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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORG ANIZACI
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Tylova 512
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ředitelka knihovny: Mgr. Marta Staníková
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 320 157
e-mail: knihovna@slavoj.cz
www.slavoj.cz

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je základní knihovnou
s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. U Ministerstva kultury České
republiky je evidována pod č. 114/2002.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven. Je kulturně výchovnou organizací, jejímž posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím svého knihovního fondu a dalších informačních médií. Zajišťuje služby pro všechny kategorie a skupiny čtenářů a uživatelů.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY
Knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním
službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.
Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona
bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a – c
knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje svým
uživatelům tyto služby:
půjčování dokumentů (knih, časopisů, AV médií),
půjčování elektronických knih i elektronických čtecích zařízení
půjčování stolních her a hlavolamů
meziknihovní výpůjční služby,
bibliograficko-informační služby,
Ptejte se knihovny
rešeršní služby poskytované z vlastního fondu,
zodpovídání faktografických dotazů regionálního charakteru,
rezervace zamluvených dokumentů,
možnost objednání knih přes katalog Carmen
reprografické služby,
přístup na veřejný internet,
nabídku besed a literárních lekcí určených pro školská a výchovná zařízení,
 přednášky, besedy, výstavy, kurzy a další kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost,
 jazykové kurzy,
 donášku knihovních dokumentů zdravotně postiženým a starším
občanům do místa jejich bydliště.














Služby uživatelům poskytuje knihovna v pěti odděleních:
 oddělení pro dospělé čtenáře,
 oddělení pro děti do 15 let,
 čítárně periodik a studovně,
 hudebním oddělení a oddělení veřejného internetu,
 literární čajovně a internetové kavárně.
Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Od listopadu 2011
využívají uživatelé on-line katalog Carmen, který umožňuje uživateli interaktivní
a jednoduchý způsob vyhledávání dokumentů.
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M EZIKN IH O VN Í V Ý PŮ JČ NÍ SLU ŽB A (M V S)

Knihovna Slavoj poskytuje MVS na národní a mezinárodní úrovni. Jedná se
o poskytování výpůjček originálů či kopií dokumentů z jiných než vlastních fondů.
Knihy se v rámci MVS půjčují převážně z větších, nejčastěji vědeckých knihoven. MěK Slavoj spolupracuje především s SVK Hradec Králové a s SVK Ústí
nad Labem.
V roce 2015 knihovna vyřizovala 119 požadavků od svých uživatelů (v roce
2014 – 148, v roce 2013 – 199 požadavků), z nichž bylo 117 vyřízeno kladně
a jedna fotokopie. Jak je z výše uvedeného zřejmé, služba je využívána stále
méně. Důvodem může být monitoring požadavků tzn. knihy, které jsou prostřednictvím této služby žádány více než jednou, pořizuje knihovna nákupem do
svého fondu. Tyto dokumenty poté nemusí uživatelé již dále objednávat a vypůjčí si je klasickou cestou v příslušném oddělení knihovny. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno
8 z celkového počtu 8 žádostí. V porovnání s minulým rokem došlo také
ke snížení. Tento pokles je pravděpodobně snížen skutečností, že knihovna
začala za každou půjčenou knihu prostřednictvím MVS žádat spolufinancování
také ze stran žádajících knihoven. Výjimku představují pouze knihovny, spadající pod metodiku MěK Trutnov, kterým je i nadále umožněno bezplatné půjčování.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba nebyla v tomto roce požadována.

RE P RO G R AF IC K É S L UŽBY

V roce 2015 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu
1.010 černobílých (v roce 2014 se jednalo o 831 kopií) a 76 (oproti 150 v roce
2014) barevných kopií. Zájem o kopírování zůstává kolísavý. Uživateli je více
využíván tisk dokumentů ze souborů uložených na vlastním flash disku nebo
přímo z internetových stránek.

DO N ÁŠ K A K N IHO V NÍ CH D O KUM ENT Ů

Službu rozvozu knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště
poskytuje knihovna zdravotně postiženým a starším občanům od roku 2009.
Knihovna využívá možnost zapůjčení automobilu od svého zřizovatele na
základě Smlouvy o výpůjčce.
V roce 2015 bylo rozvezeno do 10 domácností celkem 1.566 knih a 48
časopisů. Do domu s pečovatelskou službou E. Krásnohorské 2962 dojíždějí
knihovnice za šesti lidmi, kteří přečetli během roku celkem 643 knih. V součtu
bylo prostřednictvím této služby zapůjčeno 2.257 dokumentů a brožury
5

Dr. Norden, které se v tomto případě půjčují bez evidence, jejich půjčení tedy
není v konečném součtu zahrnuto.
O BJ E DN E J S I KN IH U

V září nabídla knihovna uživatelům novou službu. Je určena těm, kteří se
z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit osobně nebo nechtějí trávit čas vyhledáváním knih (nemoc, studia v jiném městě, časové zaneprázdnění apod.).
Čtenář si vybere z pohodlí domova knihy přes katalog Carmen a seznam zašle
na e-mail knihovny. Knihovnice z oddělení pro dospělé knihy vyhledá a informuje čtenáře v momentě, kdy jsou knihy připraveny k vyzvednutí. Během 4 měsíců
byla služba využita, většinou opakovaně, 20 uživateli, kterým bylo připraveno
250 knih. Služba je poskytována bezplatně.
Pravidla pro čtenáře:
1. Čtenář nesmí mít neuhrazené pohledávky (registrační poplatky,
upomínky) a nesmí mít nevrácené tituly po termínu.
2. Žádané knihy (případně časopisy, audio knihy či CD) musíme mít
v našem fondu a nesmí být půjčené.
3. Vybrané tituly "seznam knih" si v katalogu Carmen po přihlášení na své
konto vloží do vybraných položek a odešle na e-mailovou
adresu objednejsiknihu@slavoj.cz. Manuál ke stažení je k dispozici na
webových stránkách knihovny.
4. Knihy si čtenář (nebo jeho zástupce) musí vyzvednout v dohodnutém
termínu – do 3 pracovních dnů, pokud si nedohodne jiný termín!
Práce knihovníka
1. Zpětně potvrdit objednávku.
2. Vyhledat žádané knihy a načíst je do konta čtenáře.
3. Poslat čtenáři e-mail s upozorněním, že knihy jsou již připravené
a upřesnit, na jakém oddělení a do kdy si je může vyzvednout.
4. Po 3 dnech vrátit nevyzvednuté knihy zpět do oběhu knihovny.

V EŘ E JNÝ I NT E RN ET

V knihovně je veřejností využíváno 12 počítačových stanic pro uživatele, z toho
11 stanic umožňuje využití internetu (10 PC v hudebním a internetovém oddělení, 1 PC v literární čajovně) a 1 PC slouží v oddělení pro dospělé pouze jako
on-line katalog. Uživatelé knihovny mají možnost bezplatného využití počítačových stanic, platí se pouze tisk (viz ceník). Pro vlastníky notebooků a chytrých
telefonů je v celé knihovně k dispozici wifi připojení.
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INT E RN ET O V É ST R ÁNKY W W W . SL AV O J .C Z

V roce 2015 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 19.938 návštěvníků (viz
tab. 3).
Přímý provoz

6.781

34,01%

Vyhledávače

9.267

46,48%

Odkazující stránky

3.444

17,28%

Sociální sítě

446

2,23%

Tabulka 1: Přehled zdrojů provozu 2015

Nejvýznamnějšími zdroji provozu se jeví vyhledávače google a seznam.
Registrovaní čtenáři zobrazují stránky knihovny přímým vstupem. Oproti
loňskému roku se téměř trojnásobně zvýšil počet vstupů na stránky knihovny
prostřednictvím sociálních sítí.

