BMČ 2011
Hlavní město Praha

Název knihovny: Místní knihovna Praha 6 - Řepy
Ulice: Jiránkova 1135/6
Město: Praha 6 - Řepy
PSČ: 163 00
Kraj: Hlavní město Praha
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Účastníme se
soutěže Král čtenářů.
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy pro žáky ZŠ.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Alena Hejhalová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.repy@seznam.cz

Název knihovny: Zemědělská a potravinářská knihovna - ÚZEI
Ulice: Slezská 7
Město: Praha 2
PSČ: 120 56
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: www.nzpk.cz
Jiné akce - uveďte jaké : Peter Ettler - Výstava obrazů „Krajina domova“
Při zahájení výstavy proběhne autogramiáda knih Petra Ettlera Třeboňsko a
Lomnicko
Časové rozpětí akce: 7. březen až 15. duben 2011
Poznámky, sdělení: Studovna Zemědělské a potravinářské knihovny, Dům
zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2
Jméno: Martin Kvítek
Funkce: ved. knihovny
E-mail: kvitek.martin@uzei.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Praze
Ulice: Mariánské nám. 1
Město: Praha 1
PSČ: 115 72
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: http://www.mlp.cz
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Obyvatelé Prahy si v březnu budou moci
do knihovny nově doběhnout: * Číst digitálně Dům čtení (Ruská 192, Praha
10, Strašnice) 15. března od 17 hodin Čtení z elektronických čteček knih,
možnost jejich vyzkoušení na vlastní ruce a zahájení jejich půjčování domů.
* Sestříhat vlastní klip Ústřední knihovna (Marináské nám. 1, Praha 1,
Staré Město) 10 iMaců od Apple nabídne kromě internetu i multimediální
programy pro editaci fotek, střih videí a mixování muziky. * Vrátit mimo
otevírací dobu Opatov (Opatovská 1754, Praha 11, Jižní Město) Nově umístěný
bibliobox u pobočky Opatov umožní vracet knihy nonstop. Bibliobox se u
knihovny objeví v druhé polovině března. Více na www.mlp.cz
Jméno: Lenka Hanzlíková
Funkce: tisková mluvčí
E-mail: lenka.hanzlikova@mlp.cz
Název knihovny: Místní knihovna Radotín
Ulice: Loučanská 1406
Město: Praha Radotín
PSČ: 15300
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: www.knihovna-radotin.cz
Týden čtení aneb : Každé úterý dopoledne čtení dětem z mateřských školek.

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): soutěž Čtenář
roku 2011
Maraton čtení : 7.3. autorské čtení Josefa Fraise z právě dokončených
pamětí Andělé s monokly
Jiné akce - uveďte jaké: Kniha pro každého - výběr knihy zdarma z více než
1000 knih vyřazených z fondu nebo darovaných čtenáři. Každé pondělí
dopoledne počítačové kurzy pro začátečníky.
Časové rozpětí akce: 1.-31.3.
Jméno: Ing.Irena Farníková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: irena.farnikova@p16.mepnet.cz
Název knihovny: Místní veřejná knihovna Praha-Suchdol
Ulice: Suchdolská 360
Město: Praha-Suchdol
PSČ: 16500
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: knihovna.praha-suchdol.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 10.3.Čtení pro děti s Petrou Braunovou 23.3. Cesta
kolem světa - čtení z cestopisů 28.3. Povídání a autorské čtení s Veronikou
Žilkovou
Časové rozpětí akce: 1.-31.3.
Jméno: Ivana Tvarohová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@praha-suchdol.cz
Název knihovny: Knihovna MC Praha 18
Ulice: Rychnovská 651
Město: Praha 18
PSČ: 199 00
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: knihovna.letnany.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda s promítáním se známým českým spisovatelem
a záhadologem Ivanem Mackerlem
Časové rozpětí akce: 1.3.2011, 18.00 - 20.00 hod
Jméno: Jindřiška Šamlová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@letnany.cz
Název knihovny: Národní lékařská knihovna
Ulice: Sokolská 54
Město: Praha 2
PSČ: 121 32
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: www.nlk.cz
Jiné akce - uveďte jaké : Bezplatná registrace nových čtenářů
Časové rozpětí akce: 1.3. -31.3. 2011
Jméno: Miluše Králová
Funkce: vedoucí oddělení služeb čtenářům
E-mail: kralova@nlk.cz
Název knihovny: Místní knihovna Zbraslav
Ulice: U Malé řeky 3
Město: Praha - Zbraslav
PSČ: 156 00
Kraj: Hlavní město Praha
Web knihovny: www.mc-zbraslav.cz/knihovna
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Já k vám chodím, ale taťka
nemá čas -chceme se pokusit zjistit, kolik lidí si v rámci rodiny, sousedů
nebo přátel přečte 1 knihu (výpůjčku) z naší knihovny
Týden čtení aneb : Naši hosté čtou dětem - 7.-11.3. pro 1. stupeň ZŠ

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku 2010
- zaměřeno na dětské čtenáře
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Knížky do ouška - představení nové
služby, půjčování audioknih
Jiné akce - uveďte jaké : Internet a cesta ke čtenářství - semináře pro
žáky 2. stupně ZŠ Čteme se sovičkou Stázičkou - akce na podporu dětského
čtenářství Malý ilustrátor - vyhlášení výtvarné soutěže pro děti Výstava
fotografií z akcí knihovny
Časové rozpětí akce: Březen
Jméno: Kateřina Kučerová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@zbraslav.cz

Jihočeský kraj

Název knihovny: Městská knihovna Volary
Ulice: Náměstí 24
Město: Volary
PSČ: 38451
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: http://knihovnavolary.wgz.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): \"Má nejoblíbenější dětská
kniha\".
Týden čtení aneb : Společné čtení a beseda pro ZŠ Praktickou Volary.
Maraton čtení : Autorské čtení knihy, Kouzelná babička Kamilka a její
létající chaloupka, se spisovatelkou Jaroslavou Volmůtovou pro 2. a 3.
ročníky ZŠ Volary.
Jiné akce - uveďte jaké: Prodejní výstava knih nakladatelství Fragment od
1.- 25.3. 2011
Jméno: Pálková Věra
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovnavolary@centrum.cz

Název knihovny: Knihovna městyse Chlum u Třeboně
Ulice: Třeboňská 455
Město: Chlum u Třeboně
PSČ: 378 04
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.chlum-ch.cz
Jiné akce - uveďte jaké: registrace zdarma odpuštění pokut výroba
náladovníčků (obličeje)-výstava KIV pro MŠ prvňáci - další návštěva Už jsem
čtenář-Knížka pro prvňáčka
Jméno: Dagmar Raková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: drakova@knih-ch.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Sudoměřice u Bechyně
Ulice: Sudoměřice u Bechyně 88
Město: Sudoměřice u Bechyně
PSČ: 39172
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.oksudomerice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa \"Proč nečtu\" a
\"Proč nenavštěvuji knihovnu\"
Týden čtení aneb : Čtení s dětmi z 1. stupně ZŠ : soutěž v rychlém čtení a
štafetovém čtení z knihy K.J.Erbena Zlatovláska a jiné pohádky Čtení dětem
v MŠ z knihy V.Čtvrtka Kočičiny kocourka Damiána
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhodnocení
nejvěšího čtenáře za rok 2010 (děti a dospělí)

Jiné akce - uveďte jaké : \"Pohádkové čtení\" - soutěž pro malé čtenáře
(zaměřená na podporu čtení) Výtvarná soutěž - postavy z pohádek, které jsme
četli v Týdnu čtení
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Lenka Marešová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@sudomerice.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Husinec
Ulice: Prokopovo náměstí 2
Město: Husinec
PSČ: 384 21
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.husinec.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy pro MŠ+ZŠ M.J.Husa Husinec a pro dospělé.
Jméno: Martina Pechová
Funkce: knihovník, informační pracovník
E-mail: pechovamartina@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Volyně
Ulice: nám. Svobody 39
Město: Volyně
PSČ: 387 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna.volyne.info
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): \"Co pro mě znamená kniha?\"
- určeno VŠEM dětem ze ZŠ - průzkum bude proveden v rámci pravidelných
březnových besed
Jiné akce - uveďte jaké : - v průběhu března knihovnu navštíví všechny
třídy MŠ (3) a ZŠ (17) a 3 třídy ZvŠ - knihovnicko-informatická příprava,
rozsah jednotlivých lekcí 1-2 vyuč. hodiny - beseda o dětských knížkách,
soutěž, hry, hádanky v MLK Dřešín, - výukové lekce internetu pro seniory
Časové rozpětí akce: po celý březen
Jméno: Jitka Žáková
Funkce: věoducí knihovny
E-mail: zakova@mu.volyne.cz
Název knihovny: Šmidingerova knihovna
Ulice: Zámek 1
Město: Strakonice
PSČ: 386 11
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knih-st.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): anketa týkající se propagace
audioknih
Maraton čtení : Poetický večer veršovaných zamyšlení - Cesta k pravdě aneb
o pochopení, lásce a zdraví. Svou poezii představí MUDr. Oulehla, který v
nedávné době založil a nyní vyučuje na Jihočeské universitě v Č.
Budějovicích nový obor poetoterapii.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: nové webové stránky knihovny
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava strašidel a loutek Vítězslavy Klimtové dětské oddělení,Noc s Andersenem - oddělení pro děti, Od vědy k mikrofonu,
od mikrofonu ke knize… beseda se známým botanikem RNDr. Václavem Větvičkou,
přednáška na téma Zdravé stavby, Burza nápadů využitelných v knihovnách pro profiknihovníky, seminář \"Co ještě může obecní knihovna nabídnout\"
pro MLK, Živá angličtina - zahájení projektu.
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Mgr. Andrea Karlovcová
Funkce: ředitelka ŠK
E-mail: reditel@knih-st.cz

Název knihovny: Obecní knihovna Benešov nad Černou
Ulice: Benešov nad Černou 125
Město: Benešov nad Černou
PSČ:382 82
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: knihovnabenesovnc.estranky.cz
Týden čtení aneb : od 28.2 do 6.3.
Jiné akce - uveďte jaké: Vědomostní soutěž pro ZŠ \"Ukaž co umíš\"
Recitační soutěž \"Zvonek z Novohradských hor\" - školní kolo Besedy s
autory: Zuzana Maléřová a Josef \"Pepson\" Snětivý Renáta Fučíková Noc s
Andersenem
Časové rozpětí akce: Březen - duben
Poznámky, sdělení: Besedy s autory se uskuteční 19. a 20. dubna.
Jméno: Růžena Lepšová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@benesovnc.cz
Název knihovny: Knihovna Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Ulice: Dukelská 1
Město: České Budějovice
PSČ: 370 51
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.muzeumcb.cz/knihovna
Týden čtení aneb : Čtení pro seniory z regionální literatury + přednáška 28. 3. v rámci akce Historického klubu od 15,45 hod. v Jihočeské věddecké
knihovně
Jiné akce - uveďte jaké: 1.3.-31.3.2011 - Ukázka restaurovaných
historických knižních sbírek - exponát měsíce
Jméno: Stejskalová Helena
Funkce: vedoucí knihovny muzea
E-mail: stejskalova@muzeumcb.cz
Název knihovny: Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí
Ulice: nám. 5. května 133
Město: Lomnice nad Lužnicí
PSČ: 37363
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.naseknihovna.cz/lomnice
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): 1. Anketa na webových
stránkách - vyvěšena po celý březen: jsem čtenářem knihovny - nejsem
čtenářem knihovny - mám zájem stát se čtenářem - nemám zájem stát se
čtenářem 2. Anketa písemná - otázky zaměřené na požadavky, přání a
připomínky čtenářů i nečtenářů, dotazníky budou rozneseny dětskými čtenáři
Týden čtení aneb : Týden pozitivního čtení 14. - 18.3.- čtení odpovídající
literatury \"pozitivního obsahu\" jednotlivé dny zaměřeny na konkrétní
skupinu návštěvníků a účastníků (Babiččiny pohádky, Pro táty a mámy, Trocha
humoru nejen pro dříve narozené)
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král řádu
Lomnických čtenářů - bude vyhlášen při vernisáži výstavy prací na téma
\"Erb rytířského řádu Lomnických čtenářů\". Současně bude vybrána konečná
podoba našeho \"čtenářského erbu\".
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nové knihy z Vašeho výběru - čtenáři i
nečtenáři mouhou zasílat formou e-mailu tip na novou publikaci, kterou by
rádi našli v našem fondu. Zhájíme 1. března
Jiné akce - uveďte jaké: Vernisáž výstavy, koncert, beseda se spisovatelem,
zahájení dalšího ročníku kurzu práce s PC \"Já to zvládnu!\", tématické
besedy pro MŠ a ZŠ
Jméno: Marcela Božovská
Funkce: knihovnice
E-mail: mbozovska@knih-lo.cz

