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Občanské vzdělávání 
v sedlčanské knihovně:

2013: EVROPSKÝ ROK OBČANŮ

„Demokracie se opírá o vědu a všestranné a všeobecné vzdě-
lání, demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu 
občanstva vůbec.“ T. G. Masaryk, Světová revoluce 1925

Občanské vzdělávání vychází mimo jiné i z historické zkušenosti, 
že bez aktivního podílu občanů zůstávají demokratické instituce jen 
prázdnými skořápkami. Mimo jiné také významně rozvíjí občan-
ské sebeuvědomění tak, aby se obyvatelé stávali svobodnějšími 
a nepodléhali různým typům manipulací, frustraci z politického 
dění či politickému extremismu. Občanské vzdělávání se přiroze-
ně dotýká i témat, která jsou aktuální a jsou předmětem politické 
diskuse. Jakékoliv vzdělávací aktivity mohou proto být smysluplné 
jedině tehdy, jsou-li nadstranické.

Občanské vzdělávání představují výchovně-vzdělávací aktivi-
ty, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně 
a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na rozvoji 
demokratické společnosti. Určitá obdoba takového vzdělávání je 
zavedena ve všech tradičních západních demokraciích.

V naší knihovně jsme právě v tomto roce, který je vyhlášen 
v rámci Evropy rokem občanů, dospěli k rozhodnutí, že bychom se 
postupně chtěli více a hlavně systematičtěji věnovat tomuto typu 
vzdělávání. Chtěli bychom se věnovat tématům, která jsme si pra-
covně rozdělili do čtyř cyklů: 

1. Ekologie, udržitelný rozvoj a odpovědné spotřebitelské cho-
vání (možná témata: ekologie v domácnosti, ekologické problémy 
regionu a jejich řešení, ekologické využívání zdrojů, třídění a recyk-
lace, Fair Trade...).

2. Odpovědný přístup k financím (možná témata: peníze a ban-
kovnictví, investice a kapitálový trh, důchodové spoření, stavební 
spoření, hypotéky, pojištění osob, pojištění majetku, úvěry, finanč-
ní plánování, dluhová past – praxe občanské poradny...)

3. Média a informační technologie (možná témata: chování 
k médiím – použití kamery a fotoaparátu, bezpečný internet, mani-
pulace prostřednictvím médií, kritické myšlení a média, vytváření 
vlastního občanského názoru)

4. Zdravý životní styl, Život s handicapem, Volný čas dětí, 
Zdravé dítě, Zdravotní péče

Některé přednášky a aktivity již proběhly, jiné nás právě v dub-
nu čekají. Byli bychom rádi, kdyby i naši spoluobyvatelé přicházeli 
s tématy a návrhy, které je zajímají a pálí…

čtvrtek 4. dubna od 17 hod.                         VERNISÁŽ VÝSTAVY

Přijměte pozvání na zajímavou výstavu:

Prostor v nás a kolem nás 
výstava již desátého ročníku 

komunitního projektu Lukášek

Motto: 
Nejvíce nás ovlivňují lidé, s nimiž (mezi nimiž) žijeme 

a místo v němž žijeme…

Toto téma, které jsme zvolili jako dvouleté, se zaměřuje na pro-
stor, který nás obklopuje a se kterým se denně setkáváme. Často 
i bez zájmu a jakoby samozřejmě míjíme stejná místa, kouty, cesty. 
Pojďme společně pozměnit cokoliv v nás i mimo nás, co probu-
dí zájem, zaměří pozornost, zastaví nás ve stereotypu a rozruší 
zažité…

Jak se nám to daří, posuďte v dubnu v knihovně.