Tabulka 2: Nejvýznamnější zdroje provozu
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Počet vstupů do katalogu Počet vstupů do už. konta
Počet
dotazů
z
prostoru
z prostoru
z prostoru
z prostoru
2015
(hledání) knihovny mimo knihovnu knihovny mimo knihovnu
Leden
3 902
387
976
156
352
Únor
3 720
305
1 040
114
363
Březen
4 004
311
1 110
155
417
Duben
3 123
185
948
84
332
Květen
2 808
198
1 033
89
421
Červen
3 369
161
1 080
68
457
Červenec
3 667
159
992
67
396
Srpen
2 639
126
923
50
384
Září
3 471
101
1 352
17
416
Říjen
4 384
37
2 038
9
478
Listopad
4 657
56
2 941
18
495
Prosinec
3 222
23
1 847
4
368
ROK 2015 CELKEM
2 049
16 280
831
4 879
42 966
18 329
5 710
Tabulka 3: Počet dotazů, vstupů do uživatelského konta a do online katalogu
ROK

Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2015 celkový počet 42. 966 od 18.329
osob (viz tab 5). Čtenářské konto využilo v loňském roce 5.710 uživatelů.

Přehled vyhledávaných bází dat :
Počet Počet
Poslední
titulů svazků
datum
AK Rozpis monografií
1
25.01.2007
AV AV Media
4 480
4 573 18.02.2016
BR Brožury
53
51 01.01.1991
EZ Elektronické zdroje
17
16 04.02.2016
KN Knihy
54 805 59 181 04.03.2016
KO Komplety periodik
24
24 01.01.1991
PE Periodika
762 25 306 05.03.2016
PP Pracovní pomůcky
70
85 22.02.2016
PR Periodika retro
1
0 27.08.2015
SK Skladby AV médií
10 413
09.06.2015
Celkem
70 626 89 236 05.03.2016
Tabulka 4: Nejvýznamnější zdroje provozu
(Údaje byly aktualizovány dne 07.03.2016 v 04:13)
Dok Název dokumentu
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ODDĚLENÍ KNIHOVNY

V knihovně je uživatelům k dispozici celkem pět oddělení: oddělení pro dospělé
čtenáře, oddělení pro děti, studovna s čítárnou, hudební oddělení s veřejným
internetem a literární čajovna. Mimo provozní dobu knihovny zde probíhá výuka
jazyků, Virtuální univerzita 3. věku, přednášky, semináře a jiné kulturněvzdělávací akce.
PŘ E HL E D PR O VO ZN Í DO B Y

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 43 hodin týdně.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 19.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

Oddělení pro děti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
9.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00

V období školních prázdnin je oddělení pro děti otevřeno každý všední den
v dopoledních hodinách od 9.00 do 11.30 hodin, v pondělí od 9.00 do 17.00
hodin.
Studovna a čítárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00
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Hudební oddělení a Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(leden – červen; září – prosinec)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(červenec - srpen)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

10

ČTENÁŘI A UŽIV ATELÉ
V roce 2015 knihovna evidovala 2.677 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu
tvoří 1.034 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto
277 rodinných průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena
rodiny (viz tabulka č. X).
Registrace celé rodiny v rámci tzv. rodinných průkazů podstatně zkresluje
reálný počet uživatelů navštěvujících knihovnu. Je dokázáno, že na jednu
rodinnou průkazku si půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Přesto knihovna o
zrušení rodinných průkazů neuvažuje.
Z 2.355 evidovaných královédvorských dětí do 15 let je registrováno celkem
1.034 dětských čtenářů, tj. 43,9 % populace.
Registrovaní čtenáři celkem
- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 5: Uživatelé

1

2.677
277
1.034

V roce 2015 zaznamenala knihovna celkem 69.085 návštěv svých uživatelů
(v roce 2014: 54.996), z toho u návštěvníků on-line služeb bylo evidováno
21.210 (2014: 9.391) přístupů. (viz tab. 6). Oproti roku 2014 došlo k navýšení
celkové návštěvnosti o 14.089 návštěvníků (elektronické návštěvy vzrostly
o 11.819 přístupů, fyzické o 2.270 návštěv).

N ÁV ŠT Ě VN ÍC I

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb
- z toho vstup do el. katalogu
- z toho vstup do el. výpůjčního katalogu

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho oddělení pro dospělé
- z toho oddělení pro děti
- z toho čítárna
- z toho VI, HU
- z toho čajovna
- z toho návštěvníci využívající internet v knihovně
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
Tabulka 6: Návštěvníci

69.085
21.210
16.280
4.879

47.875
21.219
8.266
2.745
5.076
911
5.076
4.299
283

100%
17,07%
62,90%
37,10%

82,93%
44,06%
17,38%
6,62%
10,72%
2,31%
10,71%
7,16%
1,04%

1

Existence tzv. rodinných čtenářů má zamezit zneužívání dětských průkazů (tj. nižší registrační
poplatek) dospělými čtenáři. Průkaz je registrován na dospělého zástupce rodiny. S tímto průkazem mohou využívat služeb všech oddělení knihovny všichni členové rodiny.
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VÝ PŮ JČ KY

Celkový počet výpůjček v roce 2015 tvoří 102.981 knihovních jednotek (viz tab.
7 a 8). Z tohoto počtu je tvořeno 23.649 jednotek prolongací. Počet výpůjček
zaznamenaných v celé knihovně ani v jednotlivých odděleních se výrazně neliší
od předchozího roku.
E-knihy začala knihovna půjčovat ve spolupráci s portálem eReading.cz od
května roku 2014. K 31. 12. 2015 využilo službu 28 unikátních čtenářů, kteří si
prostřednictvím online katalogu Carmen vypůjčili celkem 51 titulů e-knih.
Výpůjčky celkem
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Čítárna
VI, HU2
Čajovna

102.981
63.940
18.457
14.659
4.483
1.442

100%
62,09%
17,92%
14,23%
4,35%
1,41%

Tabulka 7: Výpůjčky v jednotlivých odděleních

Výpůjčky celkem

102.981

- z toho prezenční
- z toho prolongace

Knihy
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy

2.889
23.649

80.626
17.794
4.380
105
25
51

100%
2,80%
22,96%

78,29%
17,28%
4,25%
0,11%
0,02%
0,05%

Tabulka 8: Výpůjčky podle druhu dokumentu

Jak je zřejmé z tabulky 9, nejpreferovanější výpůjční službou je absenční výpůjčka knih, která tvoří téměř 75%.
Služba rezervace dokumentů zaznamenala celkem 1.824 požadavků (v roce
2014 - 1.660 požadavků).

51.765
14.680
66.445

%
Z celku
50%
14%
64%

%
skupiny
78%
22%
100%

11.457
2.607
18.642

11%
3%
17%

81%
19%
100%

Druh literatury

počet

Beletrie pro dospělé
Naučná literatura pro dospělé
Literatura pro dospělé celkem
Beletrie pro děti
Naučná literatura pro děti
Literatura pro děti celkem

Tabulka 9: Složení výpůjček podle tematického zaměření (pouze knihy)

2

Veřejný internet a hudební oddělení
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KNIHOVNÍ FO ND
Knihovní fond představuje ke dni 31. 12. 2014 celkem 65.844 knihovních jednotek, z toho je 22.610 svazků naučné literatury a 38.473 titulů tvoří beletrie.
Z tohoto množství knihovních jednotek je 4.610 audiovizuálních médií. Kromě
knih, periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry a hlavolamy
(65 titulů) a čtečky elektronických knih (4 ks)
Přibližně 43.500 titulů je umístěno ve volném výběru, zbytek knih je uložen ve
skladech. To se týká především duplikátů krásné literatury, starší naučné literatury a celého fondu knihovny Literárního a čtenářského spolku Slavoj.

Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura
AV Media
Hry
Brožury
Komplety periodik

65.844
100,00%
61.083
92,76%
38.473 63%
22.610 37%
4.610
76
51
24

7%
0,10%
0,09%
0,05%

Tabulka 10: Knihovní fond

AK V I ZI C E

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2015 částku
459.828 Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 334.043 Kč. AV média byla
pořízena v nákladu 27.822 Kč, za nákup a předplatné periodik bylo vydáno
78.363 Kč. Roční přírůstek v roce 2015 činil 2.005 knihovních jednotek.
Zahájení e-výpůjček bylo podpořeno dotací Ministerstva kultury ČR z programu
VISK 3 (16.000,- Kč).
Z projektu Česká knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, knihovna získala 17 titulů
v celkové hodnotě 5.883,- Kč.