Název knihovny: Městská knihovna Prachatice
Ulice: Husova 71
Město: Prachatice
PSČ: 383 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knih-pt.cz
Týden čtení aneb : 1.3. Jarní prázdniny v knihovně - Za koňmi do knihovny 9.00-11.00, 13.00-14.00 čtení v oddělení pro děti a mládež 2.3. Jarní
prázdniny v knihovně - Šílená zábava se spisovatelem Jiřím Macounem 10.00-11.00, 13.00-14.00 čtení v oddělení pro děti a mládež 3.3. Jarní
prázdniny v knihovně - Historické kriminální příběhy s poručíkem Jaroslavem
Panglem - 10.00-11.00, 13.00-15.00 čtení v oddělení pro děti a mládež 4.3.
Jarní prázdniny v knihovně - Kouzelník a fakír v knihovně - 9.00-11.00,
13.00-14.00 v oddělení pro děti a mládež 9.3. Čítárna U Čerta s knihou Čert představuje regionální spisovatele - František Kadoch - Pašeráci a
jiné povídání ze Šumavy - 13.00 v oddělení pro děti a mládež
Jiné akce - uveďte jaké: 3.3. Literární kavárna - BARVY ŽIVOTA II. část s
Mgr. Věrou Schulzovou - 14.00 v DSMK Prachatice
Časové rozpětí akce: 1.3. - 9.3. 2011
Jméno: Bicanová Ludmila
Funkce: knihovnice oddělení pro děti a mládež
E-mail: bicanova@knih-pt.cz
Název knihovny: Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Ulice: Zákostelní 720
Město: Planá nad Lužnicí
PSČ: 391 11
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnaplananl.estranky.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Masopustní předskokan TČ anketa mezi účastníky plánského masopustu 19.2.
Týden čtení aneb : \"Pod modrým nebem dálek\" - čtení ukázek z cestopisných
knih nejen o Asii - středa 9.3. odpoledne - před promítáním s vyprávěním
plánské cestovatelky Simony Broukalové (Čína, Tibet) - na zahájení putovní
výstavy o.s. Blue Land \"Pod modrým nebem aneb jak jsem potkal jaka\"
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : Maratón čtenářů - pro školní družinu
Nové služby knihoven - uveďte jaké :
Jiné akce - uveďte jaké: \"Čtvrtkoviny\" - tvůrčí dílny s čtením věnované
100.výročí narození V.Čtvrtka - pro MŠ, 2. a 3.tř. ZŠ - z výsledných
výtvorů postavíme v dětském oddělení Pohádkovou zemi Václava Čtvrtka;
Zahájení projektu \"Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka\" - také na téma
V.Čtvrtek a jeho příběhy - projekt zakončíme v červnu pasováním; \"Noc s A.
na obzoru\" - povídání se čtvrťáky o klasických a moderních pohádkách,
soutěž pro adepty na nocování v knihovně
Jméno: Václava Vyhnalová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@plananl.cz
Název knihovny: Knihovna Vlasty Javořické
Ulice: Mírová 448
Město: Studená
PSČ: 378 56
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnastudena.estranky.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Formou krátkého dotazníku.
celý březen
Týden čtení aneb : Děti budou číst seniorům v Domě s pečovatelskou službou.
Termín ještě není upřesněn.
Maraton čtení : Náhodně vybraní čtenáři přečtou úryvek z knížky, kterou si
právě vybrali. 7.-11.3.2011

Jiné akce - uveďte jaké: Stopem do Gruzie - beseda s mladým cestovatelem
V.Trčkou. 11.3.2011 Celý březen si mohou děti v knihovně vyzvednout
papírový sáček a doma z něj vyrobit maňáska. 30.3.2011 bude odměněn
nejlepší výrobek.
Jméno: Jírová Soňa
Funkce: knihovnice
E-mail: info@knih-stu.cz
Název knihovny: Středisková knihovna Opařany
Ulice: Opařany 165
Město: Opařany
PSČ: 39161
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnaoparany.webk.cz
Jiné akce - uveďte jaké: RÝM - ŠPRÝM (TVOŘIVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI)
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Iva Ťoupalová
Funkce: vedoucí
E-mail: toupalova@post.cz
Název knihovny: Městská knihovna Dačice
Ulice: Pantočkova 89
Město: Dačice IV
PSČ: 380 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.mkdac.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Průzkum studentů gymnázia
mezi občany města - Proč nechodím do knihovny?
Týden čtení aneb : 11. 3. - Můj medvěd Flóra - hra s knížkou D. Mrázkové,
čtení, povídání, písničky
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : 3. 3. - autorské čtení J. H. Krchovského, čtení V.
Řeháčkové - 22. 3.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Donášková služba
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy o literatuře v knihovně - žáci ZŠ,
recitační soutěž - 1. tř. ZŠ, základy práce s PC pro veřejnost
Časové rozpětí akce: 01. 03. 2011 - 31. 3. 2011
Jméno: Zdeňka Chadimová
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna@mkdac.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kardašova Řečice
Ulice: nám. J. Hrubého 64
Město: Kardašova Řečice
PSČ: 378 21
Kraj: Jihočeský kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Dotazník pro děti Dotazník
pro dospělé
Jiné akce - uveďte jaké: 3.3. Beseda s Janem Lebedou-Pohádky skřítka
Medovníčka Prodejní výstava nakladatelství Thovt Amnestie pro zapomínající
čtenáře
Jméno: Jitka Vondrková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.k-recice@iol.cz
Název knihovny: Městská knihovna Soběslav
Ulice: Horní příkopy 76
Město: Soběslav
PSČ: 392 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnasobeslav.ic.cz

Týden čtení aneb : \"Čteme - kdokoliv - komukoliv - z čehokoliv\" zapojení škol
Maraton čtení : Ano
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy, \"Moje chvilka slávy\" - tvorba místních
občanů a čtenářů
Časové rozpětí akce: Po celý měsíc březen
Jméno: Mgr. Alena Fremrová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovnasobeslav@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Sezimovo Ústí
Ulice: Dr. E. Beneše 21
Město: Sezimovo Ústí 1
PSČ: 391 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnasezimovousti.webnode.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Ve spolupráci se školou máme
připravenou anketu na téma \"Čteš rád? Jestli ano, proč nechodíš do
knihovny?\" Tato anketa bude umístěna i na webových stránkách knihovny
Týden čtení aneb : -Každá středa v měsíci bude určena pro společné čtení
maminek s dětmi.Maminky mohou společně číst svým dětem v dětském koutku. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ máme připraven týden čtení, kdy budou žáci číst
svým spolužákům a nejlepší z nich budou odměněni malým dárkem.
Jiné akce - uveďte jaké: Pro nejmenší a začínající čtenáře bude připravena
výstavka knih z nakladatelství THOVT.
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Jitka Kovandová
Funkce: knihovnice
E-mail: mk1@sezimovo-usti.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kaplice
Ulice: Nové Domky 643
Město: Kaplice
PSČ: 38241
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: wwwkaplicekanihovna.estranky.cz
Týden čtení aneb : Čteme a nejsme sami,posezení předčítání,doporučení
četby-čtenáři sobě
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Jsme
přihlášeni,vybereme 3 nejlepší čtenáře a oceníme je
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Spuštění automatizovaného výpůjčního
protokolu na pobočce
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda o Novohradských horách s p. Koželuhem
Časové rozpětí akce: Po celý měsíc probíhají různé akce
Poznámky, sdělení: Samozřejmě zakončíme Nocí s Andersenem
Jméno: Kostková Jiřina
Funkce: vedoucí
E-mail: kostkova@mestokaplice.cz
Název knihovny: Knihovna městyse Malšice
Ulice: Malšice 58
Město: Malšice
PSČ: 39175
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnamalsice.estranky.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa pro žáky ZŠ - jejich
vztah ke čtení a ke knihovnám
Týden čtení aneb : S dětmi ze školní družiny - společné čtení z knih
Václava Čtvrtka, připomenutí 100. výročí jeho narození

Nové služby knihoven - uveďte jaké: Pro žáky 2. stupně ZŠ - prezentace
našeho on-line katalogu a čtenářského konta, práce s on-line katalogy
jiných knihoven, literární kvízy
Jiné akce - uveďte jaké: 10.3. - přednáška z egyptologie - Michal Balík Otevírání hrobky 15.3. - vernisáž - výstava fotografií Pavla Talicha Camera obscura Photography
Časové rozpětí akce: 10.3. - 31.3.2011
Jméno: Pánová Petra
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@malsice.eu
Název knihovny: Městská knihovna v Milevsku
Ulice: n. E. Beneše 1
Město: Milevsko
PSČ: 39901
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihmil.cz
Týden čtení aneb : 14. -18.3. Týden čtení v odd.
Maraton čtení : Beseda s J. Bauerem a F. Niedlem
Jiné akce - uveďte jaké : 8. 3. Maškarní úterý v
22.,29. Internet při kávě 14. - 18. 3. amnestie,
s Andersenem
Jméno: Hana Kolínová
Funkce: ředitelka
E-mail: kolinova@knihmil.cz

pro děti - autorské čtení
15. 3. 18 hod.
odd. pro děti 8., 15.,
registrace zdarma 1.4. Noc

