Projekt Lukášek Městské knihovny Sedlčany:
Téma roku 2009/2010 - CHARTA ZEMĚ

Inspirována Chartou Země, Městská knihovna Sedlčany vyhlašuje tématiku charty jako téma 7. ročníku komunitního projektu Lukášek.

Úvodní informace o pořadateli
Město Sedlčany leží 70 km jižně od hlavního města České republiky, Prahy, má 7 623 obyvatel. V jeho správním obvodu žije 22 076 obyvatel.
Městská knihovna oslavila v roce 2007 svou 125tiletou tradici, a vždy se snažila být nositelkou kultury a vzdělanosti ve městě. V současné době ji navštěvuje 2 250 čtenářů, což je 30 % z celkového počtu obyvatel města, z toho 671 dětí – tj. 68 % dětské populace (údaje z r. 2008). Kromě klasických služeb (půjčování tištěných dokumentů) zprostředkovává knihovna i moderní informační služby – Internet, CD-ROM, elektronické databáze (Anopress, ČTK) apod. 
V roce 2001 získala knihovna nové umístění, které umožňuje moderní systém půjčování a informačních služeb.Ucelené prostory vybízí k dalším činnostem a komunitním aktivitám (např.výstavy, besedy, přednášky, kurzy aj.). Je knihovnou rodinného typu v říjnu 2007 se její součástí stalo i komunitní centrum.

Představení projektu Lukášek
Pracovnice Městské knihovny v Sedlčanech se rozhodly orientovat na komunitní činnost a z mnoha aktivit, z nichž některé se již v knihovně konají tradičně, tak vznikl projekt, který se zabývá výtvarným uměním a výtvarnou výchovou a je zaměřený na vzdělávání a vztahy mezi lidmi v našem regionu. Projekt je nazýván Lukášek, protože svatý Lukáš je patronem ranhojičů, lékařů a malířů. Pořadatelům jde o „léčbu“ mezilidských vztahů metodou výtvarného umění, a v tomto ročníku i pomocí dalších tvůrčích počinů. Žijeme na malém městě, proto je použita zdrobnělina Lukášek. Dalo by se říci, že se jedná o opravdu rozsáhlý a cílený komunitní projekt, který vstupuje již do svého sedmého ročníku.

Poslání projektu
Posláním projektu je šířit vzdělávání o nové globální etice vyjádřené v chartě a podílení se na odpovědnosti za život v regionu s vědomím jeho globálního dopadu. Projekt tradičně slouží k navazování a upevňování vztahů mezi lidmi, jak mezi zúčastněnými skupinami, tak mezi jednotlivci a má přímý dopad na zúčastněné a nepřímý na všechny obyvatele města i jeho správního obvodu posilováním odpovědnosti za život. Může případně inspirovat další obyvatele a skupiny v České republice. Šířením charty podporuje globální snahy v ostatních zemích světa a spojuje se s nimi.

Informace o projektu budeme od října 2009 pravidelně aktualizovat.

Odpovědné osoby za pořadatele
Hlavní realizátor projektu, organizační zajištění: Blanka Tauberová, vedoucí Městské knihovny Sedlčany, tel.: 318 821 186, e-mail: tauberova@knihovna-se.cz
Ideové vedení výtvarné části projektu: Mgr. Zora Sokolová, učitelka výtvarné výchovy v současné době na mateřské dovolené, tel.: 605 179 263
Metodik výtvarné části projektu: František Mika, pedagog a grafik, tel.: 317 834 581
Koordinátorka projektu: Rev. Iva Fišerová, unitářská duchovní, tel.: 721 676 534, e-mail: ivafiserova@atlas.cz
http://www.knihovna-se.cz/ 