13

NEJŽÁD ANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2015
KNIHY
O DD ĚL E NÍ PRO D O S P ĚL É

Podobně jako v loňském roce je v beletrii nejžádanější knihou Moliérův
Lakomec, jedno z nejznámnějších děl světové literatury z období klasicismu. Je
nasnadě, že hlavním důvodem žádanosti knihy je zařazení díla k doporučené
četbě na přípravu k maturitě. Další příčky patří dílům vydaných v současné
době. Kromě Žítkovských bohyní Kateřiny Tučkové převažují ve výpůjčkách díla
zahraničních autorů (viz tab. 11)
U naučné literatury je potěšitelné, že nejžádanějším dokumentem je kniha
Nancy Engelen Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou (viz tab. 12).

Tabulka 11: Nejžádanější tituly odd. pro dospělé - beletrie

Tabulka 12: Nejžádanější tituly odd. pro dospělé – naučná literatura
14

O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I

V přehledu nejčtenější beletrie u dětí se odráží věková skladba uživatelů. Děti
od 6 do 8 let tvoří nejpočetnější skupinu čtenářů – téměř 50%. Nejčtenější
kniha Výprava do země samurajů je ideální knihou pro devítileté děti (velká
písmena, bohaté ilustrace), série Garfieldových příběhů jsou lehce čitelné
komiksy podobně jako Simpsonovi (viz tab. 13).
U naučné dětské literatury je zájem o tvořivé knihy a o tituly z oboru přírodních
věd (viz tab. 14).

Tabulka 13: Nejžádanější tituly odd. pro děti - beletrie

Tabulka 14: Nejžádanější tituly odd. pro děti – naučná literatura
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LIT ER ÁR N Í Č AJ O VN A

V literární čajovně je největší zájem o literaturu jednoho z nejvlivnějších současných autorů – brazilského spisovatele Paula Coelha a irskou autorku mystické literatury Lorny Byrneové (viz tab. 15).
Z naučné literatury si prvenství drží autobiografická kniha Anity Moorjani, ve
které se dělí s čtenáři o všechno, co zažila v boji se zákeřnou chorobou, kdy si
uvědomila svou vnitřní sílu a velkolepost každého člověka. Za pozornost stojí
také kniha Čtyři dohody, praktický průvodce osobní svobodou skrze moudrost
starých Toltéků, která se na první příčce čtenosti drží již několik let (viz tab. 16).

Tabulka 15: Nejžádanější tituly literární čajovny - beletrie

Tabulka 16: Nejžádanější tituly literární čajovny – naučná literatura
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PERIODIKA
ST UDO V N A A Č ÍT ÁR N A

Nejčtenějším periodikem jsou stále deníky Dnes, Právo a Krkonošský deník.
Z měsíčníků jsou nejčtenějšími časopisy pro ženy Květy a Vlasta (viz tab. 17).

Tabulka 17: Nejžádanější periodika – studovna
O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I

V dětském oddělení je u mladších čtenářů nejčtenější Čtyřlístek, starší děti
dávají přednost počítačovému časopisu Score.

Tabulka 18: Nejžádanější periodika - dětské
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LIT ER ÁR N Í Č AJ O VN A

V čajovně je nejpůčovanějším časopisem titul Enigma, největší český časopis
o záhadách a nevysvětlitelných jevech. Druhou příčku zaujímá titul Meduňka
- rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve
spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách.

Tabulka 19: Nejžádanější periodika – literární čajovna

SPOLEČENSKÉ HRY
Společenské hry půjčuje knihovna od ledna roku 2014. Po počátečním zájmu
absenční výpůjčky lehce klesly ze 195 na 105. V příštím roce však s novým
nákupem her a hlavolamů předpokládáme opět zvýšení zájmu uživatelů.
1.
2.
3.
4.
5.

V kostce
Umí prase létat?
Monopoly Empire
Osadníci z Katanu
Veselá farma

ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH KNIH
Od ledna 2014 začala knihovna půjčovat zařízení na čtení e-knih. Čtenáři tuto
možnost využili celkem 25x. Největší počet výpůjček zaznamenal Pocket Book,
dotyková čtečka s barevným displayem a českým menu. Nejmenší zájem byl
o eReading, čtečku s klasickým ovládáním.
1. Pocket Book Color Lux
2. eReading.cz4 TouchLight
3. Amazon Kindle PaperWhite
4. eReading EB 7000
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AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUME NTY
HU DE B NÍ O D D ĚL EN Í A V E Ř E JNÝ I NT E RN E T

PŘEHLED TITULŮ PERIO DIK
K 31. 12. 2015 odebírala knihovna celkem 95 titulů periodik, z toho 21 titulů je
nakoupeno z remitendy. Na nákup periodik bylo vyčerpáno 78.363,- Kč.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. Literární noviny
5. MF Dnes
6. Právo
7. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Dvůr Králové nad Labem: Vlastivědné čtení o našem městě i jeho
okolí
ostatní periodika
1. Betynka
2. Burda
3. Bydlení
4. Cinema
5. Diana
6. dTest
7. Dům a zahrada
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8. 21. století
9. Ekonom
10. History revue
11. Chatař a chalupář
12. Chovatel
13. Chuť a styl - Gurmet
14. Instinkt
15. Jezdectví
16. Katka
17. Katka speciál – Náš útulný byt
18. Koktejl
19. Krkonoše. Jizerské hory
20. Květy
21. Letectví + kosmonautika
22. Lidé a země
23. Marianne
24. Moje země
25. National Geographic
26. Ona ví
27. Pes
28. Počítač pro každého
29. Praktická moderní žena
30. Puls
31. RC modely
32. Receptář
33. Reflex
34. Revue 50plus
35. Rock&Pop
36. Rodina a škola
37. Rozmarýna
38. Rybářství
39. Sandra
40. 100+1 zahraničních zajímavostí
41. Story
42. Svět motorů
43. Týden
44. Udělej si sám
45. Včelařství
46. Vesmír
47. Vlasta
48. Zahrádkář
49. Zdraví
50. Žena a život
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periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Čtyřlístek
3. 21. století Junior
4. Kačer Donald
5. Mateřídouška
6. Méďa Pusík
7. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Meduňka
3. Regena
4. Regenerace
periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás

remitenda:
1. Computer
2. Fakta&svědectví
3. Flóra na zahradě
4. Koně&hříbata
5. Medvídek Pú
6. Moje psychologie
7. Moje zdraví
8. Naše kočky
9. Otazníky historie
10. Praktik
11. Score
12. Sluníčko
13. Svět koní
14. Svět koupelen
15. Svět kuchyní
16. Svět psů
17. Tajemství české minulosti
18. Tom a Jerry
19. Turista
20. Válka revue
21. Živá historie
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VÝCHOVNĚ VZDĚLÁV ACÍ AKCE
V roce 2015 knihovna zrealizovala celkem 287 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, jichž se zúčastnilo 4.582 osob (2014: 3.742). Podrobný výčet a popis
vybraných akcí společně s popsanými fotografiemi je uveden v příloze č. 1 „Akce v knihovně“.

