městě? Stačí nám?
Víme o nich? A co nám v nabídce chybí?
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o své názory.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

INFORMACE ZÁVĚREM
VÝSTAVA SVATEBNÍCH FOTOGRAFIÍ
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlépe dokumentují předměty. Předměty, kterými se obklopujeme
a mnohdy je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto poklady patří i rodinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se
v rodinách vypráví z generace na generaci. Po loňské, velmi
úspěšné, říjnové výstavě sto let starých předmětů, bychom
v letošním roce, opět v říjnu, chtěli vystavit SVATEBNÍ FOTOGRAFIE. Tentokrát však vystavíme svatební fotografie napříč
časem. To znamená, že můžeme vystavit svatby, které se udály
před stoletím nebo třeba před týdnem.
Pokud se s námi rozhodnete podělit o svatební fotografie, které vlastníte (nebo jste se již rozhodli a přihlásili se v knihovně)
a v měsíci říjnu je zapůjčíte na výstavu, přineste nám je v týdnu
od 16. do 21. 9. 2019 do knihovny.
Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

DALŠÍ PROGRAMY
Pátek 13. 9. 2019 od 18 hod.
Píšu, píšeš, píšeme …, zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej
a přijď! Večer nebude věnován jen autorskému čtení, ale také
improvizované tvůrčí dílně, která bude otevřená všem, nejen
již píšícím spisovatelům a spisovatelkám.
Pátek 27. 9. 2019 od 15 hod.
Píšu, píšeš, píšeme …, zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se
podělit o své zkušenosti a přečíst texty ostatním? Neváhej
a přijď!

Čas neúprosně utíká a my již potřinácté připravujeme Den pro
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční
v sobotu 30. 11. 2019 v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát se pokusíme získat rekord na téma
Nejvíce lidí s vločkou.
Započítávány budou vločky z těsta (perníkové nebo jiné pečivo), háčkované, paličkované, korálkové, dřevěné, plastové,
skleněné, kovové, slaměné, vločka jako ozdoba na stromeček,
vločky vyrobené na 3D tiskárně... Vločky musí být vytvořeny
lidským přičiněním (nezapočítávají se tedy ty sněhové). Papírové vločky budou do rekordu uznány, pouze pokud budou polepené nějakým dalším materiálem.
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby společně získali, můžete si je prohlédnout ve studovně sedlčanské
knihovny.

ČÍM SE BAVÍ SENIOR?
V knihovně bychom, pod tímto souhrnným názvem, rády
uspořádaly celou řadu akcí. Sbíráte něco? Šijete, pletete, háčkujete, modelaříte…? Řekněte nám o tom a nezavírejte se se
svými koníčky pouze doma. Více informací v knihovně u Blanky
Tauberové.