Název knihovny: Městská knihovna Tábor
Ulice: Jiráskova 1775
Město: Tábor
PSČ: 390 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.vkta.cz
Týden čtení aneb : 8. března - Čteme v celé knihovně – zahajuje ve 12.30
místostarostka ing. Horejsková, studenti knihovnictví od 13.00 do 15.00
hod., Pohádková babička od 15.00 hod. a dále každý, kdo chce číst z knih V.
Čtvrtka.
Maraton čtení : Beseda se spisovatelkou Zuzanou Maléřovou a spisovatelem a
muzikantem Josefem Pepsonem Snětivým – od 16.00 hod., ve spolupráci se
Střediskem sociálních služeb G-centra.
Jiné akce - uveďte jaké : Po celý březen pro každého nového čtenáře odd.
pro dospělé unikátní čtenářská placka, v hudebním odd. pro toho, kdo nového
čtenáře přivede. 9. března - O chytrém myslivci –Divadélko Na Nitce z Plané
nad Lužnicí – od 15.30 hod. 26. března - Setkání s pohádkami různých národů
v odd. pro děti – od 10.00 hod., ve spolupráci s Asociací pro integraci. 9.
března - Děti dětem – družina ZŠ nám. Mikuláše z Husi pro družinu ZŠ Husova
a pro každého, kdo přijde - pásmo básniček a scének, inspirovaných knihami
V. Čtvrtka. – od 14.00 hod. 1. – 31. března - Prezentace ojedinělé
publikace Tisíc a jedna noc ve studovně.
Jméno: Alena Otrubová
Funkce: ředitelka
E-mail: otrubova@vkta.cz
Název knihovny: Jihočeská vědecká knihovna
Ulice: Na Sadech 26-27
Město: České Budějovice
PSČ: 370 59
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: http://www.cbvk.cz
Týden čtení aneb : Za pohádkami Václava Čtvrtka do knihovny (povídání o V.
Čtvrtkovi, jeho pohádkách, hádanky, čtení z knih) - pořad pro děti z
mateřských škol a 2. tříd ZŠ - celkem 15x v dětském oddělení Na Sadech

Nové služby knihoven - uveďte jaké: Od 1.3.2011 bude zahájeno půjčování
čteček elektronických knih
Jiné akce - uveďte jaké: Akce \"Prvňáček\" - registrace žáků 1. ročníků ZŠ
zdarma - průběžně Citace informačních zdrojů, seminář nejen pro studenty 9.3. 15,30 Internet pro seniory, školení - 15.3., 14,00
Jméno: Mgr. Ivo Kareš
Funkce: náměstek pro knihovnické služby
E-mail: kares@cbvk.cz
Název knihovny: Městská knihovna Vodňany
Ulice: Bavorovská 83
Město: Vodňany
PSČ: 389 01
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna-vodnany.info
Maraton čtení : 23.3.2011 velké společné čtení dětí a knihovnic
Jiné akce - uveďte jaké : beseda na téma Jaroslav Seifert
Časové rozpětí akce: 16.3.2011
Jméno: Laudová Eva
Funkce: ředitelka
E-mail: knihvod@seznam.cz
Název knihovny: Veřejná knihovna Jistebnice
Ulice: Milevská 155
Město: Jistebnice
PSČ: 391 33
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnajistebnice.webz.cz
Týden čtení aneb : Večerní čtení pro zaměstnané ženy (každá čtenářka
přivede do knihovny nečtenářku,aby se s knihovnou seznámila)
Jiné akce - uveďte jaké : Besedy pro děti z MŠ a ZŠ. Beseda pro dospělé s
překladatelkou Hanou Březákovu.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Dagmar Nováková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@jistebnice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Protivín
Ulice: Mírová 337
Město: Protivín
PSČ: 398 11
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: http://protivin.knihovny.net/katalog/baze.htm
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Zúčastníme se Čtenář roku 2011 bude oceněn a nominován do krajského kola.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Rodiče s dětmi do knihovny - roční
registrace pro začínajícího čtenáře zdarma - malý čtenář obdrží na památku
upomínkový list. V březnu 1 hodina práce na internetu mimořádně zdarma pro
každého uživatele.
Jiné akce - uveďte jaké: Čtvrtek 3.března v 18.30 hodin beseda s Jaroslavou
Pixovou z Putimi - regionální autorkou vzpomínkové knihy \"Na břehu
Blanice\". Soutěž pro děti \"Letem pohádkovým světem\" - test znalosti
pohádek. \"Četba v obrázcích\" - výstavka kreseb dětí z mateřských škol v
dětském oddělení knihovny. Účast na anketě čtenářů \"Magnesia litera
2011\".
Jméno: Danuše Hlouchová
Funkce: knihovník
E-mail: knihovna@kultura-protivin.cz
Název knihovny: Městská knihovna Prachatice
Ulice: Husova 71

Město: Prachatice
PSČ: 38301
Kraj: Jihočeský kraj
Web knihovny: www.knih-pt.cz
Maraton čtení : V rámci Maratonu čtení proběhne v MěK Prachatice beseda s
Janem Míkou, scénáristou, prozaikem a dramaturgem. V rámci této besedy
proběhne i autorské čtení z autorova díla. Akce proběhne 22.3.2011
Časové rozpětí akce: Akce proběhne 22.3.2011 od 14hodin
Jméno: Vandlíčková Šárka
Funkce: knihovnice
E-mail: vandlickova@knih-pt.cz

Jihomoravský kraj

Název knihovny: Místní knihovna Vedrovice
Ulice: Vedrovice 327
Město: Loděnice
PSČ: 67175
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnavedrovice.webk.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 3.3. čtvrtek v 16 hodin - Děti knížce, knížka
dětem - J. Foglar - Rychlé šípy. Chceme ukázat dětem, že dnes se nemusí jen
sedět za počítačem a hrát hry. Různé hry, řešení záhad a sepjetí s přírodou
se může znovu okrášlit. 11.3. pátek v 17:30 hodin - Literární kavárna Oslava knihy - čtenářský kroužek v dospělosti. Dříve při knihovně existoval
čtenářský kroužek, dnes jsou děti už rodiči. Pokusíme se vztah ke knihovně
provázat napříč generacemi. 12.3. sobota ve 14 hodin - Hledání Vedrovického
pokladu. Jedná se o pokračování Rychlích šípů J. Foglara. Budeme v rámci
obce řešit záhadu Vedrovického pokladu. Hra se bude odehrávat venku, dá-li
počasí. 25.3. pátek v 17:30 hodin- Literární kavárna - Zahrada života paní
Betty - Božena Němcová. Zavedli jsme nově besedy pro dospělé o významných
osobnostech naší historie z pole literatury, umění a dalších oborů.
Časové rozpětí akce: Vše je zapsáno v oddíle Jiné akce.
Jméno: Hana Ivanovičová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnavedrovice@e-mail.cz
Název knihovny: Městská knihovna Klobouky u Brna
Ulice: Nám. Míru 1
Město: Klobouky u Brna
PSČ: 69172
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnakloboukyubrna.wz.cz
Týden čtení aneb : 8.2 - 10.2.2011 - \"Čtení sluší každému\" děti čtou
rodičům, babičkám a naopak
Maraton čtení : 10.2.2011 - Beseda s autorkou knihy \"Síť světla,aneb, Co v
učebnicích biologie nebylo\" Helenou Pejšovou, začátek v 17:00 hodin v Měk
Klobouky u Brna
Jiné akce - uveďte jaké: v \"Týdnu čtení\" jsou pro děti připraveny zábavné
soutěže a kvízy, při poslechu četby malujeme a modelujeme svého pohádkového
hrdinu. Současně bude nabídnuta burza vyřazených knih a periodik,
registrace nových čtenářů zdarma.
Časové rozpětí akce: 8.2. - 10.2.2011
Jméno: Jana Prčíková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz
Název knihovny: Městské kulturní středisko Letovice knihovna
Ulice: Čapkova 10
Město: Letovice
PSČ: 679 61
Kraj: Jihomoravský kraj

Web knihovny: www.mks-letovice.cz
Týden čtení aneb : 7.-11.3. Týden čtení Pohádkové pondělí Úsměvné úterý
Sci-fi(a fantasy)středa Čtvrtek na přání Pátek s poezií
Jiné akce - uveďte jaké : Velký vesmírný kvíz Vymyslete novou planetu
Anketa SUK Magnezia Litera
Jméno: Ivana Hanková
Funkce: ved. knihovny
E-mail: knihovna@mks-letovice.cz
Název knihovny: Místní knihovna Tvrdonice
Ulice: Slovácká 1
Město: Tvrdonice
PSČ: 691 53
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnatvrdonice.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Čtu - nečtu.. a proč anketa
mezi žáky II. stupně ZŠ
Jiné akce - uveďte jaké: Čteme a malujeme pohádky s dětmi z MŠ Pasování
prvňáčků na čtenáře Vzbíráme logo knihovny z návrhů dětí Amnestie dlužníků
1.-4.března Přihlašování nových čtenářů zdarma 1.-4.března
Časové rozpětí akce: 1.-31. března 2011
Jméno: Zdena Šlichtová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@tvrdonice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Moravský Krumlov
Ulice: nám. T.G.Masaryka 35
Město: Moravský Krumlov
PSČ: 672 01
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnamk.cz
Týden čtení aneb : 4. března vyhlášení literární soutěže na téma: \"Čtení
sluší každému\" a výtvarné soutěže:\"Nejkrásnější obálka knihy\" pro
MŠ,ZŠ,SŠ,ZUŠ,DDM
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : 2. března Čtení a malování pro děti aneb Jak vzníká kniha a
ilustrace v ní-pořad Adolfa Dudka spojený se čtením z jeho knížek-pro I.
stupeň ZŠ 22. března Den otevřených dveří spojený se čtením z knížek
nominovaných do ankety Magnesia Litera - pro různé věkové kategorie
Jiné akce - uveďte jaké : 10. března Route 66-Hlavní ulice Ameriky-unikátní
cestopisná přednáška s promítáním. Cestovatel a zakladatel České asociace
CAR66 Zdeněk Jurásek seznámí posluchače s historií a současností legendární
americké silnice o které píše i J. Steinbeck ve své knize Hrozny hněvu. 14.
března Literární kavárna:\"Il divino Boemo-Božský Čech. Se životem a dílem
hudebního skladatele Josefa Myslivečka, u kterého si letos připomeneme 230
let od jeho úmrtí, seznámí posluchače Mgr. Eva Kopčilová 1.-31. březnaMagnesia-Litera-čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou v roce
2010. Seznam knih a anketní lístky u výpůjčního pultu nebo na webu -pro
všechny věkové kategorie
Jméno: Martina Nováková
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovnamk@quick.cz
Název knihovny: Městská knihovna Veselí nad Moravou
Ulice: nám. Míru 667
Město: Veselí nad Moravou
PSČ: 698 01
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnaveseli.cz