Obrázek 1: Děti na besedě

J AZY KO V É KU RZY

V roce 2015 byly otevřeny 2 kurzy angličtiny pro předškolní děti „Playing
English“, pro dospělé byl otevřen 1 kurz francouzštiny, 1 kurz němčiny a od září
kurz italštiny.
Kurzy probíhají od října do května v odpoledních hodinách. Doba trvání jedné
lekce je u dětí 75 minut, u dospělých 90 minut. Lektorkou malých angličtinářů je
Mgr. Klára Pohlová. Francouzštinu pro dospělé vede Mgr. Jana Hojná,
lektorkou německého jazyka je Věra Robková a italštinu učí Martin Vobicka.
S lektory byly uzavřeny Dohody o provedení práce.
Kurzovné u lekcí pro děti je 1.500,- Kč, u kurzů pro dospělé 2.100,- Kč (říjen květen).
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Obrázek 2: Předškoláci při výuce angličtiny s lektorkou Mgr. Klárkou Pohlovou

VI RT U ÁL NÍ U NI V E RZ I T A 3. V ĚK U

Letní semestr 2014/2015 navštěvovalo 44 studentů. Ti zvolili za studijní temata
Život a dílo Michelangela Buonarroti (28 studentů) a Kouzelnou geometrii (16
studentů).
V zimním semestru 2015/2016 studovalo celkem 46 zájemců. Barokní
architekturu v Čechách (36 studentů) a Vývoj informačních technologií (10
studentů).

Obrázek 3: Vánoční posezení studentů VU3V v Hankově domě
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Ve středu 9. března 2016 se konalo slavnostní předávání pamětních listů
studentům VU3V za zimní semestr 2015/2016 v síni Staré radnice. Pamětní
listy studentům předával pan starosta Jan Jarolím. Propagační předměty města
a knihovny předávaly dvorské knihovnice, květinu za OS Krkonoše
a Podkrkonoší paní Irena Kejzarová.

Obrázek 4: Předávání pamětních listů panem starostou Janem Jarolímem

Obrázek 5: Gratulace od zaměstnanců knihovny
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Obrázek 6: Studenti VU3V

Obrázek 7: Studenti VU3V
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DĚT SK É ČT E N ÁŘ ST V Í

Kampaň Celé Česko čte dětem jsme propojili s akcemi Pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny a Knížka pro prvňáčka. Do akce na podporu dětského
čtenářství jsou zapojeny všechny královédvorské základní školy. Z mateřských
škol je zapojena MŠ E. Krásnohorské, MŠ Roháčova, MŠ Třebihošť a MŠ
Žireč. Prvňáčci dostávají tzv. čtenářské deníčky při pasování na čtenáře, které
probíhá na přelomu měsíce leden/únor. Deníčky znamenají pro děti takovou
školu naruby. Cílem celého projektu je společné čtení dětí a rodičů a právě
rodiče dostávají známky od malých školáků za čtení. V roce 2015 bylo rozdáno
152 deníčků do prvních tříd a 16 deníčků do mateřských škol.
Všem zúčastněným je vysvětleno, jak s deníčky pracovat a je sdělen i termín
pro jejich vyhodnocení (červen - Škola naruby). Vybíráme a oceňujeme z každé
třídy deníček s nejvíce zápisky a deníček s nejhezčími ilustracemi.
V roce 2015 se projektu Škola naruby aneb ani jeden den bez čtení zúčastnilo
13 základních škol, 230 dětí ZŠ + 72 dětí z MŠ se svým pedagogickým
dozorem. Návratnost deníčků je 66 %.

Důležitou součástí výchovně-vzdělávací práce knihovny je propagace její
činnosti a aktivit knihovny. V příloze č. 2 „Knihovna v tisku“ jsou novinové
články, které vyšly v průběhu roku 2014 o Městské knihovně Slavoj
v Krkonošském deníku a Novinách královédvorské radnice. Kromě vlastních
stránek prezentuje knihovna své akce také na internetových stránkách
www.mudk.cz a www.kralovedvorsko.cz a prostřednictvím facebooku.
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2015 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
4 760 221,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 3 990 000,- Kč;
vlastní výnosy z hlavní činnosti ve výši 431.100,- Kč; výnosy z hospodářské
činnosti 67.555,- Kč; dotace ze státního rozpočtu 76.866 Kč,-; dotační program
Úřadu práce 124.700,- Kč; ostatní 70.000,- Kč). Příjmy z hlavní činnosti jsou
tvořeny z poplatků od čtenářů a uživatelů. Další příjmy z hlavní činnosti představují placené jazykové kurzy, organizace vzdělávání pro seniory (VU3V) a
příjmy za služby knihovny, které v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001
Sb., o veřejných informačních službách, může knihovna zpoplatnit. Jedná se
zejména o reprografické služby, tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací akce.
V roce 2015 zakoupila knihovna stroj na tvorbu reklamních předmětů – placek.
Za prodej 3.324 ks buttonů utržila knihovna částku 35.333,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2015 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru (celkový úvazek 6,7) 0,5 THP (úklid
prostor knihovny), a dva pomocné knihovníky placené z dotačních programů.
DPP a DPČ byly uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, lektorkami jazykových
kurzů a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.

PŘ E HL E D Z AM Ě ST N ANC Ů V E ST ÁL ÉM P R ACO VN ÍM PO M ĚR U

Mgr. Marta Staníková: ředitelka knihovny, oddělení pro děti
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Bc. Renata Vaňurová: oddělení pro dospělé čtenáře, správa webových stránek
DiS Denisa Všetečková: oddělení pro dospělé čtenáře, hudební oddělení
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
František Zoufalý: veřejný internet a hudební oddělení
Veronika Dufková: uklízečka

PŘ E HL E D Z AM Ě ST N ANC Ů HR AZ E NÝ CH Z DO T AČ N ÍC H P RO G R AM Ů

Šárka Tlachačová: zpracování archivu (od 1. 1. 2015 – do 31. 7. 2015) - Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji.
Filip Svoboda; pomocné práce ve skladu knih (od 1. 12. 2015) – Operační program zaměstnanost.
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PŘÍLOHA

KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR
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Knihovna v lednu
Od 1. 1. – 25. 3.
Anketa Suk – čteme všichni
22. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou
dětem. Která kniha vydaná v roce 2014 zvítězí tentokrát? Hlasovací lístky jsou
k dispozici v oddělení pro děti a na webu knihovny. Všechny odpovědi budou
slosovány. Pět výherců obdrží od knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky
odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz
do 25. března.
16. 1. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie - Čtvrtkoviny
Tentokrát ožijí známé postavičky Václava Čtvrtka. Kdo by neznal vílu Amálku,
Křemílka, Vochomůrku, Rumcajse, Manku, Cipíska…? Vhodné pro děti od 5 let.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
19. 1. – 30. 1.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz.
Slavnostní ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových
pomocníků bude probíhat v sálku knihovny po předchozím objednání. Termín
lze zamluvit v oddělení pro děti nebo na tel. 499 320 157.
21. 1. od 17.30 – 19.00 hodin
Autorský Klub
Dagmar Ruščáková
Máte skvělý nápad co napsat, ale nevíte jak začít? Nenacházíte odvahu nebo
prostě jen nemáte s psaním zkušenosti? Čeká vás maturita a děsí vás maturitní
písemka? Autorský klub je určen všem bez věkového omezení. Koná se v dílně
knihovny. Více informací na webových stránkách www.slavoj.cz

28. 1. od 18.00 hodin
Benátky má láska
Mirka Pánková (Průchová)
Renesanční Venezia, milenka romantických duší, vám na přednášce poodhalí
svá tajemná zákoutí a nechá vás ochutnat atmosféru časů dávno minulých.
Projdeme se po Mostě nářků, vypijeme kávu na náměstí sv. Marka a budeme
sledovat Hemingwaye a další výtečníky. Přednáška je doplněná o přednes
básní, promítání fotografií a ochutnávkou italského vína.
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Pořádání cestopisných přednášek knihovna v roce 2015 omezila z důvodu
jejich přesycenosti v našem městě. Každý měsíc jsou na programu Hankova
domu, ZOO a občas také muzea. Mirka Pánková je však velmi oblíbenou
lektorkou takže její nabídku nešlo odmítnout.

Obrázek 8: Pozvánka na akci
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Nové služby ve Slavoji I.: Objednej si knihu
Knihovna poskytuje pro ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit
osobně nebo nechtějí trávit čas vyhledáváním knih (nemoc, studia v jiném městě, časové zaneprázdnění apod.) výběr knih z pohodlí domova přes náš katalog.

