Projekt Lukášek 2004/2005 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 více než 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 2 304 čtenářů (což je 29,3 % z celkového počtu obyvatel města !) z toho 731 dětí. Měsíční návštěvnost je průměrně 2 600 čtenářů. Uváděná čísla jsou stavem k 31. 12. 2003. Ke stejnému datu bylo vypůjčeno 113 336 dokumentů (statistické ukazatele jsou uváděny za běžný kalendářní rok). Kromě klasických služeb (půjčování tištěných dokumentů) zprostředkováváme i moderní informační služby – Internet, CD-ROM, elektronické databáze 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 Janu, pro dívky v Nalžovicích). Se všemi uvedenými institucemi knihovna úzce spolupracuje. Dále 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 – podporu čtenářství (tato oblast je předmětem jiného projektu) 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 opět skládá ze tří částí:
Kdo jsem a odkud jsem ??? – 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 Kdo jsem a odkud jsem??? Do této části projektu se v loňském roce přihlásilo 11 institucí. Hmatatelným výsledkem v této oblasti je velká březnová výstava všech zúčastněných a v tomto ročníku i vydání knihy. O grant na tuto část projektu jsme žádali Fond kultury Středočeského kraje (vydání knihy o drobných sakrálních stavbách regionu).
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 byli přijati 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 máme možnost sledovat, jak střední umělecké školy připravují své žáky – 1. ročník proběhl v létě 2003, 2. ročník v létě 2004)
Výstavy zkušených výtvarníků (didaktické výstavy z nejrůznějších oborů výtvarného umění)
Výstavy z kurzu Lukáš (výstavy účastníků kurzu portrétů a figurální kresby v domově důchodců a v městské knihovně)
Výstavy z výtvarných dílen pořádaných v oddělení pro dětské čtenáře (drobné výstavky pro radost dětí i knihovnic a všech návštěvníků)
Rozšiřování znalostí v oboru a rozvíjení kreativity – tato část se týká dalšího vzdělávání v oblasti výtvarného umění, ale i kultury. Vzdělávání chceme poskytnout jak pedagogům a dalším pracovníkům zainteresovaných institucí, tak i široké veřejnosti. Myslíme si, že neustálé doplňování znalostí je v dnešní době nutností, a proto jsme se je rozhodli do projektu zařadit. Na tuto část projektu se opět snažíme získat finanční prostředky od Ministerstva kultury. 
výtvarně zaměřené víkendové kurzy (v roce 2002, 2003 a 2004 se u nás v knihovně konaly kurzy textilních řemesel a koloristiky, které vedly přední textilní výtvarnice a setkaly se s velkým zájmem účastníků)  
série přednášek s odborníky (v roce 2004 byl uspořádán cyklus 5 přednášek z dějin výtvarné kultury, který vedli vysokoškolští pedagogové. V tomto ročníku bychom se chtěli hlavně zaměřit na arteterapii a ergoterapii)
kurzy Lukáš (pravidelné tříhodinové kurzy portrétu a figurální kresby, které se konají 1x za 14 dní v sobotu dopoledne. Kurzy probíhají pod vedením profesora Františka Miky, jako modely chodí na kurzy obyvatelé domova důchodců. Cílem těchto kurzů je příprava žáků a studentů na školy s výtvarným zaměřením a dále pak rozšiřování znalostí amatérských výtvarníků a pedagogů)
kurzy paličkování pro dospělé (lektorka Máří Magdalena Milotová učí v knihovně jak začínající tak i pokročilé krajkářky)
výtvarné dílny pořádané v dětském oddělení městské knihovny (dílny jsou obvykle tématicky zaměřené a dětem se poskytuje naprostá volnost ve výtvarném vyjádření)
poradenská služba v oblasti výtvarně zaměřeného školství (cílem této služby je vytvoření databanky v naší studovně se všemi dostupnými materiály z této oblasti. Tato databanka bude určena jak žákům, tak i jejich rodičům a ostatním zájemcům)

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu je 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.  Doufáme, že projekt bude pokračovat i v dalších letech, ale to bude opět záviset na rozhodnutí všech zapojených institucí. Již jsou typována další výtvarná témata. Důležité je, že projekt má přímý dopad na zúčastněné a nepřímý na všechny obyvatele města.