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlášení
největšího čtenáře na dětském i dospělém oddělení před autorským čtením
Kateřiny Tučkové
Jiné akce - uveďte jaké : Prodejní výstava a beseda se zástupci
nakladatelství Thovt. Dopolední programy o jarních prázdninách(čtení,
kvízy, soutěže, výtvarná dílna..)
Časové rozpětí akce: 1.3.-18.3.2011
Poznámky, sdělení: registrační poplatky zdarma, amnestie na 1. upomínky
Jméno: Eva Machalová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: mek.veseli@email.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Miroslavi
Ulice: nám.Svobody 13
Město: 671 72 Miroslav
PSČ: 671 72
Kraj: Jihomoravský kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Přiveď svého kamaráda do
knihovny, Rodina v knihovně
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda pro žáky Základní školy K.J.Erben, Výstava
knih Václava Čtvrtka, Děti kreslí obrázky k pohádce, která se bude číst
Časové rozpětí akce: Po dobu měsíce Března
Poznámky, sdělení :
Jméno: Hrbová Miluše
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
Název knihovny: Městská knihovna Blansko
Ulice: Rožmitálova 4
Město: Blansko
PSČ: 67822
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovna.blansko.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Spřízněni volbou - výstava nejzajímavějších děl
německé literatury 7.-31.3. Nebojte se počítače - základní kurz výpočetní
techniky pro nezaměstnané, seniory, ženy i muže na rodičovské dovolené
9.,16.,23.3. Recitační přehlídka nejlepších recitátorů z 1. - 3. tříd
blanenských škol Literární a výtvarná soutěž dětí ke 110. výročí narození
Jaroslava Seiferta aneb Chlapec a hvězdy - pořádá regionální odd. pro
knihovny a školy okresu
Jméno: Drahoslava Křivánková
Funkce: vedoucí dětského oddělení
E-mail: krivankova@mk.blansko.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hustopeče
Ulice: Nádražní 20
Město: Hustopeče
PSČ: 69301
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: ccv.volny-cas.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): V literární
kavárně 15. 3. vyhlášení krále čtenářů naší knihovny
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava Výtvarné umění na čs. a českých poštovních
známkách, literárně výtvarná soutěž pro školy na téma \"Čtení mně baví\",
vyhlášení 3. ročníku literární soutěžě Hustopečské brko, knižní burza
\"Čtenáři čtenářům\", 3.3. - ATV- beseda s cestovatelem, 7. a 9.3. - kurz
tvorby rodokmenu na PC, 15. 3. - literární kavárna s Michalem Huvarem 14.a
17.3. - trénink paměti
Jméno: Jitka Horáková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@volny-cas.cz

Název knihovny: Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Ulice: Komenského 617
Město: Kyjov
PSČ: 697 01
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovna-kyjov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Nezapojíme se
Týden čtení aneb : Čtení literárních ukázek z knih jako součást tematických
besed v rámci oddělení pro děti a mládež pro MŠ a ZŠ a v KMČ.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): V loňském roce
byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři pouze v rámci oddělení pro děti a mládež
Měk Kyjov - získaly knižní odměnu a \"Diplom pilného čtenáře\" od
ilustrátora Jiřího Fixla. Letos se k vyhodnocení „o největšího čtenáře“
přidá i oddělení pro dospělé čtenáře.
Maraton čtení : Nezapojíme se
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Měk Kyjov se zapojí do literární
rozhlasové soutěže, kterou každoročně pořádá ČR Brno. Soutěž je založena na
poznávání autorů knih podle ukázek z nich. Zapojíme se formou propagace
prostřednictvím letáčků a plakátu dodaných ČR Brno, informace o soutěži
včetně loga uvedeme na naše webové stránky a hlavně se zapojíme přímo
výběrem a prezentací ukázek z knih. Soutěž bude probíhat každý všední den
od 28.02.2011 do 1. dubna 2011. - Ve všech odděleních knihovny bude v týdnu
od 01.03. do 04.03.2011 registrace čtenářů knihovny ZDARMA a AMNESTIE
UPOMÍNEK. V oddělení pro děti a mládež bude po celý měsíc březen probíhat
literární kvíz zaměřený na spisovatele, kteří mají významné výročí: Erben,
Čtvrtek, Seifert
Jiné akce - uveďte jaké: V měsíci březnu se v knihovně budou konat kromě
běžných tematických besed pro MŠ a ZŠ též besedy a přednášky pro
veřejnost.Zde je výčet všech přednášek a besed a jejich přednášejících a
hostů Měk Kyjov: Středa 2. března v 18.00 hodin - přednáška Sama Fujery na
téma \"Čtyři důvody proč konzumovat potraviny\". Pondělí 7. března v 18.00
hodin - Martina Vodičková a přednáška \"Zaostřeno na migraci\". Středa 9.
března v 17.30 hodin - přednáška Ing. Zdeňka Zamazala \"Poruchy cirkulace
Čchi a jejich léčení. Akupresura\". Úterý 22. března v 18.00 hodin přednáška Marcely Matochové ve spolupráci s Apoštolskou církví Hodonín, na
téma \"Izrael - svatá země očima Marcely Matochové\". Pondělí 28. března v
18.00 hodin - literární beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou na
téma \"Oldřich z Chlumu - román a skutečnost. Netradičně o 13. století\".
Středa 30. března v 16.30 hodin - přednáška Josefa A. Zentricha \"Léčivé
bylinky a jarní vánek...\"
Časové rozpětí akce: Časové rozpětí všech besed a přednášek se bude
pohybovat v časovém rozpětí 1-2 hodin
Jméno: Miroslava Ingrová
Funkce: Pracovnice oddělení pro děti a mládež Měk Kyjov
E-mail: ingrova@knihovna-kyjov.cz; mek@knihovna-kyjov.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Lysice
Ulice: Halasova 224
Město: Lysice
PSČ: 679 71
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.lysickaknihovna.cz
Týden čtení aneb : Dopoledne s pohádkovou babičkou - čtení pro děti a
jejich maminky
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy se žáky 1. tříd - Už umím číst- čtení,
kvízy, soutěže
Časové rozpětí akce: Čtení s pohádkovou babičkou každé březnové úterý
dopoledne
Jméno: Jitka Severová
Funkce: vedoucí knihovny

E-mail: knihovna@obec.lysice.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Branišovice
Ulice: Branišovice
Město: Branišovice
PSČ: 67177
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: knihovnabranisovice.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Propagace knihovny veřejnosti
Jiné akce - uveďte jaké: Tvoření s dětmi,záložky do knih.
Jméno: Anna Csanádiová
Funkce: knihovnice
E-mail: csanda@seznam.cz
Název knihovny: Místní knihovna Drnholec
Ulice: Kostelní 368
Město: Drnholec
PSČ: 69183
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnadrnholec.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Proč jsem/nejsem čtenář
knihovny.
Týden čtení aneb : Čtení s porozuměním, čtení pro radost.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Již čtvrtým rokem
vyhodnocujeme jednak čtenáře měsíce (ze všech) a již čtvrtým rokem
oceňujeme čtenáře roku.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Pořádáme zájezdy do divadel pražských a
brněnských - 10.3. Bídníci - Brno.
Jiné akce - uveďte jaké: Jarní prázdniny v knihovně - týden plný soutěží a
deskových her pro školní děti. (14.3. - 18.3.2011)
Poznámky, sdělení: 1.3.2011 slavnostní otevření knihovny po rekonstrukci.
Jméno: Bronislava Šimčíková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@obecdrnholec.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Ořechov
Ulice: Komenského 4
Město: Ořechov u Brna
PSČ: 664 44
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: http://knihovna-orechov.webnode.cz/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): průzkum umístěný na webu
knihovny v měsíci březnu a písemný průzkum pro žáky ZŠ a rodiče dětí v MŠ
během března
Týden čtení aneb : Čtení z díla V. Čtvrtka pro děti ze ZŠ a MŠ čtou senioři
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): budou vyhodnoceni
3 dospělí a 3 děti, kteří si vypůjčili nejvíce knih v r. 2010 , během
měsíce března bude slavnostní předání diplomu za účasti místostarosty obce
Nové služby knihoven - uveďte jaké: je k dispozici skener a dále možnost
stáhnout si na USB disky elektronické knihy - povinná četba
Jiné akce - uveďte jaké: Každý čtvrtek knihovnické lekce pro děti ze ZŠ a
MŠ, aktivní účast v soutěži Českého rozhlasu Brno Řekni mi co čteš (čtení
ukázek), literární soutěže pro děti každý měsíc, Noc s Andersenem
Jméno: Leona Steingartová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: mkorechov@volny.cz - nebo - steingartova@atlas.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Ratíškovice
Ulice: Školní 321
Město: Ratíškovice
PSČ: 696 02

Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: tvoříme nový
Maraton čtení : 25.3. Beseda a autorské čtení Petry Braunové
Jméno: Škorpíková Marie
E-mail: knihovna.ratiskovice@tiscali, cz
Název knihovny: Místní knihovna Mikulovice
Ulice: Mikulovice 1
Město: Mikulovice
PSČ: 67133
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.miku.webnode.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): anketa na stránkách knihovny
Týden čtení aneb : soutěž v rychlém čtení pro 2.-5.ročník ZŠ
Jiné akce - uveďte jaké: Návštěva dětí z mateřské školy v knihoně, povídání
o pohádkách Výstava knih z knihovny vydaných mezi lety 1886 - 1936
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Martina Štěpničková
Funkce: knihovnice
E-mail: stepnickova.m@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna při KD Strážničan ve Strážnici
Ulice: Veselská 1321
Město: Strážnice
PSČ: 696 62
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: kd-straznice.cz/knihovna
Týden čtení aneb : Čteme již rychle? - soutěž pro děti
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nové čtenáře zaregistrujeme zdarma
Jiné akce - uveďte jaké: Současná literatura pro děti - besedy pro žáky ZŠ
Literární soutěž pro dětské i dospělé čtenáře Oblíbená pohádková postavička
- soutěž Burza vyřazených knih a časopisů
Jméno: Drahomíra Brablecová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@kd-straznice.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Březí
Ulice: Hlavní 113
Město: Březí
PSČ: 69181
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnabrezi.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Ano
Týden čtení aneb : Děti budou soutěžit v rychlém čtení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlášení a
ocenění nejlepšího čtenáře za rok 2010
Maraton čtení : Ano
Jiné akce - uveďte jaké: Burza vyřezených knih, Velikoniční tvoření.
Časové rozpětí akce: 1. 3. - 31. 3. 2011
Jméno: Kudynková Jana
Funkce: knihovnice
E-mail: obecni_knihovna.brezi@seznam.cz
Název knihovny: Ekotéka EkoCentra Brno
Ulice: Ponávka 2
Město: Brno
PSČ: 602 00
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: http://www.ecb.cz/knihovna/index.php
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Čtenářský ráj V měsíci březnu si mohou
čtenáři v otevírací době užívat příjemné chvilky v prostorách EkoCentra