Obrázek 9: Manuál
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Knihovna v únoru
3. 2. – 30. 4.
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času
Geniální český malíř pravěku a ilustrátor dobrodružné literatury se podepsal
pod více než třináct tisíc svých prací. Do paměti několika generací se zapsal
nejen obrazy vyhynulých živočichů a rostlin, ale také knižními ilustracemi
dobrodružných děl. 110. výročí jeho narození si připomeneme výstavou, která
bude umístěna ve všech prostorách knihovny. Součástí výstavy je prodej
drobných předmětů s tématikou o Zdeňku Burianovi (pohlednice, plakáty, hrnky,
puzzle, knihy s ilustracemi Zdeňka Buriana, kalendáře s jeho reprodukcemi a
katalogy).
13. 2. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Detektiv Vrťapka
Detektivní příběhy jsou v oblibě u dětí i dospělých. Pátrání s Vrťapkou je však
určeno především pro předškoláky a děti 1. stupně ZŠ. Proběhne v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
14. 2. od 15.00 hodin
Kocour v botách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč
dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární čajovna.
18. 2. od 18.00 hodin
Radka Tkáčiková
Ladakh
Ladakh – malý Tibet je jedinečnou oblastí v Indii, geograficky, kulturně i
nábožensky však souvisí s Tibetem. Prostřednictvím přednášky poznáte život
lidí ve vesnicích uvnitř vysokohorské himalájské pouště i život nomádů,
nahlédnete do buddhistických klášterů, poznáte obyčeje mnichů, meditace i
čamové tance mnichů v maskách. Dva treky, výstup na Stok Kangri 6150m,
splutí řeky Zanskar, výjezd na motorce do nejvyššího silničního sedla na světě,
nádherně barevná krajina a mnoho jiného na cestopisné přednášce lektorky,
která tuto oblast navštívila již dvanáctkrát. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.

32

do 28. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních
komunikačních technologií (e-mail, skype). Proběhne celkem osm
dvouhodinových lekcí v dopoledním kurzu od 3. do 25.3. Výuka bude probíhat
po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč.
Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním
oddělení. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

do 28. 2.
Příjem přihlášek na školení Carmen
Nevíte jak se zorientovat na knihovnických stránkách www.slavoj.cz nebo jak
vyhledávat v on-line katalogu Carmen? Rezervace dokumentů, jejich
prodlužování, používání svého čtenářského konta a další využití katalogu.
Školení proběhne 18. března zdarma. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé.
Počet míst omezen. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

33

Obrázek 10: Fotografie z výstavy ilustrací Zdeňka Buriana
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Knihovna v březnu
1. 3. – 21. 11.
Lovci perel
Druhý ročník soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i
školní kolektivy. Vyhlášení nejlepších lovců proběhne v sobotu 28. 11. 2015 při
akci Den pro dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou k dispozici na
www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení pro děti.
3. 3. - 25. 3.
Internet pro začátečníky
Základy internetu pro všechny věkové kategorie. Účastníci absolvují celkem
osm dvouhodinových lekcí v každé březnové úterý a středu od 9.00 do 11.00
hodin. Kurzovné 200,- Kč.
4. 3. od 18.00 hodin
Historie lyžování zvláště pak na Královédvorsku
Karel Raich
Historie lyžování v Krkonoších a Podkrkonoší, zvláště pak na Královédvorsku.
Sjezdové, běžecké, skokanské discipliny a zajímavé osobnosti. Program je
provázen dataprojekcí. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
10. 3. od 15.00 hodin
Senioři píší Wikipedii
On-line beseda s profesorem Janem Sokolem je určena zejména pro seniory.
Cílem je motivovat seniory k aktivnímu zapojení do tvorby Wikipedie jako
pokladnice know-how a vědění, o které se senioři mohou podělit s mladšími
generacemi. Do debaty s panem profesorem bude možné se zapojit
prostřednictvím online komunikačních kanálů (e-mail, web, facebook, skype)
obdobně, jako je tomu například v televizním pořadu Hyde park České televize.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
11. 3. od 18 hodin
Dobrovolnictví a občanská společnost
Ph.Dr. Jiří Tošner
„Máš-li pocit, že je tvůj život prázdný, začni dělat něco pro druhé a uvidíš, jak se
naplní“. Lektor, spoluzakladatel a statutární zástupce národního dobrovolnického centra HESTIA, seznámí posluchače se základními informacemi o dobrovolnické službě. Vítáni jsou stávající dobrovolníci a hlavně zájemci o dobrovolnictví. Koná se v sálku knihovny.
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12. 3. od 16.00 hodin
Tátové (dědové) čtou dětem, maminkám (babičkám) vstup povolen
Zveme všechny tatínky, kteří rádi čtou svým dětem, aby přišli i se svými
ratolestmi na odpolední čtení pohádek a příběhů. Součástí akce bude
vyhodnocení soutěže Táta – čtenář. Nominace obdržela knihovna od dětí, se
kterými jejich tatínkové tráví svůj volný čas, mimo jiné, právě čtením. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 3. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Arabské pohádky
Malé čtenáře tentokrát zavedeme do světa létajících koberců, tajemných džinů
nebo krásných princezen se zahalenými tvářemi. Vhodné pro děti od 5 let. Koná
se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
18. 3. od 17.00 hodin
Carmen
Nevíte jak se zorientovat na knihovnických stránkách www.slavoj.cz nebo jak
vyhledávat v on-line katalogu Carmen? Rezervace dokumentů, jejich
prodlužování, používání svého čtenářského konta a další využití katalogu.
Školení proběhne 18. března zdarma v sálku knihovny. Nutná rezervace
v oddělení pro dospělé. Počet míst omezen. Více informací na tel. číslech
499 320 157 a 721 390 348.
19. 3. od 18.00 hodin
Trénování paměti
Zhoršuje se Vám paměť? S obavami pozorujete, že Vám hlava už neslouží tak
jako dříve? Přijďte na úvodní seznámení s trénováním paměti a získejte
hmatatelný důkaz o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujete, a že se
jen zbytečně a dlouhodobě podceňujete. Koná se v rámci Národního týdne
trénování paměti (16. – 22. 3. 2015) v sálku knihovny. Vstup zdarma.
25. 3. od 17.00 hodin
O Češtině
Mgr. Jan Táborský
Českým jazykem od pravopisu přes stylistiku a jazykové zajímavosti nás
provede český lingvista, redaktor a korektor. Lektor vede jazykovou agenturu
Syntagma a spravuje populární facebookovou stránku Jazykové zajímavosti,
kde pravidelně uveřejňuje své sloupky věnované češtině. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč.
28. 3. od 15.00 hodin
O pejskovi a kočičce
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč
dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární čajovna.
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Obrázek 11: Pozvánka na akci o historii lyžování
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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga
otevřených mužů (LOM) v lednu zahájily společnou kampaň na podporu čtení
„Tátové čtou dětem“. Kampaň vyvrcholila během Března – měsíce čtenářů, kdy
knihovny tradičně oceňují své nejlepší čtenáře. Titul Táta čtenář byl naší
knihovnou udělen Dušanu Kubicovi, který předčítá své dceři Anetce a pan
Mitiska, který své tříleté dcerce nejen procítěně předčítá, ale také vypráví
pohádkové příběhy dcerkou nazvané „pohádky z pusy“.

Obrázek 12: Táta čtenář
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Loutkové divadlo Klíček - maňáskové pohádky pro děti. Během roku 2015 byly
v sálku knihovny odehrány pohády: Kocour v botách, O pejskovi a kočičce, Jak
Kašpárek napálil vodníka, O smutné princezně a draku Kruťákovi, Čert a Káča.