Kdo  jsem a odkud jsem ???
(rozpracování I. části projektu Lukášek 2004/2005)


1. Smysl projektu a jeho přínos:

Ve školním roce 2003/2004 zpracovala Městská knihovna Sedlčany komunitní projekt I když jsme odlišní, žijeme tu společně. Tento projekt se stal součástí obsáhlého projektu Lukášek (bližší údaje na www.knihovna-se.cz) a zapojilo se do něj 11 institucí. Jednalo se o 10 státních neziskových institucí  - ústavy sociální péče, domov důchodců, školy, školky, knihovna a 1 občanské sdružení. Jedním z hlavních cílů v loňském školním roce bylo prolomení izolovanosti zainteresovaných skupin a jednotlivců a vytváření pozitivních vztahů mezi skupinami. Myslím, že zvláště u některých partnerů (ÚSP, domov důchodců, mateřské školy a ZUŠ) se toto bezezbytku  podařilo. Projekt posloužil i k vzájemnému obohacení se zúčastněných, k navázání přátelství mezi jednotlivci a skupinami a zejména ke změně pohledu místních občanů na okrajové skupiny společnosti (mentálně postižení, senioři). Toto se podařilo i díky veliké publicitě, kterou projekt měl a také díky velmi úspěšné výstavě, která se uskutečnila v březnu 2004. Vernisáže této výstavy se zúčastnilo 102 lidí a bylo na ní vystaveno neuvěřitelných 787 exponátů. Na konci školního roku všichni zúčastnění partneři rozhodli o pokračování projektu. Jako důležité se nám také jeví, že někteří účastníci projektu se scházejí i nadále, vztahy přetrvávají a dokonce se uskutečnily „lukáškovské“ výstavy i v dalších institucích (např. domov důchodců atd.).
Další ročník projektu dává možnost již zapojeným organizacím pokračovat v navázaných vztazích a nadále je prohlubovat. Hlavním smyslem, který letošní téma odkrývá, je však tentokrát zkvalitnění vztahu k místu, ve kterém žijeme. Výstupem by tak mohla být nejenom zajímavá výstava, ale i kniha o drobných sakrálních stavbách, která poslouží jak široké veřejnosti tak i návštěvníkům regionu. 
Pokusíme se i o zapojení dalších subjektů a jednotlivců. Předpokládáme, že náš projekt by mohl pomoci i k dalšímu zkvalitnění vztahů a obohacení života ve městě.


2. Předpokládané cíle a výsledky projektu:

	Vedení k vytváření a posílení pocitu odpovědnosti za místo, ve kterém žijeme.

	Rozvíjení neformálních přátelských vztahů mezi skupinami i jednotlivci v místě a posilování sounáležitosti lidí k regionu Sedlčanska.
	Prolomení izolovanosti zainteresovaných skupin i jednotlivců (zvláště těch, u kterých se to v loňském roce plně nepodařilo).

Vytváření pozitivních vztahů mezi skupinami i jednotlivci.
Změna pohledu místních občanů na místo, kde žijí
Změna pohledu místních občanů na mezilidské vztahy a vztahy mezi nesourodými skupinami a zlepšení jejich přístupu k okrajovým skupinám.
	Propojení spolupráce mezi neziskovým sektorem (státním i nestátním) a státní správou.

Propojení spolupráce mezi neziskovým sektorem (státním i nestátním) a podnikatelskými subjekty.
	Podpora skupinové práce a společné práce lidí různých věkových skupin a profesí.

Vydání knihy o drobných sakrálních stavbách na území města Sedlčany.
Vzájemné obohacování se zúčastněných (i handicapovaní nám mají co dát – nejenom my jim) – prolomení bariér v nás samých.
	Rozvíjení kreativity zúčastněných.

