Městská knihovna Sedlčany
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 186
www.knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0-ST 9-18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9-20 hod., SO 9-12 hod.

AKCE KNIHOVNY - PROSINEC
od 8. 12. do 3. 1.

VÝSTAVA

Sobota 2. 12. 2017
Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 18 hod.
Přijďte spolu s námi prožít již jedenáctý Den pro dětskou knihu
a pokusit se o nový český rekord, a to v disciplíně „Nejvíce lidí
v kulichu s bambulí“.
Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý doprovodný program. Můžete se také těšit na kapelu Repete. Při této
příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního času v Sedlčanech a k rozsvícení vánočního stromku jedním ze zastupitelů
našeho města.

Program (změna pořadateli vyhrazena):

PATCHWORK NÁS BAVÍ
Výstava členek Patchworkového klubu, které se scházejí v komunitním Centru Lukáš.
Setkání
u příležitosti
zahájení výstavy
se uskuteční
ve čtvrtek
7. 12. 2017
od 17.00 hod.
Výstavu si
můžete prohlížet
v provozní době
knihovny od 8. 12.
2017 do 3. 1. 2018.

15.00 Zahájení
15.30 Sraz soutěžících skupin (Soutěž o nejhezčí skupinové kulichy) pod pódiem, hodnocení poroty
16.00 Pokus o rekord v kategorii Nejvíce lidí v kulichu s bambulí
16.45 Vyhlášení výsledků prezidentem Agentury Dobrý den
z Pelhřimova a vyhlášení výsledků soutěže O nejhezčího skupinového kulicha
17.00 Křest knihy Báry Laňkové Miky a dobrodružství s autíčkem, která se může stát krásným, unikátním dárkem a mnohé děti
potěšit pod vánočním stromečkem či v mikulášském balíčku. Zapsání dětské spisovatelky do knihy rekordů
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní průvod
středa 6. 12. od 20 hod.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Od ledna pro návštěvníky připravujeme vědomostní soutěže
a kvízy pro dospělé. 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 prosince: Vánoční doplňování.
pátek 1. prosince od 18 hod.

Den pro dětskou knihu 2017

PROMÍTÁNÍ

Život začíná po stovce
Promítání švédského dokumentu z roku 2015, který je součástí
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Anotace k filmu: Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přáteli
a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde
nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů,
lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce
1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit
se stále novým věcem není otázkou věku. A přestože k ní osud
nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale těší se na vše, co
přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud a strach
– na to je život příliš krátký.

LISTOVÁNÍ

Závěrka – LiStOVáNí za účasti autora knihy
Miloše Urbana
Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může
stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je
motivace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá žena,
která si neuvědomuje svou fotogeničnost - svou krásu „na druhý
pohled“. Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní problém: neumí
fotit. Přesto začne Věru fotografovat. Jeho snímky jsou překvapivě
dobré a čím dál lepší, vzbuzují pozornost, obdiv, ale i odsouzení.
Jsou nepokrytě erotické, ale i sexistické. Nefotografa i jeho nemodelku dostihne internetové renomé, snad i sláva, ale čím větší je jejich úspěch, tím hůř k sobě nacházejí cestu. Profesionální vztah tak
může skončit jen dvojím způsobem: buď láskou, anebo nenávistí.
v roce 2017 vydalo nakladatelství Argo
účinkují: Petra Bučková a Lukáš Král a Miloš Urban
na závěr diskuse s autorem, prodej knih a autogramiáda
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

PROSINEC 2017

Programy na dětském oddělení pro veřejnost
Pátek 1. 12. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 1. 12. 2017 od 15 hod.
Pohádková babička – čtení z knihy Vánoční příběhy spisovatelky Astrid Lindgrenové. Naslouchání příběhů a povídání si o přečteném je důležitou součástí pro každého z nás. Přijďte si užít kouzlo
čtení, ať jste malí nebo velcí… Od 16 hodin budeme pokračovat
Bambulovou výtvarnou dílnou. Vyrobíme si bambule různých barev a velikostí, abychom si ji mohli přišít na kulicha a podpořit
v sobotu pokus o rekord na sedlčanském náměstí – Co nejvíce lidí
v kulichu s bambulí.
Středa 6. 12. 2017 od 17 hod.
Hajánek – čteme z knížek Miloše Kratochvíla. Pravidelný středeční cyklus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 8. 12. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 8. 12. 2017 od 15 hod.
Mikulášská nadílka – do knihovny chodí Mikuláš s čerty a andělem každý rok vždy v pátek. Přijďte si prověřit své svědomí, trošku
se bát, ale také se těšit na malou nadílku, kterou si zaslouží všichni
– aspoň trochu hodný je každý z nás.
Pátek 8. 12. 2017 od 16 hod.
O velrybě ze Sedlčan – do života uvedeme CD audioknihu
a pracovní sešit ke knize O velrybě ze Sedlčan regionální spisovatelky a výtvarnice Markéty Vítkové. Uslyšíme ukázku z CD a také si
budeme kreslit, tvořit a hrát s příběhem.
Středa 13. 12. 2017 od 15 hod.
Vánoční čas v pohádce – program pro rodiny s menšími dětmi. Budeme si hrát, povídat a zpívat koledy na motivy knížek Šárky Váchové. Na program naváže výtvarná dílna Vánoční tvoření.
S pomocí štětců, lepidla a barevných papírů si vyrobíme vánoční
stromečky a vánoční obrázky.
Středa 13. 12. 2017 od 17 hod.
Hajánek – čteme z knížek Miloše Kratochvíla. Pravidelný středeční cyklus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 15. 12. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 15. 12. 2017 od 15 hod.
Ježíšku, přines mi prosím pejska… - beseda s Karlem Stehlíkem z Domova fauny Hrachov o tom, co obnáší každodenní péče
o živé zvíře a jak se starají o psy v útulku v Hrachově.
Na besedu naváže od 16 hodin výtvarná dílna Já a můj pes.

PROSINEC 2017

Středa 20. 12. 2017 od 17 hod.
Hajánek – čteme z knížek Miloše Kratochvíla. Pravidelný středeční cyklus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 22. 12. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 22. 12. 2017 od 15 hod.
Pohádková babička – čtení z knihy pohádek Zdeňka Malinského. Naslouchání příběhů a povídání si o přečteném je důležitou
součástí pro každého z nás. Přijďte si užít kouzlo čtení, ať jste malí
nebo velcí… Od 16 hodin budeme pokračovat Kapří výtvarnou dílnou, ve které si nakreslíme a vyrobíme kapra na ozdobu.
Středa 27. 12. 2017 od 17 hod.
Hajánek – čteme z knížek Miloše Kratochvíla. Pravidelný středeční cyklus pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 29. 12. 2017 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.
Pátek 29. 12. 2017 od 15 hod.
Sváteční čtení z knížek na přání – každý posluchač si může
vybrat pohádku dle svého výběru a podle časových možností ji
přečteme, když ne celou, tak alespoň kousek. Od 16 hodin naváže
výtvarná dílna Krabice tajných přání. Každý z nás má nějaká skrytá
přání – co by rád měl, co by chtěl vidět, kam se podívat, co si přečíst, co zažít… Tato dílna je pro děti i dospělé a v novém roce 2018
si můžeme naplánovat splnění alespoň některého přání…

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: 17. 12. 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 všechny aktivní seniory): 13. 12. 2017
od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 12., 16. 12. 2017 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.

Virtuální univerzita třetího věku:
Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 2. 1.
2018 do 6. 1. 2018. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na
to, zda už některý semestr navštěvoval. První přednáška se uskuteční v pondělí 5. 2. 2018 v 10 hod.