Obrázek 13: Fotografie a plakát z loutkové scény Klíček
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Obrázek 15: Maňáskové představení O pejskovi a kočičce

Obrázek 14: Loutkáři losují ze vstupenek výherce omalovánek
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Knihovna v dubnu

8. 4. od 18.00 hodin
Kraniosakrální terapie
Lada Novotná
Terapie je jednoduchou metodou, která využívá jemný dotek k uzdravování těla
jak na fyzické, tak na psychické a mentální úrovni. Jde o harmonizaci pohybu
tekutiny, která omývá mozek a míchu (mozkomíšní mok), uvolnění napětí mezi
lebečními švy, mezi membránami a tkáněmi. Úkolem ošetřovaného je uvolnění,
relaxace a úkolem praktika je naslouchat tělu. Lektorka vám představí tuto
cestu ke zdraví, ke spokojenějšímu životu a k vnitřnímu klidu. Dozvíte se, jak se
tato terapie provádí a v čem nám může pomoci. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 30,- Kč.
10. 4. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Svět čarodějnic
Duben je každoročně ukončen pálením čarodějnic. Jedná se o velmi starý a
dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Jarní posezení nad knížkami o
čarodějnicích se koná v sálku knihovny. Vhodné pro děti od 5 let. Vstup
zdarma.
18. 4. od 15.00 hodin
Jak Kašpárek napálil vodníka a jiné pohádky
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč
dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární čajovna.
22. 4. od 18.00 hodin
Historie českého filmu
Ondřej Slanina
Kinematografie v České republice má již 117 let bohatou tradici. Přijměte
pozvání na setkání s filmovým režisérem a autorem knihy Slavná česká filmová
klasika Ondřejem Slaninou, který vás poutavě provede příběhem českého filmu.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

41

Obrázek 16: Pozvánka na akci o historii českého filmu
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Patnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem byl ve znamení
pohádek Jana Drdy. Pro zajímavost: v České republice se v roce 2015 zapojilo
619 knihoven, 514 škol, 83 dalších institucí, na Slovensku 235 knihoven a škol,
36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a
sečteno dává 1.522 míst celého světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých
mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.

Obrázek 17: Plakát Noci s Andersenem
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Knihovna v květnu
4. 5. – 30. 6.
Jak se žilo za války
V květnu uplyne 70 let od ukončení 2. světové války. Pásmo besed zaměřené
na válečnou dobu je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. Součástí programu je
ukázka beletristických knih, které dětským čtenářům přiblíží 40. léta minulého
století prostřednictvím hrdinů, příběhů a poutavých vyprávění. Pořad lze
objednat osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na čísle 499 320 157 u
paní Voňkové.

15. 5. od 13. 45 hodin
Pohádkoterapie
Výprava za dinosaury – Mary Pope Osbornová
Prožijte s Aničkou a Kubou dobrodružnou výpravu za dinosaury. Ale pozor,
všude číhá plno nebezpečí! Důležité je neskončit v zubech obrovského
tyranosaura a v pořádku se vrátit do současnosti. Pro děti od 7 let. Koná se
v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma.

27. 5. od 18.00 hodin
Kaleidoskop Jana Rejžka
Hudební pořad, v němž se setkáte s hudbou, kterou na Radiožurnálu určitě
neuslyšíte. Posluchač se setká s ukázkami a zajímavostmi z české i zahraniční
tvorby, s nejpestřejšími hudebními styly, ušetřeny nebudou ani „perly“
normalizačního popu. Výročí týdne, historický kalendář, nepovinná četba, to
vše zazní při setkání s novinářem, publicistou a hudebním kritikem Janem
Rejžkem. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč, předprodej v oddělení pro
dospělé.

Do 29. 5.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Blíží se ukončení a slavnostní vyhodnocení projektu Škola naruby, který vznikl
na podporu celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Prosíme všechny rodiče
a pedagogy, kteří se do projektu zapojili, aby odevzdali čtenářské deníčky do
dětského oddělení k posouzení nejpozději v pátek 29. 5. Slavnostní
vyhodnocení bude probíhat od 8. do 19. června.
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K 70. výročí konce 2. světové války byl pro žáky 2. stupně základních škol
připraven program, na kterém se děti seznámily nejen s vydávanou válečnou
dětskou literaturou. Prostřednictvím příběhů se měly možnost vžít do kůže
stejně starých dětí žijících ve válečných letech.

Obrázek 18: Plakát k pořadu Jak se žilo za války
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Obrázek 19: Pozvánka na akci s panem Rejžkem
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My všichni jsme Východočeši je dvoudenní akce pořádaná Klubem dětských
knihoven SKIP region 08. Jedná se o znalostní soutěž tříčlenných družstev
reprezentující města východočeského kraje.
V květnu 2015 ve dvorské knihovně soutěžily děti z knihoven: Dvůr Králové nad
Labem, Náchod, Přelouč, Hradec Králové, Chrudim, Nový Bydžov. Kromě
znalostní soutěže mají děti za úkol originálním způsobem prezentovat své
město a vytvořit si soutěžní kostým. Celkovým vítězem se staly reprezentantky
města Přelouč, které si odvezly putovní pohár určený vítězům. Druhé místo
patřilo našim a 3. místo Hradci Králové.
Kromě soutěžení byly na programu originální hry např. hra na dárce orgánů,
procházka po městě provázena drobnými úkoly, výstup na věž kostela sv. Jana
Křtitele a návštěva ZOO.
Děkujeme SKIP 08 za finanční podporu a Městu Dvůr Králové nad Labem za
poskytnutí propagačních předmětů města.

Obrázek 20: My všichni jsme Východočeši
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Obrázek 21: Placky z knihovny
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Knihovna v červnu

1. 6. – 30. 6.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12.00 do
17.00 hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou
cenu 5,- Kč u obsluhy v čajovně.
do 30. 6.
Jak se žilo za války
V květnu uplyne 70 let od ukončení 2. světové války. Pásmo besed zaměřené
na válečnou dobu je určeno pro žáky 2. stupně ZŠ. Součástí programu je
ukázka beletristických knih, které dětským čtenářům přiblíží 40. léta minulého
století prostřednictvím hrdinů, příběhů a poutavých vyprávění. Pořad lze
objednat osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na čísle 499 320 157 u
paní Voňkové.

5. 6. od 13. 45 hodin
Pohádkoterapie
Robinson Crusoe
Prázdniny začínají klepat na dveře a mnozí z nás se chystají na různé
dobrodružné výpravy. I Robinson Crusoe podnikl obchodní cestu po moři, ale
do cíle už bohužel nedorazil. Ztroskotal a ocitl se sám na pustém ostrově. Setká
se ještě někdy se svou rodinou nebo se stane ostrov jeho druhým domovem?
Posezení nad knihou Robinson Crusoe, kterou převyprávěla Jana Eislerová, se
koná v sálku knihovny. Určeno pro děti od 6 – 8 let.

8. – 19. 6.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Slavnostní vyhodnocení celoročního projektu Škola naruby, který vznikl na
podporu celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, vyvrcholí vyhlášením
nejlepších čtenářů a posluchačů. Každý majitel dobře vedeného deníčku obdrží
letos knížku od Jiřího Žáčka Odemyky zamyky. Rezervace termínů osobně
v oddělení pro děti nebo telefonicky na 499 320 157.
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Knihovna o prázdninách
1. 7. – 31. 8.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12.00 do
17.00 hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou
cenu 5,- Kč u obsluhy v oddělení pro dospělé.
8. 7. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Gulliverovy cesty
Lemuel Gulliver, odvážný cestovatel, nás zavede do nevídaných krajů – třeba
do země Liliputu, kde žijí lidé malí jako prst, nebo na ostrov nesmrtelných. Tak
vzhůru na Gulliverovy cesty! Prázdninové čtení se koná v sálku knihovny. Pro
děti od 6 do 8 let. Vstup zdarma.
1. 8. – 31. 8.
Příjem přihlášek do jazykových kurzů
Ve školním roce 2015/16 bude otevřen pro dospělé kurz němčiny a kurz
francouzštiny pro pokročilé. Kurz Angličtina hrou bude otevřen pro začátečníky i
pro pokročilé. Je určen pro děti od 4 let. Kurzy probíhají 1 x týdně, zpravidla v
úterý. Více informací na www.slavoj.cz. Přihlášky přijímáme osobně v knihovně
nebo na tel. 499 320 157, 721 390 348.
15. 8.
Uzávěrka soutěže
Pohled skrz objektiv
Druhý ročník fotosoutěže na téma Město Dvůr Králové nad Labem byl vyhlášen
v listopadu 2014. Snímky v tiskovém rozlišení minimálně 300 dpi nahrané na
CD, či DVD doplňte o náhledy jednotlivých fotografií společně s popiskem a
přiložte souhlas o případném publikování soutěžních fotografií. Formulář je
umístěn na webových stránkách knihovny www.slavoj.cz. Vyhlášení výsledků
proběhne 19. září v rámci oslav 745. výročí první písemné zmínky o Dvoře
Králové nad Labem.
26. 8. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Strašidelná škola
Víte, že to není samo sebou, aby strašidla pouštěla hrůzu? Když strašidlo přijde
na svět, neumí nahánět strach, musí se to naučit ve strašidelné škole. A to se
týká i bubáčka Bubuše, který by rád získal výuční list v oboru strašení.
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Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014/20153
SKIP ČR vyhlašuje sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu
přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve
spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna
musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých
knihovnických činností. V období od prosince 2014 do května 2015 připraví pro
prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny
a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji
zájmu o četbu (společná čtení, besedy s
tvůrci knih, výstav apod.)
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní
česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti
minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2014/2015 je to kniha spisovatele
Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda.