Brno. Návštěvníci si mohou prohlédnout knihy, které je zajímají (máme v
knihovně čtyři a půl tisíce knih), surfovat po internetu (přístup ve
vymezených hodinách zdarma) a vychutnat si jeden horký nápoj (kávu nebo čaj
z produkce fair trade), který připravíme zdarma. Každý nově zaregistrovaný
čtenář naší knihovny Ekotéka obdrží v tomto období dárek – tašku z
recyklovaného papíru, kalendář na rok 2011 a oblíbené Desatero domácí
ekologie. Otevírací dobu a podmínky členství jsou k nalezení na www.ecb.cz.
Jiné akce - uveďte jaké : Knižní trh EkoCentrum Brno pořádá ve středu 23.3.
od 14:00 do 18:00 knižní bleší trh. Čtenáři, kteří mají poličky obtížené
nečtenými knihami nebo kteří by naopak rádi obnovili svoji knihovničku, se
mohou přijít podívat a dokonce své knihy prodávat. Knihy mohou i vyměňovat
nebo darovat. Účastníci akce budou moci ochutnat skvělé domácí sušenky naší
kolegyně Terky. Moje Veličenstvo kniha 7. ročník soutěže o nejoriginálnější
vlastnoručně vytvořenou knihu. Uzávěrka pro doručení soutěžních prací je ve
středu 31.3.2010 v 16 hod. Autoři vítězných prací budou zváni osobně na
slavnostní vyhodnocení v první polovině dubna. Kromě spousty překvapení na
ně čekají knižní odměny, výtvarné potřeby a diplom. Absolutní vítěz získá
titul Veličenstvo kniha 2011. Výstavu vítězných prací bude možné navštívit
v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně 26.4.-22.5.2011. Podrobné
propozice soutěže najdete na www.ecb.cz.
Časové rozpětí akce: čtenářský ráj po celý měsíc březen, veličenstvo kniha
- vyhlášení jedno odpoledne, výstava děl měsíc, knižní trh - jedno
odpoledne
Jméno: Tereza Náhlíková
Funkce: ekoporadkyně
E-mail: tereza@ecb.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Šakvice
Ulice: Přívozní 82
Město : Šakvice
PSČ: 691 67
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: knihovnasakvice.wz.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Přijď si vybrat svoji
knihu,Co nejraději čteš? Proč nechodíš do knihovny?Co Ti chybí v knihovně?
Týden čtení aneb : společné čtení s knihami K.J.Erbena a V.Čtvrtka na
počest jejich výročí,
Maraton čtení : maminky pojďte číst svým dětem
Jiné akce - uveďte jaké : pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny,kvízy,soutěže,povídání aj.,registrace nových čtenářů,prodej
vyřazených knih a časopisů,amnestie dlužníků.
Časové rozpětí akce: týden
Jméno: Martínková Ivana
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.sakvice@seznam.cz
Název knihovny: Knihovna Karla Dvořáčka
Ulice: Nádražní 4
Město: Vyškov
PSČ: 682 01
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.kkdvyskov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa Pojďte s námi do kina.
Návštěvníci filmového představení Občanský průkaz dostanou ke vstupence
slosovatelný anketní lístek.
Týden čtení aneb : Babičko, čti nám. Senioři čtou dětem každé pondělí od
13.30 hod.
Jiné akce - uveďte jaké : 2. 3. v 16.00 Fenomén Facebook. Seznámení s
nejpopulárnější sociální sítí – registrace, bezpečnost, používání. Jeden
kurz pro veřejnost a jeden kurz pro klienty chráněného bydlení Ostrov
jistoty. 8. 3. v 16.00 Nejsem žádná lvice. Spisovatelka Petra Braunová a

Kamila Moučková představí nejnovější životopis této legendární televizní
hlasatelky a známé moderátorky pořadu Barvy života. Autorské čtení,
autogramiáda, prodej knihy. 10. 3. v 16.00 Pojďte si s námi zazpívat.
Vernisáž výstavy dětských prací a vystoupení dětí MŠ a ZŠ Osvobození 55,
Vyškov, odloučené pracoviště MŠ Revoluční 14. 10. 3. v 16.00 Svět Google.
Vyhledávání, fotogalerie, mapy, dokumenty, kalendář, e-mail, Kurz pro
veřejnost. 11. 3. v 16.30 AC/DC LIVE. Hudební pořad s velkoplošnou projekcí
uvádí Mgr. Mojmír Kučera. 16. 3. v 16.00 Národní týden trénování paměti
2011. Seminář o trénování paměti pro veřejnost bez rozdílu věku. Přijďte se
přesvědčit o tom, že paměť nejsou žádné čáry. 22. 3. v 16.30 Hovory s
radnicí. Neformální setkání občanů s Karlem Jurkou, místostarostou města
Vyškova. 23. 3. v 16.00 Světová náboženství. První seminář z osmidílného
cyklu. Na téma Jak rozumět náboženským textům přednáší prof. PhDr. Miloslav
Pojsl, UP Olomouc. 24. 3. v 15.00 Cedník 2010 a Myslím, tedy čtu.
Slavnostní vyhodnocení literární a čtenářské soutěže pro mládež. Ve
spolupráci s nadací Tři brány Vyškov. 25. 3. v 16.00 Kdo vlastně jsem.
Křest knihy, autorské čtení a autogramiáda mladé vyškovské spisovatelky
Jany Žujové. Kulturní program. 29. 3. v 16.00 Fialky pro Karolínu. Křest
dlouho očekávané knihy, autorské čtení a autogramiáda významné regionální
autorky Jaroslavy Říhové. 31. 3. v 9 hod. Pohádkovo-hudbení dopoledne pro
klienty Denního stacionáře pro mentálně postiženou mládež ve Vyškově 7.,
14., 21., 28. 3. od 13 do 17 hod. cyklus seminářů Pečuj doma, ve spolupráci
s o.s. Moravskoslezský kruh. Čtěte ušima – poslechový pořad pro děti i
dospělé v dětském oddělení každé pondělí od 15 hod. Ve dnech jarních
prázdnin 14. – 18. 3. 2011 vždy od 10 do 12 hod.: Staň se ilustrátorem –
kreslení Hlavolamy ti hlavu nepolámou – luštění hádanek Drátkování –
vezměte s sebou předmět, který chcete odrátkovat Zima, teplo, přihořívá
aneb hledání knih v polici i v katalogu Není nutno, aby bylo přímo veselo –
Zdeněk Svěrák a jeho dílo pro děti 14. a 28. 3. ve 14 a 16 hod. Den
otevřených dveří. Prohlídka prostor knihovny, i těch, kam se běžně
nepodíváte. Po celý měsíc literární a čtenářské soutěže pro děti i dospělé.
Časové rozpětí akce: Celý březen
Jméno: Zdeňka Adlerová
Funkce: PR, organizace aktivit
E-mail: adlerova@kkdvyskov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hrušovany nad Jevišovkou
Ulice: nám. Míru 22
Město: Hrušovany nad Jevišovkou
PSČ: 67167
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovna.hrusovany.cz
Týden čtení aneb : Děti ze ZŠ čtou a vypráví-soutěž
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejpilnější
čtenář měsíce března-soutěž
Jiné akce - uveďte jaké : Besedy s dětmi ze ZŠ,jarní prázdniny v knihovněvýzdoba knihovny,péče o zdraví-beseda,výstava keramiky dětí ze ZUŠ
Časové rozpětí akce: v průběhu měsíce březnu
Jméno: Jana Bujnová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@hrusovany.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hodonín
Ulice: Národní třída 36
Město: Hodonín
PSČ: 695 14
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnahod.cz
Týden čtení aneb : - čtvrtek 31. března od 14 hod. proběhne předčítání žáků
seniorům v S-centru.

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Místo \"čtenáře
roku\" uvažujeme o ocenění našich dobrovolníků, kteří nám v knihovně
pomáhají. Jsou také našimi čtenáři a navíc jsou knihovně prospěšní.
Maraton čtení : - pátek 25. března od 11 hod., radniční věž Žáci základní
školy Mírové nám. čtou pověsti o Hodonínu na natradičním místě.
Nové služby knihoven - uveďte jaké : Individuální asistence při práci s
novým katalogem Koncem loňského roku jsme pro vás připravili nový katalog.
Během měsíce března máte možnost požádat o individuální asistenci, kdy vám
knihovník poradí a ukáže všechny možnosti nového katalogu. Vždy v pondělí a
v pátek mezi 10 až 11 hod. a 16 až 17 hod.
Jiné akce - uveďte jaké : Výstavy: Alois Sikora - Příběhy snů a skutečností
Čtvrtek 10. března v 17:00 hod. Netradiční vernisáž v prostorách knihovny
se uskuteční za účasti žáků LDO ZUŠ Hodonín, úvodní slova pronese Mgr.
Daniela Sadková. Výstavu obrazů, kreseb a ilustrací známého hodonínského
autora můžete shlédnout v Galerii Vednevnoci do 2. dubna, ve Výstavním sále
do 27. dubna. Hana Olivová - Úkaz Výstavu malby a plastik mladé, regionální
autorky můžete shlédnout v Galerii Vednevnoci do 5. března. Výstava záložek
aneb zapomenuto v knihách 1. 3. – 31. 3. 2011 - předsálí a sál dětského
oddělení. Výstava bude provázena soutěží: Najdi si svou záložku v knize a
knihu si půjč! THOVT Prodejní výstavka knih pro děti a mládež z
nakladatelství THOVT – celý březen. http://www.thovtknihy.net/ Akce: Sam
Fujera - Zrozen ke zdraví Úterý 1. března v 17:30 hod. přednáškový sál 1.
patro Známý dietolog zahájí sérii přednášek o zdravém životním stylu. Čaj o
třetí – setkání seniorů Středa 2. března v 15:00 hod. – zasedací místnost
1. patro Proměny životního stylu v průběhu století. Přednáší Petr Kolůch,
student a iniciátor knihovní spolupráce. Beseda s akademickým sochařem
Jaroslavem Jurčákek – předání sborníků prací TGM úterý 8. března – 17:00
Zveme Vás na slavnostní předávání sborníku autorům, které se uskuteční 8.
března 2011 v 17:00 v přednáškovém sále v 1. patře Městské knihovny
Hodonín. Předávání sborníků bude součástí besedy a autorského čtení
akademického sochaře Jaroslava Jurčáka, to vše za hudebního doprovodu
Michala Olivy. Pátek pro talenty Pátek 11. března v 17:00 hod. přednáškový
sál 1. patro Mithraismus - křesťanství starověku? První přednáška s
rozborem liturgie, symboliky a mystérií. Přednáší: Petr Kolůch Trénink
paměti osvětová přednáška Úterý 15. března v 16:00 hod. přednáškový sál 1.
patro Jarní prázdniny v knihovně Od 15. 3. 2011 do 18. 3. 2011, vždy
dopoledne od 9:00 hod. do 12:00 hod. Zapojte se do literární soutěže „Kdyby
žil František Lotrinský v době internetu“ nebo výtvarné soutěže „Život na
zámku a v podzámčí“ 15. 3. 2011 návštěva Masarykova muzea v Hodoníně. Nutno
přihlásit se (max. 10 účastníků) do 28. 2. 2011 – přihláška bude k
dispozici v průběhu února v dětském oddělení. Soutěž je vyhlášena v rámci
projektu: „Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče.“ Konec starých časů, nastává nová doba
Čtvrtek 17. března v 17:00 hod. přednáškový sál 1. patro Přednáší Jan
Soldán Vstupné: dospělí 50Kč, důchodci a studenti 30Kč Další informace na
telefonu 602 750 339 Svlékání duše - křest básnické sbírky Čtvrtek 24.
března v 17:00 hod. přednáškový sál 1. patro Narcisa Sochorová – regionální
autorka, představí svou novou básnickou sbírku. Pátek pro talenty Pátek 25.
března v 17:00 hod. přednáškový sál 1. patro Mithraismus - křesťanství
starověku? Druhá, navazující přednáška studenta Petra Kolůcha. Beseda se
spisovatelem Vlastimilem Vondruškou čtvrtek 31. března, čas v 10:00 pro
střední školy a v 18:00 pro širokou veřejnost Talk show spisovatele dr.
Vlastimila Vondrušky, CSc. v doprovodu skladatele a zpěváka Petra Traxlera.
Netradiční a zábavné vyprávění o životě lidí ve středověku, skutečné
příběhy z minulosti. Písně žáků darebáků, středověké a renesanční balady a
milostné písně v podání Petra Traxlera (kytara a zpěv). Na závěr
autogramiáda.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Jiří Škrobák
Funkce: vedoucí oddělení služeb čtenářům
E-mail: skrobak.mk@muhodonin.cz

