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Březen - měsíc čtenářů 
Vyhlašovatelem této celostátní knihovnické kampaně je Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR. V centru zájmu kniho-
ven v tomto období je právě čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) 
ani knihovna (instituce), ale každý čtenář - knih, časopisů, e-knih, 
audio knih; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy 
nebyl a (zatím) ani být nechce. Cílem této kampaně je nabídnout 
moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace 
a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím a dát o sobě vědět: 
ano, čteme a je nás hodně!

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 
aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2018 již devátý ročník 
této celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. 

I naše knihovna pro toto období přichystala mnoho nejrůz-
nějších akcí a aktivit. Některé jsou určeny našim dlouhodobým 
partnerům (školská zařízení, domov pro seniory apod.) a další 
jsou určeny pro širokou veřejnost.

Letošní březen je však přeci jenom zvláštní. Je věnovaný priorit-
ně jedné skupině našich návštěvníků, a to těm nejmenším, právě 
narozeným. Osobně považuji podporu věkové skupiny 0 – 3 roky 
za nejdůležitější. Toto období je významné pro další rozvoj dítěte 
(tedy i čtenářský). Vytvářejí se základní návyky a jedním z nich 
může být (a je!!!) i návštěva knihovny a čtení. Děti se v knihovně 
cítí bezpečně, hrají si, tvoří, čtou společně s maminkami (či jinými 
lidmi) a určitě se jim k tomuto prostředí vytvářejí kladné vazby, 
které jednou budou tvořit příjemné vzpomínky… Jsem tedy ráda, 
že se knihovny v naší zemi odhodlaly k podpoře opravdu obrov-
ského projektu, který u nás dostal název S knížkou do života, ale ve 
světě je známý pod názvem Bookstart.                   Blanka Tauberová

S knížkou do života /Bookstart/

Je projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní 
a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození po nástup do 
školy. V první třídě pak pro děti v ČR navazuje úspěšný projekt 
Knížka pro prvňáčka.

SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) se 
rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěš-
ně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích 
světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti S knížkou do života (Bookstart). Zapojené rodiny 
s novorozenci získají u příležitosti vítání občánků sadu dárků od 
knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, drobná 
metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy 
doporučené literatury pro předškolní děti, členská legitimace do 
knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, po-
zvánka na akce pro rodiče s dětmi, ev. další drobné dárky).

Čtenář roku 2018 Městské knihovny Sedlčany

I v tomto roce pokračuje naše dobrodružná cesta za nejlepšími 
čtenáři. Čtenářkou roku 2012 a první nositelkou tohoto titulu se 
stala paní Milada Bosáková, která naši knihovnu navštěvuje již od 
roku 1945 (v roce 2012 jsme hledali čtenáře, který knihovnu na-
vštěvuje nejdéle). Téma se však každý rok mění, a tak v roce letoš-
ním jsme hledali v návaznosti na výše zmíněný projekt nejmlad-
šího čtenáře/čtenářku knihovny. A povedlo se? A kdo to bude? 
A jaká byla pravidla? To se všichni dozvíme v pátek 9. 3. v 15 hod. 
v programu Vyprávěnky o Honzovi.

pátek 9. března od 15 hod.

Vyprávěnky o Honzovi a nejmladší čtenář/čtenářka roku

– slavnostní vyhlášení nejmladšího čtenáře/čtenářky roku v naší 
knihovně podle kritérií platných v celé ČR. Při této slavnostní pří-
ležitosti nám knihovnice Jana a Alena odvypráví některé z mnoha 
pohádek o Honzovi, letošní nositel/nositelka titulu převezme di-
plom a při výtvarné dílně upečeme opravdové buchty „honzovky“, 
na kterých si společně pochutnáme.

od 1. 3. do 4. 4.                                                             VÝSTAVA

Zrozená z ohně
výstava originálních šperků z vinutých perel z dílny 

Ivany Stoupové

Již podruhé budete mít šanci navštívit v Městské knihovně Sedl-
čany výstavu šperků z vinutých perel. Originální perly vznikají tave-

ním českého skla 
v autorské dílně 
Ivany Stoupové. 
Jedná se o 100% 
ruční práci. Žádné 
stroje, žádné liso-
vané korálky a bi-
žuterie. Pravé čes-
ké sklo, sklářský 
kahan a inspirace 
přírodou. Každá 

vinutá perla je originální, každá si musí projít procesem vzniku 
v ohni sklářského kahanu – proto název výstavy Zrozená z ohně.

