	
Projekt „Lukášek“ v sedlčanské knihovně


Popis organizace a místa:

Město Sedlčany
Město Sedlčany je malé městečko ve Středočeském kraji se 7 870 obyvateli. Leží ve velice turisticky atraktivní oblasti Slapského jezera, což jej činí zajímavým.

Městská knihovna Sedlčany
Městská knihovna má 120 letou tradici (toto výročí oslavila v říjnu 2002) a vždy se snažila být nositelem kultury a vzdělanosti ve městě. V současné době ji navštěvuje 2 289 čtenářů (což je 29,1 % z celkového počtu obyvatel města !) z toho 764 dětí. Měsíční návštěvnost je průměrně 2 600 čtenářů. Uváděná čísla jsou stavem k 31. 12. 2002. Ke stejnému datu bylo vypůjčeno 115 881 dokumentů. Kromě klasických služeb (půjčování tištěných dokumentů) zprostředkováváme i moderní informační služby – Internet, CD-ROMy apod. Donedávna knihovna sídlila v naprosto nevyhovujícím prostředí. V červnu 2001 získala nové umístění, které umožňuje moderní systém půjčování a značně se zkvalitnila úroveň informačních služeb. Zároveň v současné době knihovna disponuje poměrně velkým prostorem, který vybízí k dalším činnostem a komunitním aktivitám, na něž dříve nebylo místo (např. výstavy, besedy, přednášky, kurzy aj.). Vzhledem k těmto důvodům se od otevření nové knihovny značně zvýšila návštěvnost a počet čtenářů.
Organizace v Sedlčanech
V samotném městě jsou 3 mateřské školy, 2 základní školy, 1 zvláštní škola, gymnázium a obchodní akademie a 2 odborná učiliště. Děti ze všech uvedených škol mají možnost navštěvovat základní uměleckou školu. V blízkosti města se nachází 2 ústavy sociální péče (pro chlapce ve Svatém Janě, pro dívky v Nalžovicích). Se všemi uvedenými institucemi knihovna úzce spolupracuje. Nově začala knihovna spolupracovat s mateřským centrem Petrklíč, domovem důchodců, svazem invalidů, Klubem mladých Sedlčany (obecně prospěšná společnost), s Azylovým domem  sv. Josefa pro matky s dětmi, s občanským sdružením Našlose a s občanským sdružením Velká Kobra. Kromě uvedených institucí je v Sedlčanech několik dalších aktivních organizací, se kterými knihovna zatím nespolupracuje (ochotníci, zahrádkáři, chovatelé, sportovní organizace apod.).

Popis projektu

Pracovnice Městské knihovny v Sedlčanech se rozhodly orientovat svoji základní komunitní činnost na dva obory – literaturu a výtvarné umění. Z mnoha aktivit (některé se již v knihovně dělají tradičně) tak vznikl projekt, který se zabývá výtvarným uměním, ale i výtvarnou výchovou a v neposlední řadě i vztahy mezi lidmi v našem regionu a vzděláváním. Projekt nazýváme „Lukášek“, protože svatý Lukáš je patronem ranhojičů, lékařů a malířů. Vzhledem k tomu, že v našem případě jde o „léčbu“ mezilidských vztahů metodou výtvarného umění na malém městě, proto „Lukášek“. Dalo by se říci, že se jedná o opravdu rozsáhlý a cílený komunitní projekt, který se skládá ze tří částí:
„I když jsme odlišní, žijeme tu společně“ – komunitní projekt, jehož cílem je prolomit izolovanost mezi organizacemi i jednotlivci. Použitou metodou pro splnění cílů projektu je společná práce na výtvarném objektu na téma „Vztahy mezi lidmi“. Do této části projektu se přihlásilo 10 institucí. O grant na tuto část projektu jsme žádali nadaci VIA.
„Až budeš velký, staneš se výtvarníkem“ – didaktické výstavy, které přispívají k budoucímu výběru povolání. Jsou určeny jak dětem, které se chystají vydat na dráhu výtvarníka, tak i pedagogům, rodičům a široké veřejnosti. Patří sem:
„Malí ilustrátoři“ (anketová soutěž žáků 2. tříd)
„Budoucí slavní“ (výstava prací žáků, kteří se připravují na výtvarné školy)
„Konec školního roku“ (prezentační výstava prací žáků ZUŠ Sedlčany)
„Letní výstava prací studentek Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze“ (po dobu 4 let budeme mít možnost sledovat, jak střední umělecké školy připravují své žáky – 1. ročník proběhl již v létě 2003)
Výstavy zkušených výtvarníků (didaktické výstavy z nejrůznějších oborů výtvarného umění)
Rozšiřování znalostí v oboru – tato část by se měla týkat dalšího vzdělávání v oblasti výtvarného umění, ale i kultury. Vzdělávání chceme poskytnout jak pedagogům a zainteresovaným institucím, tak i široké veřejnosti. Myslíme si, že neustálé doplňování znalostí je v dnešní době nutností, a proto jsme se je rozhodli do projektu zařadit. Chceme pokračovat například v nabídce různých výtvarně zaměřených kurzů (v roce 2002 a 2003 se u nás konaly kurzy textilních řemesel, které vedly přední textilní výtvarnice). Také bychom chtěli uspořádat sérii přednášek s vysokoškolskými pedagogy a dalšími odborníky. Dále si klademe za cíl vybudovat poradenskou službu v oblasti výtvarně zaměřeného školství. Na tuto část projektu bychom chtěli získat finanční prostředky z programu MK ČR „Knihovna 21. století“.
Přednášky: 
Umění a kýč (přednášející: Jiří Ptáček, šéfredaktor časopisu Umělec)
Architekrura 20. století se zaměřením na postmodernu (přednášející: doc. Radko Chodura)
Sidonie Nádherná a kulturní klima počátku 20. století (přednášející: dr. Zdeněk Bezecný)
		Dějiny umění (Egypt, Řecko) (celkem 2 přednášky, přednášející v jednání)
Kurzy (work shopy):
Koloristika – vkládání barevného spektra a míchání barev (víkendový kurz s akademickou malířkou Alinou Jaškovou)
Barevný vodivý pár v technikách ručně paličkované krajky (víkendový kurz s přední lektorkou Annou Halíkovou na téma barev v ručně paličkované krajce)

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu by mělo být hlavně navázání vztahů mezi lidmi (jak mezi zúčastněnými skupinami, tak mezi jednotlivci), dále pak rozšíření vzdělání jak amatérských, tak i profesionálních výtvarníků a pedagogů a v neposlední řadě i posílení odpovědnosti za život v regionu. Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy bude více orientován na budování vztahu k místu, ve kterém žijeme. Již jsou vytypována další výtvarná témata. Projekt bude mít přímý dopad na zúčastněné a nepřímý na všechny obyvatele města.

