V Kutné Hoře 13.9.2017

ŘÍJNOVÝ „TÝDEN KNIHOVEN“ JE ZA DVEŘMI

Podzimní Týden knihoven je opět vyhlášen! 21.ročník přinese v mnoha českých knihovnách
aktivity především pro předškolní děti – to je totiž naše společné moto. V Kutné Hoře na to
nezapomeneme, ale čas a prostor k setkání nabídneme také starším dětem, mladým i těm
už škole odrostlým.
Začněme ale tedy nejprve dětmi.
Pro ty nejmenší, z mateřských škol, jsme pozvali herce Lukáše Hejlíka a Petru Bučkovou. Ve středu 4.10. budou
od 10.30 v knihovně (společně se stovkou dětí ) listovat půvabnou knížkou Ivy Procházkové „Eliáš a babička
z vajíčka“.
O trochu starším dětem je hned v pondělí 2.10 určen komiksový worskhop s Lektorníkem.cz „Jak se žilo holkám
a klukům za socialismu“, ale i čtvrtek 5.10. kdy je připraveno hraní deskových her v Klubíku.
Dospělí se mají také na co těšit.
Výstava „The Tap Tap načerno“, kterou od 2.10. budeme v naší „Galerii v průjezdu“ hostit, je super. Jejím
hlavním účelem je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných
věcech s nadhledem. Výstavu slavnostně zahájí v pondělí 2.10. v 10.00 místostarostka města ing. Zuzana
Moravčíková.
Dáša Strbíková, naše trenérka paměti, pokračuje v oblíbených „Hrátkách“. Máte chuť procvičit mozkové buňky?
Přijďte v pondělí 2.10. v 9.30 do hudebního oddělení.
„Po stopách slavných“ se můžete vydat s Lenkou Frankovicovou. Sraz na procházku Kutnou Horou je před
knihovnou, a to v úterý 3.10.2017 v 15.00.
Ve čtvrtek 5.10. v 10.00 zahájíme další semestr Virtuální univerzity třetího věku. Podzimní semestr bude ve
znamení předmětu „České dějiny a jejich souvislosti“. Těšit se můžeme na celkem 6 přednášek renomovaných
lektorů.
Týden knihoven se nese také ve znamení novinek a dárků. Dárků pro čtenáře i nás knihovníky. Jeden takový
jsme už předčasně rozbalili otevřením zcela nově vybavené pobočky na sídlišti v pátek 8.září.
K těm dalším patří třeba fakt, že celý „Týden knihoven“ registrujeme nové čtenáře na rok zcela zdarma a také
že v tomto období bude platit upomínková amnestie. To znamená, že těm, kteří nevrátili knížky, časopisy, hry
nebo cédéčka v řádných termínech, budou prominuty veškeré sankční poplatky.
Jít do knihovny v říjnu, to se prostě vyplatí!
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