BŘEZEN  –  Měsíc KNIHY a  INTERNETU  v Městské knihovně Sedlčany

PROGRAM (červeně označené aktivity jsou určeny široké veřejnosti):

24. 2. 2005 v 17:00 hod.: Slavnostní zahájení a prezentace výstavy prací, které vznikly v rámci našeho komunitního projektu Lukášek. Výstava potrvá až do 6. 4. 2005 a tentokrát mapuje téma: Kdo jsem a odkud jsem?

1. 3. 2005 – 31. 3. 2005 : Prezentace informační databanky TamTam a Portálu veřejné správy. Všem zájemcům (jednotlivcům i skupinám) v březnu předvedeme tyto informační databanky (nutno objednat předem).

1. 3. 2005 – 31. 3. 2005: Práce sama nepřijde. 1 hodina na Internetu denně pro nezaměstnané zdarma (průkaz z Úřadu práce podmínkou). Asistenci pro seznámení s Internetem a s výukou vyhledávání práce na Internetu nutno objednat předem.

1. 3. 2005 – 31. 3. 2005: Jarní pohádka. Vyprávění o jaru s hádankami, pohádkami, básničkami a písničkami. Určeno pro mateřské školy, ústavy sociální péče a podobná zařízení (nutno objednat předem).

1. 3. 2005 – 31. 3. 2005: Nemusíme číst, můžeme poslouchat. Čtení pro školní družiny (nutno objednat předem).

1. 3. 2005: Zahájení provozu databáze škol s výtvarným zaměřením. Městská knihovna Sedlčany se v rámci komunitního projektu Lukášek rozhodla postupně budovat databázi výtvarně zaměřených škol. Databáze bude zpřístupněna na internetových stránkách knihovny (www.knihovna-se.cz) a ve studovně, kde budou uloženy i různé prospekty a další materiály o školách.

1. 3. 2005: Ukončení celostátní soutěže O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena. Vyhlášení výsledků soutěže uskutečníme pomocí Internetu v konferenci Andersen po půlnoci 2. 4. 2005. 

4. 3. 2005, 11. 3. 2005, 18. 3. 2005 a 25. 3. 2005: Výtvarné dílny věnované knihám. V měsíci březnu budeme vyrábět a tvořit leporelo, obálku na oblíbenou knihu apod.

14. 3. 2005 – 19. 3. 2005: Použití Internetu zdarma. Každému přihlášenému uživateli bude umožněn přístup na Internet zdarma. Nejvíce však 1 hodinu denně.

14. 3. 2005 – 19. 3. 2005: Přihlášení nových čtenářů zdarma. V tomto období všem nově příchozím čtenářům promineme administrativní poplatek pro rok 2005.

17. 3. 2005 v 8:00 hod.: Postižení a Internet. Praktická cvičení na Internetu pro chlapce z ÚSP Svatý Jan u Sedlčan.

1. 4. 2005: Noc s Andersenem. Tentokrát budeme nocovat s vítězi sedlčanské Čtenářské ligy. Během noci nás však navštíví i další účastníci sedlčanského komunitního projektu Lukášek a možná přijde i Andersen. V rámci Noci s Andersenem vyhlásíme i výsledky celostátní soutěže O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena.    Fotografie


Kromě uvedených akcí je možné domluvit si jak kolektivní, tak i individuální exkurze v knihovně spojené například s prezentací Internetu nebo používaných knihovnických programů. 
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http: www.knihovna-se.cz

