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Březen – měsíc čtenářů, čtení a knih
Už se to blíží! S březnem je spojený nejen příslib brzkého jara, ale i velké množství aktivit
v kutnohorské knihovně. Pojďme si je představit.
Jak je naší tradicí, zahájíme jej Maratonem čtení v pondělí 6.3. Celý den se budeme střídat ve čtení
„Románu císařovny“ od J. F. Čečetky. Historický román je věnovaný osobnosti Marie Terezie, u které
si připomínáme 300. výročí narození.
O den později slavnostně vyhlásíme Nej čtenáře naší knihovny. Letos jsme se zaměřili na nejlepší
čtenářské babičky.
Na 9. 3. jsme připravili workshop MINDOK. Od 15 hodin budeme představovat a společně hrát hry od
firmy MINDOK. Součástí je vyhlášení nejlepší povídky podle hry Příběhy z kostek.
Do pozadí fungování organizace Lékaři bez hranic budeme nahlížet v úterý 14. 3. od 17 hod. O své
zkušenosti se námi podělí dětská zdravotní sestra Jitka Kosíková, která má za sebou již 6 misí. Kromě
zdravotní péče měla na starosti i zaučování místních lidí, aby zvládali práci zdravotních sester a
lékařů.
Další den se vydáme na Cestu ze Lhasy džípem po „Cestě přátelství“ kopírující solnou karavanní
stezku. Navštívíme buddhistické hlavní chrámy ve Lhase a okolí, projedeme městy Gyantse, Žikace,
Sakya, podíváme se do base campu pod Everestem a projedeme Lao Tingri a přes hraniční ZangmuNyalam až do Káthmandú. To vše při cestovatelské besedě s Ing. Oldřichem Bubákem v rámci
festivalu Pro Tibet.
16. 3. se sejdeme u Listování, tentokrát s knihou Ernesta Hemingwaye „Mít a nemít“. Třicátá léta,
hospodářská krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, galony pašovaného rumu mezi Kubou
a Floridou, hodně střelby, dobrodružství, ale i humoru! Listování se tedy tentokrát vydá na plavbu po
literární klasice, očekávejte však moderní aktuální vlnobití!
V sobotu 18. 3. vás pozveme do GASKu na 7. ročník krajského festivalu uměleckého přednesu „Ten
verš si tiše říkám…“
V březnu se setkáme také s Irenou Košíkovou. Nevíte, kdo to je? Napovíme tedy, že se této paní říká
Čirina a že byla kuchařkou pana prezidenta Václava Havla. Beseda proběhne v úterý 21. 3. od 16 hod.
3 lekce Virtuální Univerzity třetího věku na téma „Život a dílo Michelangela Buonarroti“ vyslechnou
přihlášení studenti tohoto projektu.
Nezapomínáme samozřejmě ani na pravidelné každoměsíční akce – Hrátky s pamětí, rozvážková
služba knih nebo Tvořivá dílna pro seniory.

A aby toho nebylo málo, otevřeme také pravidelný Čtenářský klub – 1x měsíčně pro předškolní děti,
1x měsíčně pro žáky 1. stupně a 1x měsíčně Klub deskových her.
Měsíc zakončíme Nocí s Andersenem a se Čtyřlístkem. Přihlášené děti 2. tříd ZŠ opět zažijí večer plný
her, soutěží, čtení a zábavy spojený s přespáním v knihovně.
Tak co, vybrali jste si? Doufáme, že ano a těšíme se na setkání.
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