Název knihovny: Místní knihovna Vnorovy
Ulice: Hlavní 750
Město: Vnorovy
PSČ: 696 61
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.vnorovy.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa o službách, které
poskytuje knihovna
Týden čtení aneb : Mami, pojď se mnou do knihovny - MŠ Čteme nahlas v
knihovně
Jiné akce - uveďte jaké : Návštěvy knihovny se třídami MŠ a ZŠ Pasování
žáků 2. tř. na čtenáře knihovny Noc s Andersenem - v pořadí sedmá
Přihlašování nových čtenářů zdarma Výstava prací žáků ZŠ Lekce internetu
pro seniory
Jméno: Hynštová Helena
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@vnorovy.cz
Název knihovny: Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU
Ulice: Kotlářská 2
Město: Brno
PSČ: 611 37
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: http://www.sci.muni.cz/uk
Jiné akce - uveďte jaké : BMČ bude zahájen vyhlášením soutěžních otázek k
výstavě \"Atlas krajiny ČR\", která je od 8.2. 2011 zpřístupněna v naší
knihovně. Formulář otázek bude zveřejněn na našich webových stránkách. Dne
7.3. bude ve 14:00hod. zahájena vernisáž II. části \"Atlas krajiny ČR\".
Odborný výklad jednotlivých map pronese Ing. arch. Karel Kuča a Mgr. Peter
Mackovčin Ph.D. Dne 29.3. naše knihovna pořádá v aule přednášku RNDr.
Jiřího Grygara. BMČ ukončíme vyhlášením tří vylosovaných výherců soutěže AK
ČR.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Taťána Škarková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: skarkova@sci.muni.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Mokrá-Horákov
Ulice: sídliště č. 350
Město: Mokrá
PSČ: 664 04
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: mkmokra.unas.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 24.3. - vyhlášení
Čtenáře roku. Cenu budou předávat žáci 1. třídy.
Jiné akce - uveďte jaké : 5.3.- den otevřených dveří 10.3. - beseda pro
žáky 5.tř. \"Robinson Crusoe-jak to bylo doopravdy\" 17.3. - netradiční
hodina čtení v knihovně - žáci 3.tř. 7.3.- malý maraton čtení s
knihovnickým kroužkem(děti budou číst ukázku ze své oblíbené knihy)
Jméno: Jitka Neveselá
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@mokra-horakov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Znojmo
Ulice: Zámečnická 9
Město: Znojmo
PSČ: 669 26
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnazn.cz

Týden čtení aneb : Soutěž v rychločtení-7.3.; Přijď si číst do knihovny
aneb Čtení na schodech-8.a 9.3.; Hororový podvečer pro čtenáře i NEčtenáře10.3.; Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku, to je prima-11. 25.a 28.3.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů v
dětské knihovně; Čtenář roku - dospělí čtenáři(pouze v rámci znojemské
knihovny bez účasti v dalších kolech)
Maraton čtení : Non-stop čtení studentů středních škol-10.3.
Jiné akce - uveďte jaké : Noc s Boccacciem-4. ročník nočního čtení v
knihovně s kulturním pořadem pro dospělé-4.3.; Otazníky v podkroví-zahájení
cyklu pořadů rozhovorů s významnými znojemskými osobnostmi-8.3.; Olga
Krumlovská-beseda s astroložkou a spisovatelkou-15.3.; Irena Fuchsováautorské čtení a beseda-22.3.; Vlastimil Vondruška-beseda s historikem,
publicistou a spisovatelem-29.3.; Nehulíme, kreslíme-pořad ilustrátora
Adolfa Dudka-2.3.; Litevské pohádky-beseda s překladatelkou Věrou
Kociánovou a ilustrátorem V. Jiráskem-10.3.; Jarní prázdniny v dětské
knihovně s detektivem knihomolem-14.-18.3.; Autorské čtení 2010-slavnostní
vyhlášení výsledků literární soutěže žáků ZŠ a studentů středních a
učňovských škol-23.a 24.3.; NEčtenáři v knihovně-beseda nad knihami s
klienty Denního stacionáře sv. Damiána-29.3.; Kniha pro prvňáčka,30.-31.3.;
Knižní ambulance; Noc s Andersenem-11. roč. akce k podpoře dětského čtení1.4.; Václav Čtvrtek-beseda pro prvňáčky ke 100. výročí narození autora; Emailová soutěž ve vymýšlení sloganu či básničky na téma: knihovna,
knihovník, naše knihovnice, čtenář, četba; Malované ztvárnění básní
Jaroslava Seiferta-k výroči 110 let od narození básníka; Pravidla
silničního provozu-beseda pro ZŠ-2.3.; Vltava-Smetanova symfonická báseňpořad pro školy; Hudební nástroje-seznámení s hudebními nástroji a proncipy
jejich fungování; Romain Rolland-faktografický a bibliografický leták; Den
otevřených dveří v Knihovně rakouské literatury-1.3.; Exkurze pro vyučující
německého jazyka v Knihovně rakouské literatury
Jméno: Zdena Falcová
Funkce: vedoucí studovny
E-mail: falcova@knihovnazn.cz
Název knihovny: Městská knihovna Pohořelice
Ulice: Komenského
Město: Pohořelice
PSČ: 691 23
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.pohorelice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Dotazník služeb - spokojenost
čtenářů se službami knihovny březen - květen
Jiné akce - uveďte jaké: besedy: 1. třídy Školní strašidlo, 2. třída čeští ilustrátoři, školní družina - beseda spojená s výtvarnou dílnou Strom poezie, prodej vyřazených knih
Jméno: Eva Lukešová
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@pohorelice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Bučovice
Ulice: Zahradní 886
Město: Bučovice
PSČ: 68501
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: http://knihovna.bucovice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Hledám svoji knihovnu.
Zn:\"Najdu?\" Anketa zaměřená na čtenáře i nečtenáře knihovny sledující
požadavky a potřeby současných i případných uživatelů služeb knihovny.
Anketa s výsledky bude zveřejněna na webu knihovny.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 31.3.2011 budou
vyhlášeni nejlepší čtenáři ve třech kategoriích (statistiky výpůjček z
předchozího roku). Děti (do 15 let) Studenti středních škol Dospělí Vítězům

bude umožněna roční registrace zdarma. Výsledky budou 31.3. zveřejněny na
webu knihovny.
Jiné akce - uveďte jaké: Soutěžní kvíz pro děti - \"Nejen velikonoční
kvízování\". Ve stopách vikingů (beseda s promítáním), přednášející Jiří
Mára, 1.3.2011
Časové rozpětí akce: 1.3. - 15.4.2011 - kvíz pro děti a mládež
Jméno: Renata Pavlíková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovnabuc@infos.cz
Název knihovny: Místní knihovna v Jevišovicích
Ulice: 56
Město: Jevišovice
PSČ: 671 53
Kraj: Jihomoravský kraj
Web knihovny: www.knihovnajevisovice.webz.cz
Týden čtení aneb : Čtení sluší každému-Václav Čtvrtek-beseda pro dětiukázky z knih-soutěž v rychlém čtení-odměny vítězům
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejlepšího
čtenáře podle počtu výpůjček-odměnit
Jiné akce - uveďte jaké : Besedy pro žáky ZŠ- 1. třídaknihovna,knihkupectví 2. třída-kniha, autor, ilustrátor
Časové rozpětí akce: od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011
Jméno: Marie Stará
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@jevisovice.cz

Karlovarský kraj

Název knihovny: Městská knihovna Ostrov
Ulice: Lidická 1036
Město: Ostrov
PSČ: 363 01
Kraj: Karlovarský kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Kolik nás doma čte? Anketa o
čtení ( (čtenářství v rodinách)
Týden čtení aneb : My číst umíme. Soutěž v rychlém čtení pro školní družiny
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ostrovský
král/královna čtenářů - vyhodnocení nejlepšího čtenáře za rok 2010 zveřejnění v knihovně a regionálních médiích (se souhlasem vítěze), předání
knižní ceny
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nově registrovaní čtenáři získají v
březnu roční registraci zdarma.
Jiné akce - uveďte jaké: Z úřadu do knihovny - z knihovny do úřadu. Knihy
objednané pracovníky městského úřadu doručíme v březnu až na pracoviště.
Časové rozpětí akce: 3/2011
Jméno: Irena Leitnerová
Funkce: ředitelka
E-mail: reditelka@mkostrov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace
Ulice: Dukelská 1128
Město: Kraslice
PSČ: 358 01
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.mk-kraslice.cz
Týden čtení aneb : 2. - 30. 3. 2011 - Středeční čtení pro dětské
návštěvníky
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Otevřeno hudební oddělení
Jiné akce - uveďte jaké: 1.-31.3.2011 Soutěž \"Znáte filmové pohádky?\"
10.3.2011 - Knihovnická dílna - jarní dekorace 1.-31.3.2011 Labužnické

čtení nejen na měsíc březen 02.,09.,16.,23.,30.3.2011 \"Internet pro
každého\" 17.3.2011 Besedy pro žáky ZŠ v knihovně - pracovník ZOO Plzeň 1.31.3.2011 - vyrábění záložek do knih - každý výpůjční den v dětském
oddělení
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Ing. Jana Obstová
Funkce: ředitelka
E-mail: obstova@mk-kraslice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kynšperk nad Ohří
Ulice: Chebská 386
Město: Kynšperk nad Ohří
PSČ: 357 51
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.kynsperk.knihovna.info
Týden čtení aneb : Soutěž o nejlepšího čtenáře. Týden čtení s dětmi, kterým
to moc nejde.
Časové rozpětí akce: 7.3.- 13.3. 2011
Jméno: Irena Zolotarová
Funkce: ved. knihovny
E-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
Název knihovny: Městská knihovna Plesná
Ulice: Náměstí Svobody 52
Město: Plesná
PSČ: 351 35
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovna.mestoplesna.cz
Týden čtení aneb : Týden čtení, děti čtou dětem, pro Základní školu věnováno K. J. Erbenovi
Jiné akce - uveďte jaké: 3. 3. beseda pro starší žáky Základní školy a pro
veřejnost - Kolumbie, jak se tam žije.
Časové rozpětí akce: 7. 3. - 11. 3. 2011
Jméno: Dana Placatková
Funkce: vedoucí MěK
E-mail: pelsnaknihovna@centrum.cz
Název knihovny: Městská knihovna Františkovy Lázně
Ulice: Dlouhá 181/6
Město: Františkovy Lázně
PSČ: 351 01
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovnafl.org
Týden čtení aneb : Každé odpoledne v dětskékm oddělení se bude číst.V
pondělí budou děti číst v neobvyklích pozicích, ve středu bude probíhat
rychločtení, ve čtvrtek se bude číst z knih Václava Čtvrtka a v pátek budou
děti číst knihovnicím.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlásíme vítěze
soutěže O nejpilnějšího čtenáře, který od nás dostane milou cenu. Soutěž
probíhá v dospělém i v dětském oddělení.
Maraton čtení : V Týdnu čtení přijdou dvě třídy ZŠ a bude probíhat maraton
čtení.
Jiné akce - uveďte jaké: V rámci našeho Čtenářského klubu uspořádáme v
Týdnu čtení scénické čtení pro dospělé.
Jméno: Veronika Marešová
Funkce: knihovnice
E-mail: info@knihovnafl.org
Název knihovny: Městská knihovna K.Vary
Ulice: I.P.Pavlova 7
Město: Karlovy Vary