Šperky jsou k vidění během provozní doby knihovny od 1. 3. 
do 4. 4. Slavnostní vernisáž výstavy, na které též vystoupí muzi-
kant a zpěvák Patrik Stoupa se uskuteční 1. 3. od 18 hod.

KVÍZOVÁNÍ

Kvízování - literárně jazykové kvízy pro dospělé

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplánova-
né jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpoví-
me v knihovně. 

Téma měsíce března: Zahrajte si na jazykového korektora
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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: 25. 3. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 

pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 
hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (klub pro seniory): 14. 3. a 28. 3. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 18 hod. 

    Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 15-18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 3. 3., 17. 3. a 31. 3. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Pátek 2. 3. od 13.30 hod.: Hrajeme deskovky – pro všechny 
věkové kategorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlast-
ně existují a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do 
knihovny a můžete se seznámit s hrami od Albi, Mindoku a DINO.

Pátek 2. 3. 2018 od 15 hod. 
Já jsem chovatel! – setkání chovatelů nejrůznějších druhů 

zvířat. Přineste nebo přiveďte ukázat zvířátka, o která se doma 
staráte. Popovídáme si o nich a připomeneme si veselé historky, 
které jsme s nimi zažili. Podělíme se o své chovatelské zkušenos-
ti s ostatními, a kdo zatím doma žádné zvířátko nemá, může se 
inspirovat. Od 16 hodin pokračujeme výtvarnou dílnou Zvířátka 
čtyřikrát jinak.

Středa 7. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 9. 3. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují 
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny 
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.  

Pondělí 12. 3. 2018 od 10 hod.
Jarní louka plná květů – výtvarná dílna pro rodiny s menšími 

dětmi. Vyrobíme si květiny z různých materiálů. Inspiraci květina-
mi najdeme na jarních loukách, ale i ve vlastní fantazii a vytvoříme 
nové druhy. 

Středa 14. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pátek 16. 3. 2018 od 13.30 hod.
Hrajeme deskovky – odpoledne určené pro všechny věkové ka-

tegorie. Chcete si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují 
a jak se hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny 
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.  

Pátek 16. 3. 2018 od 15 hod.
Zavázané oči – jaké by to bylo, kdybychom neviděli? Projdeme 

se po knihovně se zavázanýma očima. Zkusíme poznávat věci ji-
nými smysly než zrakem a zahrajeme si hry, při kterých alespoň 
na chvilku zavřeme oči. Na program od 16 hodin naváže výtvarná 
dílna Malování jinak, při které zkusíme malovat poslepu sebe, ale i 
věci kolem nás. Vzniknou nám tak karikatury nebo zajímavé koláže. 

Pondělí 19. 3. 2018 od 10 hod.
Drak Natlučnos - program pro rodiny s dětmi na motivy knihy 

Lenky Rožnovské. Navštívíme ježibabu Maryčáru a pomůžeme jí 
s čerstvě vylíhnutým dráčetem. 

Středa 21. 3. 2018 od 17 hod.
Středa 28. 3. 2018 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si přečteme pohádky 

o jaru. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

středa 14. března od 19.30 hod.                                 LISTOVÁNÍ

A taková to byla láska (Anna Gavalda)

Účinkují: Věra Hollá (alt. Petra Černínová) a Zdeněk Černín. 

Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce 
a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, sta-
rý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci 
odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství - manžel-
ství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl 
vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
Knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokuli-
lové. Vstupenky za 150 Kč v předprodeji v knihovně.

čtvrtek 15. března od 17 hod.   PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

Růže pro Marii Š. 
přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých

Knihovna začala od roku 2016 pořádat přehlídku v oboru mluve-
ného slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok „starších 
sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka nese název Růže pro 
Marii Š., a věříme, že i v letošním roce přijdou všichni, kteří se 
zajímají o poezii a krásu mluveného slova. Uzávěrka přihlášek je 
v sobotu 10. 3. 2018.

pátek 16. března od 18 hod.                                      PROMÍTÁNÍ

Epidemie svobody - promítání českého dokumentu z roku 
2017 režisérů Terezy Reichové a Hynka Reicha Štětky, který je 
součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět. Anotace k filmu: Proč je v Česku očkování povinné, když ve 
většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu 
doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování do-
statek informací? Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem 
Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další 
otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí 
manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit 
jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích s pedi-
atry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé 
Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém 
jasný a dobře podložený názor není zdaleka tak jednoduché.