Harmonogram projektu:
Vyhlášení projektu listopad - 2014
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2015
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2015
Distribuce knih - 2. polovina května 2015
Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2015
Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2015

3

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-proprvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2014-2015
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Obrázek 22: Celé Česko čte dětem, Knížka pro prvňáčka
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Knihovna v září

1. 9. – 30. 9.
V září Světlušky září
Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška je založený na solidaritě
a dobré vůli lidí, kteří se rozhodnou darovat nevidomým trochu světla. Navštivte
naši knihovnu a podpořte děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením
zakoupením alespoň jednoho ze sbírkových předmětů, které jsou k dispozici
v oddělení pro dospělé.
1. 9. – 31. 12.
Kde končí svět – Jak je to s králem?
V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a
císaře Svaté říše římské, Karla IV. Literární a výtvarná soutěž na téma „Jak je
to s králem?“ je určena pro žáky základních a středních škol. Podrobnější
informace jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na webových stránkách
knihovny.
16. 9.
Zájezd do Digitálního planetária v Hradci Králové
Exkurze je určena prioritně pro studenty Virtuální univerzity třetího věku.
Nabízíme pouze několik volných míst. Cena 200,- Kč zahrnuje dopravu i vstup
do planetária. Odjezd v 11.45 hodin. Více informací a rezervace na tel.
721 390 348.
14. 9. – 2. 10.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro žáky 2. tříd královédvorských základních škol. Na děti
zde opět čeká zloduch Nečterád, kterého pomocí svých čtenářských dovedností
budou muset přemoci. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení
knihovny nebo na tel. čísle: 499 320 157.
22. 9. od 18.00 hodin
Odboj v době Protektorátu Čechy a Morava - Paradesantní výsadek
SILVER A
Antonín Burdych
Za ukrytí štvance během heydrichiády, parašutisty Jiřího Potůčka, telegrafisty
skupiny Silver A, byla fašisty vyvražděna celá jeho rodina. Přeživší Antonín
Burdych ale i po letech říká: „Některým skutečnostem dodnes nevěřím!“ Je s
podivem, že se vesnice Bohdašín i Končiny poblíž Rtyně v Podkrkonoší nestaly
druhými Lidicemi nebo Ležáky. Jejich obyvatelé totiž napomáhali atentátníkům!
Beseda se koná v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
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23. 9. od 18.00 hodin
Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost
Dr. Milan Syruček
Milan Syruček pobýval v obou zemích celkem šedesát let, hovoří jak rusky, tak
ukrajinsky. Osobně se setkal a poznal nejen s prezidenty, ale i např. s
kavkazskými pastevci či lovci v sibiřské tajze. Byl také na zakázaných místech.
Jako historik se zajímal o to, z jakých historických pramenů vyvěrá současná
krize, jaké mohou být její důsledky nejen pro obě země, ale také pro Evropu, a
zvláště pak pro nás. Ve své knize "Je třeba se bát Ruska?" se přednášející
zabývá touto problematikou velmi detailně. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
30,- Kč.
25. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Legenda o svatém Václavu
Svatováclavská tradice je téměř stejně tak stará jako český stát – více než tisíc
let. Povězme si proto něco o životě a skutcích, které kníže Václav vykonal.
Pořad je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
1. 9. – 30. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky bude probíhat od 6. 10. do 29. 10. Svým přístupem je
vhodný zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodinových
lekcí. Kurz bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00
hodin. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě v hudebním
oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 25. září.
Do 15. 9.
Přihlášky na jazykový kurz italštiny
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme zájemcům kurz italštiny pro začátečníky.
Přihlášky přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem
knihovna@slavoj.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě naplnění minimální
kapacity (8-10 osob).
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Městská knihovna SLAVOJ
ve Dvoře Králové nad Labem

Kde končí svět? – 10. ročník
V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské,
Karla IV.
Na jeho počest vyhlašuje KDK SKIP literární a ilustrátorskou soutěž na téma:

Jak je to s králem…
Oblast literární:
6 – 9 let

-

král, ať už dobrý či špatný, je postava, s kterou se setkáváme už od útlého věku nejen v pohádkách a bajkách, ale třeba i v pověstech. I říše zvířat či sportovci
mají svého krále a královská koruna se nenosí jenom
na hlavě …
Kdo je pro vás král? otec – hlava rodiny, vůdce party
anebo školní třídy?
Vymyslete příběh na téma: Není král jako král

10 – 12 let

-

Karel IV. byl velmi vzdělaný panovník mluvící plynule 5-ti jazyky a zároveň i dobrý vojevůdce
Zkuste se zamyslet nad tím, jaké asi měl dětství? Měl
čas na své záliby a kamarády jako vy dnes? Chodil do jedné školy s ostatními dětmi?
téma práce: Dětství Karla IV. očima současných školáků

13 – 16 let

-

podle výsledků ankety České televize z roku 2005 je Karel IV. Největší Čech…
Jakými činy a zásluhami se zapsal do podvědomí nás všech?
téma práce: Karel IV. – největší Čech – Proč? Čeho by jste chtěli dosáhnout
v životě vy?

Oblast výtvarná:

-

jméno Karla IV. máme spojeno se založením Nového Města pražského a Univerzity
Karlovy, postavením Karlova mostu a hradu Karlštejn, výstavbou katedrály sv. Víta
anebo ražbou zlatých dukátů či královskými klenoty – koruna, jablko, žezlo, meč
Nakreslete obrázek na téma: Karel IV. a ….

1. kategorie 6 – 9 let
2. kategorie 10 – 12 let
3. kategorie 13 – 16 let
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Obrázek 23: Pozvánka na besedu se spisovatelem Milanem Syručkem
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Knihovna v říjnu
do 30. 11.
Pohled skrz objektiv – výstava
Výstava fotografií s motivem města Dvůr Králové nad Labem. Soutěž byla
vyhlášena k 745. výročí od první písemné zmínky o našem městě v listopadu
2014. V prostorách knihovny je k vidění výběr z 200 odevzdaných soutěžních
fotografií.
6. 10. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie s Petrou Braunovou
Nela Malá, co nechtěla být malá
Nela je půvabné děvčátko, které maminka promyšleně směruje na titulní
stránky magazínů. Nelu zpočátku baví dávat si ondulovat vlasy, malovat se a
točit se před zrcadlem. Ovšem cesta do zářivého světa modelingu či před
kameru je trnitá… Určeno pro děti od 7 do 10 let. Koná se v sálku knihovny.
Vstup zdarma.
7. 10. od 18.00 hodin
Irena Rejchrtová
Cestou necestou s koňským povozem
Vyprávění o cestách, které autorka knihy podnikla ve vozíku taženém koňmi.
Nejdelší z těchto cest, jejíž trasa vedla všemi pohraničními oblastmi Čech a
Moravy, byla později uznána jako republikový rekord. Autorčiny trefné postřehy
o zvířatech, lidech a krásných místech naší země zaujmou nejen obdivovatele
koní. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
10. 10. od 15.00 hodin
Jak Kašpárek napálil vodníka
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,-Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena
literární čajovna a oddělení pro děti.
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21. 10. od 18.00 hodin
Mirka Pánková (Průchová)
Italská kuchyně napříč regiony – 1. část
La Cucina Italiana to nejsou jen špagety a pizza. Nahlédneme pod ruce Italům,
kteří dovedou z domácího těsta vyrobit až 90 druhů pasty, těstovin, a objasníme si, jak se správně vyslovují. Zamícháme rajčatové i rybí sugo, omáčku, přivoníme k parmiggianu a prosciuttu, syrové šunce. Dozvíte se, že pizza byla pokrmem chudých a že pravé gelato, zmrzlina, se vaří z pudinku. Přednáška je
doplněna o ochutnávku italského vína a spoustu receptů. Vstupné 30,- Kč.