PSČ: 36001
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.mestskaknihovnakv.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Karlovarsko - můj domov 0-15 let namalování
obrázku, následně výstava 15-99 napsat povídku, vítěznou nechat vytisknout
a uspořádat křest knihy
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Bc.Andrea Jandová
Funkce: vedoucí Městské knihovny K.Vary
E-mail: a.jandova@mestskaknihovnakv.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Mezirolí
Ulice: Mezirolí
Město: Nová Role
PSČ: 362 25
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovnameziroli.websnadno.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): anketa pro všechny občany na
téma \"Naše knihovna\" jak jsou spokojeni, co postrádají ap.,
Nové služby knihoven - uveďte jaké: rozšíření půjčovní doby na sobotu
Jméno: Jana Tintěrová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnamzr@tiscali.cz
Název knihovny: Městská knihovna Sokolov
Ulice: Zámecká 1
Město: Sokolov
PSČ: 356 01
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.mksokolov.cz
Týden čtení aneb : Předčítání v Domě ošetřovatelské péče - 7.3., 21.3.
Maraton čtení : 29.3. Autorské čtení a vyprávění \"Krušnohorské proroctví\"
Harryho Telesfora
Jiné akce - uveďte jaké : 1.3. Přednáška manželů Sobotových Knižní vazba
16.3. Vyrábění pro šikulky (dětské oddělení) Každé pondělí v březnu školení \"Základy práce na PC\" Víkendový seminář tvůrčího psaní \"HIstorie
jako literární téma\" pod vedením spisovatele Vlastimila Vondrušky
Jméno: Daniela Drobečková
Funkce: ředitelka
E-mail: drobeckova@mksokolov.cz
Název knihovny: Knihovna s infocentrem Teplá
Ulice: Masarykovo nám. 66
Město: Teplá
PSČ: 36461
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.tepla.knihovna.info
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa na téma \"Čtenáři a
čtenářství\". Anketa na téma \"Knihy mého dětství\".
Týden čtení aneb : Knihovna čte nejmenším
Jiné akce - uveďte jaké: Bibliohelp a pohádkoterapie - nabídka vybraných
knih pro děti i dospělé pro potěšení a dobrou náladu. Čtenářské kvízy pro
děti a dospělé. Významná výročí - Jaroslav Seifert, Karel Jaromír Erben,
Václav Čtvrtek, Zdeněk Jirotka, Alois Martin David (místní rodák) a výročí
lázeňských oplatek.
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Dana Kehrtová, DiS.
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@tepla.cz
Název knihovny: Knihovna Žlutice

Ulice: Velké náměstí 137
Město: Žlutice
PSČ: 364 52
Kraj: Karlovarský kraj
Jiné akce - uveďte jaké : Soutěž o nejpilnější čtenářskou třídu pro
I.stupeň ZŠ Soutěž o \"nejpilnějšího návštěvníka knihovny\" Registrace
zdarma pro nové uživatele (1.-31.3.2011 ) Prominutí sankčních poplatků pro
upomínané uživatele (1.-31.3.2011)
Časové rozpětí akce: 1.3.-31.5.2011
Jméno: Miloslava Hlaváčková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna@zlutice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Chodov
Ulice: Staroměstská 55
Město: Chodov
PSČ: 357 35
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovnachodov.cz
Týden čtení aneb : 2. března Večerníček v čítárně - čtení pohádek a
loutkové divadlo pro děti. 7. března Bodlo v knihovních zákoutích - koncert
skupiny Bodlo, jejíž členové přečtou pohádku z knihy Fimfárum.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 30. března
vyhlášení vítězů soutěže Král čtenářů, kterou jsme zahájili v Týdnu
knihoven
Maraton čtení : 14. března Čteme netradičně aneb čtení v kostele knihovníci a zástupci města budou číst v kostele dětem a dospělým.
Nové služby knihoven - uveďte jaké :
28. března Stroj času - vážné i
nevážné putování naší i světovou historií spojené s tématickou výstavou
knih.
Jiné akce - uveďte jaké : 3. března Rodinka - pásmo pohádek, básniček a
povídání pro děti od 2 do 5 let. 7. března Vernisáž výstavy Moje chvilka
slávy aneb obrázky ze šuplíku. 10. března beseda s cestovatelem Stanislavem
Hořínkem. 31. března beseda s cestovatelem Jiřím Lehejčkou. Miniškolení na
PC pro veřejnost. Registrace nových čtenářů na rok zdarma. Amnestie na
upomínky od. 1. do 11. března.
Časové rozpětí akce: 1. - 31. března 2011
Jméno: Marie Valentová
Funkce: knihovnice
E-mail: marievalentova75@seznam.cz
Název knihovny: Základní knihovna v Nové Roli
Ulice: Na pěší zóně 148
Město: Nová Role
PSČ: 362 25
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovna.novarole.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Proč(ne)jsem čtenářem
knihovny
Týden čtení aneb : 14.3 - 18.3 2001 Týden čtení pro všechny
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů:
Novorolský Král čtenářů I. kategorie: do 15 let II. kategorie 16-25 let
III. kategorie: dospělí čtenáři IV. kategorie: senioři nad 60 let IV.
Maraton čtení : Dalibor Stach Krušnohorské proroctví
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Donášková služba pro seniory
Jiné akce - uveďte jaké : Soutěže pro ZŠ Jeden proti ostatním: vědomostní
soutěž pro 1. - 5. třídu Božena Němcová Život a dílo: soutěž pro 6. - 9.
třídu ZŠ soutěž BIBLIOVEB amnestie pro čtenáře
Časové rozpětí akce: celý březen
Jméno : Ladislava Nemčičová
Funkce: vedoucí knihovny

E-mail: knihovna@novarole.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nové Sedlo
Ulice: Masarykova 502
Město: Nové Sedlo
PSČ: 357 34
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovnanovesedlo.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa na téma: a) jsem
čtenář a uvítal bych b) jsem nečtenář a stal bych se čtenářem, kdyby...
Jiné akce - uveďte jaké : V březnu plánujeme pro děti tyto akce: Vyrábíme
masky, Vyrábíme dárky k MDŽ, Svými výrobky přivítáme jaro.
Časové rozpětí akce: 1.3.-31.3.2011
Poznámky, sdělení : Naše knihovna se nachází v budově městského úřadu. Od
července 2010 je knihovna přestěhovaná do provizorních prostor a zde
zůstane zřejmě do června 2011. Z tohoto důvodu není možné plánovat velké
akce.
Jméno: Lenka Řežábková
Funkce: Knihovnice dětského oddělení
E-mail: knihovna.nsedlo@volny.cz
Název knihovny: Krajská knihovna Karlovy Vary
Ulice: Závodní 378/84
Město: Karlovy Vary
PSČ: 360 06
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knihovna.kvary.cz
Maraton čtení : 26. 3. od 16:00 do 23:00 MARATÓN ČTENÁŘSTVÍ Každou hodinu
máme pro vás připravenu jednu povídku. Začínáme číst vždy v celou. 16:00
Michal Ajvaz „Návrat starého varana“; čte Táňa Pačísková 17:00 povídky Jana
Balabána čte Petra Petrová 18:00 Igor Chaun „Večeře u maháradži“; čte Míša
Čápová 19:00 PŘEKVAPENÍ 20:00 Chaima Potoka čte Petra Petrová 21:00 A.P.
Čechova čte Míša Čápová 22:00 Philipa Ó Ceallaighta čte Táňa Pačísková
Jiné akce - uveďte jaké : 15. 3. v 16:30 JISTÝM BODEM POČÍNAJE NENÍ JIŽ
NÁVRATU. Toho bodu je třeba dosáhnout. (Franz Kafka a Pražský kruh) Pražská
židovská německá literatura – dobové reálie a souvislosti, čtení z knih.
Exkurzí do pražské židovské německé literatury vás provede Petra Petrová
(KKKV). 2. 3. v 17:00 Autorské čtení MARTIN RYŠAVÝ Setkání s českým
spisovatelem, scénáristou, režisérem, laureátem Magnesia Litera 2009 a jeho
dílem, kterým se, jako červená nit, proplétá osobní zkušenost z pobytů na
Sibiři. 3., 31. 3. Literární klub seniorů 10:00 - 12:00 hodin 3. Březen
měsíc čtenářů - Kniha mého srdce 31. Zajímavé knihy roku 2010 - zahraniční
autoři
Časové rozpětí akce: průběžně během celého měsíce března
Jméno: Michaela Němcová
Funkce: public relations
E-mail: sekretariat@knihovnakv.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Lomnice
Ulice : Kraslická 44
Město: Lomnice
PSČ: 35601
Kraj: Karlovarský kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa mezi čtenáři i
nečtenáři místní knihovny - za pomoci místních dětí
Týden čtení aneb : Akce - čtení- s žáky místní ZŠ a MŠ
Jméno: Jiřina Němečková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@obeclomnice.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Chebu

Ulice: Obrněné brigády 18
Město: Cheb
PSČ: 350 37
Kraj: Karlovarský kraj
Web knihovny: www.knih-cheb.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): přidáme se
Jiné akce - uveďte jaké : Zápisné zdarma 14. - 20.3.2011 Přednáška o
kronikách - pro děti i dospělé Noc s Boženou Němcovou- pro dospělé
Jméno: Marie Mudrová
Funkce: zástupkyně ředitelky
E-mail: Marie.Mudrova@knih-cheb.cz

Královéhradecký kraj
Název knihovny: Štolbova městská knihovna
Ulice: Raabova 110
Město: Nechanice
PSČ: 50315
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovnanechanice.webk.cz
Maraton čtení : Už čtu sám - v knihovně se budou střídat děti 1.a 2.
ročníků ZŠ ve čtení knih V. Čtvrtka
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava postaviček V. Čtvrtka
Časové rozpětí akce: během měsíce března
Jméno: Hana Kramářová
Funkce: knihovnice
E-mail: kninech@volny.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nové Město nad Metují
Ulice: Malecí 533
Město: Nové Město nad Metují
PSČ: 54901
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovnanm.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 5.3. Netradiční posezení s knihami a domácí
bábovkou První ze zamýšleného cyklu sobotních setkání se čtenáři a
příznivci naší knihovny. 29.3. Malované písničky Setkání s malířkou
Vítězslavou Klimkovou Dopolední pořad pro žáky druhých tříd, odpolední
beseda pro zájemce všech věkových kategorií.
Jméno: Lada Všetičková, DiS.
Funkce: zástupce ředitele
E-mail: biblio@knihovnanm.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hořice
Ulice: nám. J. z Poděbrad 239
Město: Hořice
PSČ: 50801
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.horice.org/knihovna
Týden čtení aneb : Beseda a autorské čtení Petry Procházkové - 22.3. prodej výrobků afghánských žen
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Vernisáž výstavy fotografií Petry
Procházkové na Měú v Hořicích - 22.3.
Jiné akce - uveďte jaké : - 2 lekce internetu nejen pro seniory 8.3., 11.3.
- beseda fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše - Srdce Afriky 8.3. - besedy
pro ZŠ a MŠ ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka - vyhlášení výtvarné a
vědomostní soutěže k výročí Václava Čtvrtka - Noc s Andersenem - hlasování
v anketě Magnesia litera
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Stanislava Najmanová
Funkce: ředitelka