3. Stručný popis projektu, použitá metoda a realizační plán:

Použitou metodou pro splnění cílů projektu je společná práce na výtvarném objektu. Tato společná práce vede samozřejmě k setkávání mezi zúčastněnými a k navazování vztahů. Od října 2004 bude docházet k setkávání a kontaktům mezi skupinami. Později dojde ke společné práci (prosinec 2004 – únor 2005). Vrcholem projektu bude výstava v prostorách městské knihovny, která se uskuteční v březnu 2005. Vernisáž výstavy je plánována na 3. 3. 2005 v 17:00 hod. Práce na knize Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska bude pokračovat do června 2005 a poté bude kniha vydána.
Pro 2. ročník bylo zvoleno téma: Kdo jsem a odkud jsem ??? Opět bylo navrženo několik okruhů, ze kterých je možno čerpat, ale samozřejmě to není dogma a někteří zúčastnění najdou zcela jistě cestu svoji.
 
Návrhy možných témat k výtvarnému zpracování:
Já – má podoba – autoportrét, nastavení zrcadla, jak vypadám uvnitř sebe
mé city
	mé role (např. za koho se považuji, za koho mne považuje mé okolí …)
mé prostředí (např. místo, kde je mi dobře, kudy často chodím, kam se chodím vyplakat, atd.)
co mám a nemám rád (např. jídlo, barvy, oblékání)
	má minulost
	co rád dělám
	jak se chovám a proč

Má rodina a okolí
lidé, které mám rád a proč
	co pro mne kdo z mého okolí znamená
	svět mé zodpovědnosti – skupiny lidí, za které cítím zodpovědnost
skupiny lidí, ke kterým patřím nebo bych chtěl patřit
	naše rodinná historie a erb naší rodiny

hrdinové v mém okolí (kdo je pro mne hrdina?)
Město nebo místo odkud pocházím
kraj či město a jeho charakteristika (zpracování map …)
zvířátka a rostliny Sedlčan (vytvoření sedlčanské ZOO)
tajemství Sedlčan či míst, z nichž pocházím
regionální pověsti
	genius loci

otisky míst, kudy procházíme
	paměť krajiny, ze které jsem vyšel

osobnosti Sedlčan
život ve městě či na vesnici
řemesla míst, odkud pocházím
na co mohu být v místě kde žiji hrdý a na co ne?
	co mohu zlepšit 
	jsem Čech a Evropan, ale jsem také Člověk?

Instituce, které mne mohou určitým způsobem utvářet
náš městský či obecní úřad a lidé v něm
muzeum a co se v něm skrývá
moje škola a problémy či radosti okolo ní
sedlčanské podniky – technický pohled na Sedlčany
naše obchody, jejich vůně a kouzla
	nemocnice
	místní hřbitov a vztah k našim předkům