31. 10. od 15.00 hodin
O smutné princezně a draku Kruťákovi
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč
dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární čajovna
a oddělení pro děti.
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Obrázek 24: Pohled skrz objektiv, vítězné fotografie
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Pohled skrz objektiv
Fotosoutěž na téma Dvůr Králové nad Labem – 2. ročník
Vyhlášení: 1. listopadu 2014
Uzávěrka: 15. srpna 2015
Vyhodnocení: 19. září 2015 v rámci oslav 745. výročí první písemné zmínky
o Dvoře Králové n. L.
Pořadatelé: Městská knihovna Slavoj ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad
Labem, Městským kulturním zařízením Hankův dům a Městským muzeem.
Odborná porota: p. Čermák, Jana Pechlátová, Miroslava Kameníková, Jan
Skalický, Jan Jarolím, Alexandra Jiřičková, Petr Pešek a Kulturní komise města
DK n.L.
Do 2. ročníku soutěže bylo odevzdáno 200 fotografií, na kterých byla
zachycena nejen krásná královédvorská architektura, zákoutí, památky, události
a příroda, ale také bolavá místa města.

Výherní listina:
1.
2.
3.
3.

místo
místo
místo
místo

Radovan Kremlička, Dvůr Králové n.L.
Eva Malovaná, Dvůr Králové n.L.
Jan Feik, Dvůr Králové n.L.
Jan Frýzl, Dvůr Králové n.L.

Čestné uznání
Vratislav Cejnar, Jaroměř-Josefov
Josef Sedláček, Nejdek
Petra Brožová, Dvůr Králové n.L.
Všem výhercům gratulujeme.
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Obrázek 25: Pozvánka na besedu s Irenou Rejchrtovou
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Knihovna v listopadu

14. 11. od 15.00 hodin
Pejsek a kočička
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,-Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární
čajovna a oddělení pro děti.

28. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně nejen prodeji knih pro
děti za snížené ceny a registraci do knihovny zdarma, ale také výtvarným dílnám,
zdobení perníčků, výrobě malých vánočních dárků a dalším drobným aktivitám. Také
letos bude umístěn v oddělení pro děti obchůdek, ve kterém lze nakoupit pouze za
moriony lovců perel. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro
dospělé. Všichni jste srdečně zváni.
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Obrázek 26: Plakát na Den pro dětskou knihu
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V rámci Dne pro dětskou knihu se koná vyhodnocení celoroční soutěže Lovci
perel. V roce 2015 se zúčastnilo 45 dětí a 3 kolektivy (ZŠ Schulzovy sady 3.C –
23 perel, MŠ Drtinova – 4 perly, ZŠ a Praktická škola – 2 perlly). Jednotlivci
přečetli během soutěže celkem 457 knih, kolektivy 29 knih.

Obrázek 27: Fotografie z akce Den pro dětskou knihu
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Valná hromada KDK SKIP ČR

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Dny konání: 3. – 5. 11. 2015
Program VH:



Úterý 3. 11.

13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 18.00
19.30



Prezence
Zahájení
Valná hromada – informace z klubek
Posezení v knihovně s písničkářem Filipem Pýchou

Středa 4. 11.

9.00 – 11.00
Přednáška Kde se vzal komiks a pro koho je určen.

Čeká nás rychlá procházka komiksovou historii, kterou zahájíme u jeskynních maleb a zakončíme u komiksů na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpovíme
otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro děti tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke
čtenářství a mediální gramotnosti dobrý.
11.00 – 13.00 Pauza na oběd
13.00 – 17.00

Workshop – představení nápadů a námětů.
Jak je podporovat ve vlastní tvorbě a jak budovat vztah ke komiksovému světu? Vyzkoušíme si
komiksové divadlo, naučíme se komiksovou abecedu a jak v knihovně zorganizovat vlastní komiksové workshopy. Na přetřes přijdou komiksové knihy, ale také časopisy, výstavy, přehlídky,
soutěže i ceny.
19.00
Jedno odpoledne v knihovně (divadlo žáků ZUŠ)
20.00

Rukopisná kobka – místo nálezu RKD

 Čtvrtek 5. 11.
8.30 – 11.30 Mozkobraní - náměty na aktivity s dětmi v knihovnách
Obrázek 28: Program valné hromady KDK SKIP ČR
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Knihovna v prosinci
Mandaly jako vitrážová malba na skle
Michaela Konečná
Malované mandaly stále doplňují atmosféru literární čajovny v přízemí
knihovny. Prodejní výstava je neustále doplňována. Mandaly mohou být
vhodným dárkem pro vaše nejbližší. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
od 1. 12.
Ztracené duše - výstava
Matyáš Beránek
Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života zajímá
o kulturu a život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat
malování a svou tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných portrétů je
k vidění v prostorách knihovny.
1. - 22. 12.
Vánoční zvyky a tradice
Zkraťme si čekání na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikuláši a
připomeňme si pro tento čas typické, mnohdy již opomíjené, zvyky a tradice.
Program určený pro školní kolektivy v dopoledních hodinách. Rezervace u
p. Voňkové na tel. 499 320 157.
4. 12. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Vánoční příběhy
Světla svíček, vůně perníčků, melodie koled a dárky věnované s láskou jsou jen
zlomkem vánočních zvyků a tradic. Jak prožívají Vánoce hrdinové knížek Astrid
Lindgrenové? Vhodné pro děti mladšího školního věku. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
9. 12. od 18.00 hodin
Beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou
Beseda
s
českou prozaičkou, publicistkou a překladatelkou z angličtiny,
tlumočnicí, barmankou i taxikářkou. Od roku 2005 žije spolu se svým
nigerijským
přítelem
v
multikulturním
Londýně.
Na
blogu
http://pekarkova.blog.idnes.cz/ se dočtete mnoho zajímavého nejen o jejím
životě, ale také o svobodě, muslimech a migraci. Beseda se uskuteční v sálku
knihovny. Vstupné 30,- Kč, předprodej v oddělení pro dospělé.
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12. 12. od 15.00 hodin
Čert a Káča
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,-Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno
oddělení pro děti.

16. 12. od 18.00 hodin
O toltécké moudrosti - čtyři dohody.
Mgr. Arch. Marin Dobrev
O duchovním pohledu na svět kolem nás očima staré civilizace. Čtyři dohody
mohou být průvodcem člověka. Používají obrazné výrazy z moudrosti
indiánského kmene Toltéků a Aztéků. Závěr přednášky bude patřit diskuzi.
Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
28. 12. od 10.00 hodin
Tříkrálové zpívání s Pecínkem
Koledy, vánoční a tříkrálové písně jen tak pro radost. S sebou chuť do zpěvu
a pohybu, hudební nástroje a rytmítka. Koná se v sálku knihovny. Vstup
zdarma.
24. 12. – 3. 1. 2016
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti
do nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2016.

Obrázek 29: PF 2016
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Obrázek 30: Výstava Matyáše Beránka
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Obrázek 31: Pozvánka na besedu se spisovatelkou Ivou Pekárkovou
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