Tisková zpráva – Projekt Lukášek již počtvrté – výstava KDO JSOU ONI ???

Sedlčany – Městská knihovna. Právě v těchto dnech vrcholí velikou výstavou Kdo jsou 
oni ??? již čtvrtý ročník komunitního projektu Lukášek, jehož nositelkou je Městská knihovna Sedlčany. Vernisáže, která proběhla v prostorách knihovny 3. dubna 2007 se zúčastnilo 112 návštěvníků a vystaveno je 411 exponátů. Reflexe, které zazněly z úst některých partnerů právě při vernisáži, byly velmi zajímavé, emotivní a empatické. Celkem se tohoto ročníku zúčastnilo 16 partnerů. Nutno říci, že někteří se společné výstavy neúčastní, ale vstupují do projektu různými akcemi a aktivitami pro partnery i veřejnost.
	V tomto ročníku se opět ukázalo a potvrdilo, že si stále máme mezi sebou co sdělovat, že naše setkávání a společné řešení otázek, které nás zajímají a v běžném životě na ně není prostor a čas, je prospěšné nejenom nám, ale i dalším našim spoluobčanům. 
	Letošní výsledky projektu a dubnová výstava provokují k dalšímu ročníku a právě nyní se začíná tvořit jeho téma…Za sebe musím říci, že Lukášek je pro mne velikým povzbuzením a osobní radostí. Na příští ročník se už moc těším…

Pro připomenutí:
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. Jedním z hlavních cílů v prvním ročníku 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 (lidé se speciálními potřebami, senioři). Toto se podařilo hlavně díky všem partnerům, ale také veliké publicitě, kterou projekt měl, a také díky velmi úspěšné výstavě, která se uskutečnila v březnu 2004. Na konci školního roku všichni zúčastnění partneři rozhodli o pokračování projektu v roce 2004/2005. Tentokrát komunitní část projektu rozkrývala téma Kdo jsem a odkud jsem ??? a účastníci se snažili o nalezení svých vlastních kořenů. V rámci tohoto tématu se podařilo vydat knihu Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. 1. díl Sedlčany, na kterou finanční prostředky poskytl Fond kultury Středočeského kraje a soukromý dárce. Vznik knihy iniciovala Městská knihovna Sedlčany a vytvořila autorský tým. Všichni autoři a pomocníci pracovali bez nároku na honorář. Slavnostní prezentace knihy s požehnáním jejím čtenářům se uskutečnila 29. 6. 2006. Všichni partneři při této slavnosti obdrželi zdarma jeden výtisk knihy. Tohoto ročníku se zúčastnilo již 14 institucí a opět bylo rozhodnuto o pokračování projektu v dalším školním roce. Ve školním roce 2005/2006 měly zapojené organizace možnost pokračovat v navázaných vztazích a nadále je prohlubovat. Téma Jsme různí??? částečně vycházelo z předchozího ročníku, kdy se zpracovával námět Kdo jsem a odkud jsem. K tomuto tématu mělo co říci již 16 institucí.  
Pro 4. ročník bylo zvoleno téma: Kdo jsou oni.
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