MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2021
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

ŘÍJNOVÉ AKCE

VÝSTAVA
od 8.10. - 3.11.2021

CO JSEM VIDĚL, KDYŽ JSEM SE
NA CHVILKU ZASTAVIL
– výstava fotografií prezidenta Agentury Dobrý den Pelhřimov

Miroslava Marka.

Vernisáž se uskuteční v pátek 8. 10. 2021 od 18.15 hod. a je
součástí letošní Noci s Andersenem. Během vernisáže se pokusíme, společně s Veterán klubem Sedlčany, o zapsání do české
knihy rekordů a věříme, že vytvoříme Nejdelší leporelo s kolonou aut. Po pokusu o rekord nám Miroslav Marek představí
rekordy s automobily, které zatím byly vytvořeny.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 8. 10.
2021 do 3. 11. 2021.
Slovo autora výstavy:
„Někdy si připadám, že mi je sto!
A když se mi poštěstí, že si uvědomím, že potřebuju změnu,
vezmu foťák a jdu něco vyfotit. Jsem amatér, nejspíš to moc
neumím, nikdy jsem nečetl žádnou odbornou knihu (i když by
to chtělo), neznám žádné poučky ani fígle, nemám čas na to,
abych si někomu řekl o radu, ale hrozně mě to baví.
Baví mě fotit obyčejné věci, ve kterých se najednou dá najít
ještě něco navíc. Nebo něco připomínají. Něco, co tam na první
pohled nebylo. A když se povede to ještě dotáhnout do konce
za pomoci nějakého slova či slov, bejvá člověk najednou takovej
spokojenej... a už mu zase není sto let, ale míň a toho je potřeba si vážit. A za to děkuju tomu docela obyčejnýmu fotoaparátu
a funkci zvané AUTOMAT... a taky našim, kteří mě do života vybavili jakýmisi dispozicemi, které můžu používat a díky nimž tu
a tam něco, co stojí za zmáčknutí spoušti, zahlídnu.
Nemám trpělivost na nějaký záběr čekat, takže obrázky, které
uvidíte, to jsou střípky z letu životem.
To berte jako polehčující okolnost. Děkuji za shovívavost.“
MM

KŘEST KNIHY:

Pátek 1. 10. 2021 v 18 hod.
Sedlčansko. Krajina v srdci Čech – křest knihy fotografa Milana Dlouhého.
„Přijměte pozvání na nevšední putování Sedlčanskem,
krajiny na pomezí středních
a jižních Čech, která si dokázala
i v těžkých časech udržet ráz
starých Čech. Pod pojmem
česká krajina se mi vždy vybavily malby Josefa Lady či
Mikoláše Alše. A právě Sedlčansko se této mojí vizi české
krajiny nejvíce podobá. Mozaika polí, luk a lesů, menší
městečka a vesnice okrášlené
gotickými a románskými kostelíky, k nim cesty, úvozy s kamennými tarasy, rybníky s žulovými balvany – to je jen malý výčet
zdejších krás. To vše dohromady vytváří osobitý a nezaměnitelný genius loci Sedlčanska. Mojí snahou bylo tuto esenci krajiny
Sedlčanska zvěčnit na fotografiích a předat ji Vám.“
Milan Dlouhý

PŘEDNÁŠKA:

Pátek 22. 10. 2021 od 18 hod.
Kořeny české povídky a její cesta k moderně – přednáška
pro veřejnost literárního vědce a pedagoga PhDr. Pavla
Šidáka, Ph.D.
Přednáška shrne žánrové a formální proměny povídky v průběhu 19. století. V celém jeho průběhu patřila povídka k žánru
oblíbenému, měnila se však její funkční role a také se radikálně proměňovala její témata – tak, aby na konci stála moderní
povídka realistická na straně jedné a moderní povídka směrů
konce století na straně druhé.

PROMÍTÁNÍ:

Pátek 29. 10. 2021 od 18 hod.
Autoportrét
Promítání dokumentu, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Norský dokument z roku 2020 režisérů Espen Wallin, Margreth
Olin, Katja Høgseth. Film je o Lene, výborné portrétní fotografce, která celoživotně bojuje s anorexií. Snímek je intimní výpravou do života dívky, která si přeje, aby si ji svět pamatoval
jako významnou fotografku, nikoli jako pacientku s poruchou
příjmu potravy.
Na film naváže beseda s pracovnicí organizace centra Anabell, které se zabývá poradenstvím, psychoterapií a další podporou osob s poruchou příjmu potravy.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 6. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 13. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 20. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 27. 10. 2021 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst o zvířatech z knih
Zuzany Kovaříkové.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 15. 10. 2021 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 15. 10. 2021 od 17 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 11. 10. 2021 od 10 hod.
Kdo spí v lese?
Program pro rodiny s menšími dětmi, inspirovaný knihami
současných autorů. Společně nahlédneme pod peřinu lesním zvířátkům a seznámíme se i s nočními živočichy a ptáky.
Žádný strach! Pokud někdo při programu usne, přikryjeme
ho jehličím a mechem.
Pondělí 25. 10. 2021 od 10 hod.
Tak tohle jsem já
Výtvarná dílna pro nejmenší
Sobota 30. 10. 2021 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 15. 10. 2021 od 18 hod.
Šijeme, látkové panenky
Předem připravené části těla panenek sešijeme, vycpeme,
vyšijeme oči, nos a ústa. Z vlny uděláme vlasy a poté už jen
vymyslíme jméno.

Den pro dětskou knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech
aneb Další ze sedlčanských rekordů:
Čas neúprosně utíká a my již počtrnácté připravujeme Den
pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord a zahájení Adventu
v Sedlčanech. Celá akce se uskuteční v sobotu 27. 11. 2021
v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát
jsme pro vás spolu s Agenturou Dobrý den připravili opravdu
vánoční téma rekordu. Jaké je?
Nejvíce lidí s koledou. Koleda bude uznána v jakémkoliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné, že
koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historické exempláře. U současných textů je podmínkou předložení celého znění
v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci být uznána).

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: 31. 10. 2021
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 pro seniory (Mnémé): 6. 10. a 20. 10. 2021 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do
17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 10., 16. 10. a 30. 10. 2021 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

TÝDEN KNIHOVEN 2021

– „UDRŽITELNOST V KNIHOVNÁCH“
PROGRAM:
4. 10. 2021 – 10. 10. 2021: Přihlašování čtenářů zdarma –
Bez vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše
sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven
odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.
4. 10. 2021: Odstartování 18. ročníku Čtenářské ligy. „Čáry,
máry, média“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga, která startuje již poosmnácté právě
v Týdnu knihoven. Smyslem Čtenářské ligy je motivovat děti ke
čtení, ale také naučit je tvořivě přistupovat k vypracování bonusových úkolů. Ty se v letošním roce týkají médií (sociálních
sítí, YouTube atd.). Od října do května mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za
vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, ale
také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři
s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního roku
dostávají knižní odměny a v září s námi hrají fotbal proti týmu
spisovatelů a ilustrátorů.
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit!
4. 10. 2021: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity
třetího věku (pro přihlášené).
10 hod. Architekti italského baroka
13 hod. Architekti italského baroka
Užijte si s námi Týden knihoven 2021

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce října: Poznáte knihu podle jediné věty?