Vernisáž výstavy Prostor v nás a kolem nás se v městské 
knihovně uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 17 hod. a dále bude 
tato výstava k vidění v provozní době knihovny od 4. do 30. dubna 
2013. 
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Kluby v komunitním centru:

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 

Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 20. 4. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti: schází se každé pondělí, v rámci klu-

bu probíhá cvičení Qigong – 17.30 – 18.30 hod. pouze pro ženy, 
18.30 – 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Kreslení – Kurz Lukáš: 13. 4. a 27. 4. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Středa 3. 4. 2013 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 10. 4. 2013 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Pátek 12. 4. 2013 od 16 hod.
První pomoc – beseda s MUDr. Jaroslavem Machovským. 
Duben je měsíc bezpečnosti a k pocitu bezpečí patří i to, že 
umíme v případě potřeby pomoci druhému nebo druhý nám. 
MUDr. Jaroslav Machovský je mimo jiné také další Povedený 
tatínek z našeho cyklu povedených tatínků.

Středa 17. 4. 2013 od 17 hod.
Hajánek – zdravé čtení na dobrou noc. 
Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny.

Středa 24. 4. 2013 od 10 hod.
Jaro v knihovně – program pro rodiče s dětmi. Pásmo pohádek, 
básniček a lidových říkadel. Budeme si společně číst, povídat, 
recitovat a hrát.  Pro rodiče, prarodiče a jiné rodinné příslušníky 
bude připravena nabídka knih současných českých autorů pro 
dospělé. 

čtvrtek 25. dubna od 18 hod.                 INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

Jak naučit děti hospodařit s penězi 

Další setkání s Lenkou Jiráčkovou a Lubošem Kymlou v rámci 
občanského vzdělávání v sedlčanské knihovně (Centrum Lukáš)

Představují si děti hospodaření s penězi jako Hurvínek válku? Pro-
mlouváte jim do duše a je to jako házet hrách na zeď? Utratí všech-
ny peníze než bys řekl švec? Máte poté chuť roztrhnout je jako 
hada? Snad nebudeme pro srandu králíkům a dostaneme se na 
jádro pudla. Možná padne i kosa na kámen, ale věříme, že společ-
ně najdeme řešení, jak naše děti naučit hospodařit s penězi…

středa 10. dubna od 18 hod.                 INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

Jak chytře na rodinné finance 
Další setkání s Lenkou Jiráčkovou a Lubošem Kymlou v rámci 

občanského vzdělávání v sedlčanské knihovně (Centrum Lukáš)

Možná zdání klame, možná je to holý nesmysl, ale víte, kde Vás 
bota tlačí? Pamatujete na zadní kolečka? Necháváte si něco pro 
strýčka příhodu? Nebo je to pořád z bláta do louže? Snad to ještě 
není průšvih na celé čáře a nepřicházíme s křížkem po funuse. 
Věříme, že budete pukat smíchy 
a třeba i někomu vytrhneme trn 
z paty a třeba chytíme příležitost 
za pačesy.

Proto se převážně nevážně, 
ale i vážně pobavíme jak chytře 
na:

- rodinný rozpočet
- aktivní vs. pasivní příjem
- supermarketovou obranu
- … a mnoho dalšího

středa 17. dubna od 18 hod.                 INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

Jak mít spokojený život 
bez manipulace, stresů a nemocí 

Setkání s Jitkou Říhovou a Bc. Lucií 
Hrubou v rámci občanského vzdělávání 
v sedlčanské knihovně (Centrum Lukáš)

Setkáváte se ve svém životě se situace-
mi, které ve Vás vyvolávají smutek, bolest, 
vztek? A řekli jste si: „Dost! Takhle už dál 
žít nechci!“

Pojďte se jednou provždy zbavit starých 
přesvědčení a mýtů.

Přinášíme Vám návod, ve kterém zjistíte, 
jak a proč tyto nepříjemnosti vznikají a proč 
je žijete právě Vy.

Získáte jednoduché tipy, rady a nápady 
a můžete si začít tvořit život plný radosti, 
klidu a pohody.

středa 1. května                                                                 RŮZNÉ

Na Zvěřinec za Máchou 
Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

(pořádá Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé 
kultury).

Sraz ve 14 hod. pod Zvěřincem (Zadní Boudy).
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hra-

du nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického 

šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava: pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.15 hod. 

(délka trasy na Zvěřinec cca 13 km); na kolech – sraz u knihovny 
v 12.15 hod. Děti do 10 let musí mít vlastní doprovod, děti od 10 
let mohou jet pod naším dohledem; vlastní doprava. 

Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!


