Tisková zpráva – Městská knihovna Sedlčany - DUBEN S CHARTOU ZEMĚ aneb Vyvrcholení projektu Lukášek 2009/2010

Program:
Městská knihovna Sedlčany, 31. března 2010 – 5. května 2010 
Projekt Lukášek – Charta Země
Výstava výtvarných prací a zamyšlení obyvatel regionu doslova všech věkových kategorií. Slavnostní vernisáž se uskuteční 30. března v 17.00 hod. a výstava je přístupná v provozní době knihovny.

Městská knihovna Sedlčany (Centrum Lukáš), 21. dubna 2010 v 18.00 hod.
Charta Země VIII.
Soulad rozmanitosti a jednoty, soulad svobody konání a společného dobra, soulad krátkodobých záměrů a dlouhodobých cílů.
Poslední ze série setkání s Ivou Fišerovou nad dokumentem Charty Země.

Náměstí T. G. Masaryka, 22. dubna 2010 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Oslava Dne Země.
Program pro školy, ale i pro všechny obyvatele, kteří mají chuť přijít. Na programu se podílí partneři projektu Lukášek 2009/2010. Pro zájemce budou připraveny i výtvarné dílny. Začátek programu v 10.00 hod.

Charta Země si nachází cestu do České republiky u nás v Sedlčanech

Již od roku 1970 se slaví 22. dubna Den Země jako uvědomění si životního prostředí a zároveň je to také den jeho ocenění. Souvisí s ekologickými aktivitami, které lidé v té době již v 70. letech rozvíjeli. Naproti tomu Charta Země vznikla jako široká iniciativa lidí ze všech kontinentů a jako společná úmluva, na jejímž vzniku se podílelo asi dva tisíce odborníků. Byla přijata a vyhlášena UNESCO v roce 2000 a mohou ji podepsat jednotlivci, organizace i vlády. Je to dokument, který se signatáři zavazují dodržovat ve svém životě, ve škole, v práci, ve svém prostředí. Ale přestože charta klade důraz na ekologickou integritu, uznává, že tato integrita je závislá a neoddělitelná od vymýcení chudoby ve světě, že závisí na vyrovnaném ekonomickém rozvoji, úctě k lidským právům, že je neoddělitelná od demokracie a zároveň i míru.

Městská knihovna Sedlčany je první přidruženou organizací v České republice, která se přihlásila k Chartě Zemi svým letošním projektem Lukášek. A tak mají Sedlčany v tomto směru určité prvenství.
Účastníci projektu Lukášek nejen vybrali Chartu Země jako téma na letošní rok, ale vzhledem k principům a hodnotám, které mohou na základě charty uceleně přivádět k životu, chtějí v tomto tématu pokračovat i příští rok. Pracují s ní převážně učitelé a snaží se v dětech probouzet nový smysl pro globální vzájemnou závislost i sdílenou odpovědnost. 

Charta Země je sice prohlášením, ale protože je spojená s činností těch, kdo jí podepíší a zavazují se dodržovat principy a hodnoty, které úmluva představuje, je to úmluva nového typu. Vyjadřuje základní etické principy pro udržitelný život v 21. století a naše děti i obyvatelé Sedlčan mají možnost v letošním komunitním projektu Lukášek poznávat, jak je život nedělitelný, vzájemně propojený křehký celek. Při výuce, lekcích, besedách i při dalších příležitostech jako bude výstava, oslava Dne Země a poslední dubnová beseda v knihovně, se všichni seznamují s novou nadějí a s možností změn, které Charta Země nabízí, pokud chceme přijmout svůj díl odpovědnosti k prospívání veškerého života na Zemi.

Více informací o dokumentu Charta Země najdete na www.knihovna-se.cz, projekt Lukášek

Tiskovou zprávu dne 24. 3. 2010 zpracovala: Blanka Tauberová 
(tauberova@knihovna-se.cz), vedoucí Městské knihovny Sedlčany a Iva Fišerová (ivafiserova@atlas.cz), koordinátorka letošního projektu 

Městská knihovna Sedlčany
www.knihovna-se.cz
Kpt. Jaroše 482
264 80 Sedlčany
tel.: 318 821 186

Provozní doba knihovny:
Pondělí: 9 – 18, Úterý: 9 – 15, Středa: 9 – 18, Pátek: 9 – 18, Sobota 9 - 12