kostely a kapličky našeho regionu
Z Fondu kultury Středočeského kraje bychom chtěli získat část finančních prostředků na vydání knihy Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska – edice DoKapSe (Dokumentování kapliček Sedlčanska), 1. díl: Sedlčany. Na knize již začíná pracovat skupina partnerů – dobrovolníků (všichni bez nároku na honorář). Cílem (kromě zmapování staveb) je zapojení co největšího množství partnerů, kteří se účastní i dalších akcí v našem projektu, ale hlavně zapojení jednotlivců, organizací a podnikatelů (předpokládáme i zapojení místního podniku Kartografie a některé tiskárny), kteří s námi dosud nespolupracovali. Výsledkem pak bude vydaná kniha, která bude 1. dílem chystané edice. Pokud se tento projekt podaří, předpokládáme, že budou o vydání podobných knih jevit zájem i další obce regionu (tím bychom mohli zmapovat drobné sakrální stavby na území celého Sedlčanska).
Tým spolupracovníků: organizační vedení – B. Tauberová (městská knihovna), texty doplněné pověstmi – MVDr. K. Bazal (místní sběratel pověstí a soukromý veterinář), vyhledávání staveb v terénu – skauti, turisté, jednotlivci, výtvarné vedení – Z. Sokolová (učitelka ZUŠ), kresby – žáci gymnázia a ZUŠ, kteří se připravují na přijímací zkoušky na architekturu, fotografie – J. Malíček (student gymnázia, kterému práce pomůže při přijímacích zkouškách na VŠ), stavební vyhodnocování a vedení studentů při technických kresbách – Ing. J. Vermach (stavitel v důchodu), vedení přípravy k publikování – F. Mika (grafik v důchodu), jazykové korektury – Mgr. M. Bazalová (učitelka češtiny).
Přínos vydání knihy vidíme nejenom v již zmíněném, ale i v materiálu, který se podaří shromáždit. Z něj mohou vycházet i skupiny, které se do této části projektu aktivně nezapojily (ÚSP, domov důchodců, školy), ale i ostatní obyvatelé a návštěvníci kraje (kniha poslouží i jako průvodce po sakrálních stavbách). Bude z ní možno čerpat i při přípravě oprav těchto objektů.
Kniha by však neměla pouze mapovat drobné sakrální stavby, ale jejím cílem je také obohatit regionální literaturu o kvalitní dílo. Proto popis stavby bude doplněn pověstmi, veškerými informacemi, které je možné získat, kresbou a barevnou fotografií, čímž kniha dostane nový rozměr a kvalitu. K dnešnímu dni bylo vytypováno na území města již více než sto staveb a kniha má mít rozsah 220 stran !
Nemalý význam má také skutečnost, že se do projektu zapojili i studenti zdejšího gymnázia, kterým práce pomůže v jejich přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy uměleckého směru (architektura apod.). Také fakt, že na knize pracují všechny věkové kategorie – od studentů až po seniory, je velmi podnětný. Celý tento autorský kolektiv se zřekl svých honorářů.

Realizátoři projektu

	Hlavní realizátor projektu, organizační zajištění: Blanka Tauberová, vedoucí Městské knihovny Sedlčany, tel.: 318 821 186, e-mail: tauberova@knihovna-se.cz 
Metodik výtvarné části projektu: František Mika, profesor výtvarné výchovy v důchodu a grafik, tel.: 317 834 581

Ideové vedení výtvarné části projektu: Mgr. Zora Sokolová, učitelka výtvarné výchovy v současné době na mateřské dovolené, tel.: 318 822 388, 605 179 263

Metody hodnocení projektu

Měření efektivnosti projektu formou dotazníku – vyhodnocení na kolik se změnil vztah mezi organizacemi i jednotlivci
Měření zapojení jednotlivců a zjištění jejich názorů na projekt – ústně při březnové výstavě v knihovně
Statistika – kolik se zúčastnilo organizací (státních – nestátních), kolik se zapojilo žáků a klientů z jednotlivých organizací, počet vystavených objektů, kolik se zapojilo jednotlivců atd.
Fotodokumentace – během celého procesu bude vytvářena fotodokumentace, která bude uložena v jednotlivých institucích a v městské knihovně

Pokračování projektu, informace o průběhu a výsledcích

Partneři, kteří již přislíbili účast na projektu mají pocit, že by měl pokračovat i v dalších letech (již se objevují návrhy na další výtvarná témata). Jen tak je možné udržet a prohlubovat již navázané kontakty a šířit hlavní ideu projektu – neuzavírání se do izolace. Naším cílem a vizí je správně fungující občanská společnost, rovné partnerství, ale i přátelství a spolupráce.
Informovanost veřejnosti je zajišťována pomocí tisku. Místní periodika: Radnice, Sedlčanský kraj. Další periodika: Příbramský deník, Periskop, Mladá fronta. Veškeré informace jsou také poskytovány prostřednictvím tiskových zpráv ČTK. Počátkem 
roku 2005 bude svolána tisková konference.
Doufáme, že i letošní ročník přinese další prolomení izolovanosti a bariér, navázání užších kontaktů mezi lidmi, možnost neformální spolupráce, vzájemnou důvěru a schopnost společně postupovat, ale také snahu něco společně vytvořit a oslovit tím ostatní, dosud nezapojené v sedlčanském regionu.