E-mail: najmanova@knihovna.horice.org
Název knihovny: Knihovna U Mokřinky
Ulice: Mokré 12
Město: České Meziříčí
PSČ: 517 71
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.obecmokre.cz/knihovna
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa: Co je to knihovna? průzkum čtenářů a čtení v obci - celý březen
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů knihovna na tento titul nominovala svoji nejlepší čtenářku Lucii Tomkovou
Maraton čtení : 26.3.2011 Čteme, cestujeme, poznáváme - autorské čtení
Jiřího Máry spojené s promítáním
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Novou osvědčenou službou je předávání
pergamenu u příležitosti vítání občánků v obci - roční registrace do
knihovny pro celou rodinu zdarma.
Jiné akce - uveďte jaké: Vítání občánků 26.2.2011 - rodiče na vítání
občánků obdrží Pergamen, který jim zaručuje návštěvu knihovny v roce 2011
pro celou rodinu zdarma. Kulturní program na vítání občánků zajišťuje
knihovna.
Časové rozpětí akce: 26.2. - 31.3.2011
Jméno: Dagmar Honsnejmanová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.u.mokrinky@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Svoboda nad Úpou
Ulice: nám. Svornosti 474
Město: Svoboda nad Úpou
PSČ: 542 24
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny:
http://www.musvoboda.cz/organizacnislozky/mestskaknihovnaAnketa (průzkum)
ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa - proč nečtu.
Týden čtení aneb : 9. 3. - soutěž pro děti v rychlém čtení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ocenění
nejlepšího čtenáře za rok 2010. Uveřejnění na webu města a v městských
novinách(po souhlasu od čtenáře).
Nové služby knihoven - uveďte jaké : - půjčení čtecích brýlí - roznáška
knih nepohyblivým čtenářům
Jiné akce - uveďte jaké: 30.3. - výroba velikonočních přání
Časové rozpětí akce: v průběhu celého měsíce
Jméno: Pavla Tůmová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@musvoboda.cz
Název knihovny: Městská knihovna Egona Hostovského
Ulice: Komenského náměstí 8
Město: Hronov
PSČ: 54931
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovnahronov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Jaká je (a není) hronovská
knihovna
Maraton čtení : Autorské čtení: Jiřina Voltrová: \"Dvě holky na stromě\"
Pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ 7. - 11.3.2011
Jiné akce - uveďte jaké: Přednáška \"Na kole za krásami Čech, Moravy a
Slezska\" (Martin Leschinger) Kurz internetu pro začátečníky Miniburza knih
a časopisů Roční registrace zdarma
Časové rozpětí akce: 3.3.2011 v 17,30, všechny březnové středy 9,30-11, po
celý březen

Jméno: Jaroslava Vítová
Funkce: vedoucí městské knihovny
E-mail: vitova@knihovnahronov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Dobruška
Ulice: Na Budíně 850
Město: Dobruška
PSČ: 518 01
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.mestodobruska.cz/knihovna
Týden čtení aneb : 15. března 2011 od 18 hodin - Literární kavárna s
podtitulem Kniha mého srdce (každý návštěvník dobrušské \"jazzové\" kavárny
představí svou nejoblíbenější knihu a přečte z ní ukázku)
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 7. - 11. března
2011 - vyhlášení NEJ čtenářů roku 2010 v obou odděleních knihovny
Maraton čtení : 9. března 2011 od 18 hodin - Autorské čtení a beseda se
spisovatelkou Terezou Boučkovou
Jiné akce - uveďte jaké: 22. března 2011 dopoledne - Výtvarná dílnička pro
děti s ilustrátorem Jiřím Fixlem 22. března 2011 v 18,00 hodin - Cestopisná
přednáška \"Čtrnáctiměsíční cesta za dobrodružstvím\" 25. března 2011 v
9,30 hodin - Školení v práci na PC v oddělení pro dospělé (určeno seniorům
z řad veřejnosti)
Jméno: Mgr. Lenka Bendzová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: l.bendzova@mestodobruska.cz
Název knihovny: Středisková knihovna Smidary
Ulice : nám.prof.Babáka 106
Město: Smidary
PSČ: 503 53
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: knihovnasmidary.wz.cz
Týden čtení aneb : Soutěž v rychlém čtení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): čtenář roku 2011
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Burza knih
Jméno: Hana Horáková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.smidary@volny.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Dobřenice
Ulice: Dobřenice
Město: Dobřenice 10
PSČ: 50325
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: http://www.dobrenice.webk.cz/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý)
:
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava -Pojízdné (mobilní) knihovny – historie a
současnost
Časové rozpětí akce: měsíc březen
Jméno: Kolářová Danuše
Funkce: knihovnice
E-mail: dperinova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Vamberk
Ulice: Voříškova 84
Město: Vamberk
PSČ: 517 54
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovna-vamberk.cz
Maraton čtení : Jan Burian - Člověk se ženou nerodí, ale stává (autorské
čtení) 9.března 2011

Jiné akce - uveďte jaké: Staň se světošlápkem (pro děti 1. - 5. třídy ZŠ,
literárně geografické lekce)
Časové rozpětí akce: 1 - 2 hod.
Poznámky, sdělení: Jan Burian - akce pro dospělé, Staň se světošlápkem akce pro děti
Jméno: Marcela Poláčková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.dospeli@vamberk-city.cz
Název knihovny: Místní knihovna Miletín
Ulice: Nám. K.J. Erbena č.5
Město: Miletín
PSČ: 507 71
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovnamiletin.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Osobní pozvánky na akce
pořádané knihovnou pro nečtenáře.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Klub maminek na mateřské dovolené se
zázemím v dětském oddělení knihovny.
Jiné akce - uveďte jaké: Autorské čtení Anny Johany Nyklové z cestopisu
\"Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky\".
\"Hodinka s Karelev Václavem Raisem\" - beseda pro seniory. Příprava
různých akcí k 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena (Celoročně) Noc s
Andersenem
Jméno: Alena Erbanová
Funkce: Knihovnice
E-mail: knihovna.miletin@cbox.cz
Název knihovny: Městská knihovna Týniště n.Orl.
Ulice: Čs.armády 937
Město: Týniště n.Orl.
PSČ: 51721
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.knihovnatniste.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): reklamní letáky \"My čteme a
co vy?\"
Týden čtení aneb : Soutěž o nejrychlejšího čtenáře- v rámci besedy \"Dílo
Václava Čtvrtka\" pro 3.ročníky ZŠ \"Dílo V.Čtvrtka pro nejmenší\"-besedy
se čtením pro MŠ a mateřské centrum Ratolest
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): vyhodnocení
soutěže \"Čtenář roku 2010\" s věcnou odměnou
Maraton čtení : autorské čtení s JUDr.Michalem Dlouhým pod názvem
\"Četnické humoresky nás stále baví\" datum: sobota 19.3.2011 od 13,30
hod.-výstavní sál knihovny
Nové služby knihoven - uveďte jaké: nová služba pro dospělé čtenáře1/\"Knihy z babiččina kufříku\"-nabídka kdysi oblíbených knih uložených ve
skladech 2/ Tématické kufříky v dětském oddělení-soubory knih a pomůcek na
podporu čtení, pro dopravní výchovu apod.
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava ve dnech 2.-31.3.2011 - Dagmar JIROUSKOVÁkoláže z ručního papíru a JOSEF PÁCHA - knižní objekty a jiné výtvarné
rozmařilosti Burza knih, časopisů a CD Tématické výstavky k výročím
Jaroslava Seiferta, Václav Čtvrtka a K.J.Erbena v odd. pro děti a v odd.
pro dospělé
Časové rozpětí akce: průběžně celý březen
Jméno: Jarmila Vašátková
Funkce: ředitelka
E-mail: knih.tyn@tiscali.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Úpici
Ulice: Bří Čapků 1075
Město: Úpice

PSČ: 542 32
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.kulturaupice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa pro dospělé čtenáře
knihovny o spokojenosti se službami knihovny
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda Četnictvo a Četnické humoresky s M. Dlouhým
(12.3.) Setkání dětí v klubu čtenářů Dášeňka (15.3.) Výtvarná dílna pro
ženy (16.3.) Vyhlášení soutěže My všichni jsme Východočeši pro děti 12-14
let (2.-18.3.)
Jméno: Jana Šimková
Funkce: ředitelka knihovny
E-mail: knih.upice@seznam.cz
Název knihovny: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Ulice: Denisova 400
Město: Jičín
PSČ: 506 01
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou Křest
knihy RNDr. Zdeňka Mrkáčka: Jedinečný Český ráj a poté beseda s autorem
Křest knihy MUDr. Václava France: Svědek neposkvrněného početí a autorské
čtení Výroba masopustních masek Počítačový kurz (nejen) pro seniory
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Věra Trybenekrová
Funkce: knihovnice dětského oddělení
E-mail: trybenekrova@knihovna.jicin.cz
Název knihovny: Městská knihovna Opočno
Ulice: Kupkovo nám. 142
Město: Opočno
PSČ: 51773
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.opocno.cz/knihovna
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa - Můj nejoblíbenější
literární žánr, Můj nejoblíběnější spisovatel/ka
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlášení
nejpilnějšího čtenáře za rok 2010 (2. týden v březnu)
Jiné akce - uveďte jaké : -Šití panenek pro UNICEF - charitativní akce ve
spolupráci s místní organizací skautů (2.3.) - Čtenářská křížovka - soutěž
pro čtenáře i nečtenáře o knihu - Knihovnicko-informační lekce - Tvořivá
dílna na dětském oddělení - výroba záložky do knihy
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Ing. Radka Mecnerová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.opocno@seznam.cz
Název knihovny: Místní knihovna Radim u Jičína
Ulice: Radim
Město: Radim
PSČ: 50712
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: http://www.knihovnaradim.wz.cz/
Jiné akce - uveďte jaké: Pasování na čtenáře Beseda s žáky ZŠ Radim
Časové rozpětí akce: 5 hod.
Jméno: Jarmila Adolfová
Funkce: knihovnice
E-mail: radimujicina@seznam.cz
Název knihovny: Místní knihovna v Černilově
Ulice: Černilov 310

Město: Černilov
PSČ: 50343
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.cernilov.eu
Jiné akce - uveďte jaké: 6.3. Karneval pro děti - Ahoj Večerníčku - na téma
pohádek z Večerníčku 8.3. Knihy, na které si rádi uděláme čas - výměna
knižních zkušeností v Klubu maminek Dvoreček Fotografická soutěž na téma
Kde jsem potkal/-a knihy
Časové rozpětí akce: Karneval 6.3. 15 - 17 hod., Povídání o knížkách v
Klubu maminek Dvoreček - 8.3. 10 - 11 hod., fotografická soutěž - celý
měsíc
Jméno: Jana Žárská
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@cernilov.eu
Název knihovny: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Ulice: Hradecká 1250/2,
Město: Hradec Králové 3
PSČ: 500 03
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: www.svkhk.cz
Týden čtení aneb : 8.3. Hodinka s K. V. Raisem O známém spisovateli, od
jehož úmrtí letos uplyne 85 let přednáší Jitka Mečířová.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : 29.3. Prezentace knih Mgr. Jakuba Češky, PhD. a Mgr. Josefa
Fulky, PhD. Název společně vydaných knih: Popis jednoho zápisu (podtitul
zní Zotročený mýtus: Roland Barthes; Roland Barthes — od ideologie k
fantasmatu (Vydala Togga, 2010)
Jiné akce - uveďte jaké : 2. 3. T.Kyncl: Jak nás může obohatit japonská
etika (přednáška) 10.3. Mgr.P.Ungermann: Slovem ke slávě:Karel a Josef
Čapkovi (přednáška) 16.3. Sluneční škola anebo Jak se učí v Himálaji
(přednáška spojená s výstavou s názvem Život v indickém Himálaji.
Časové rozpětí akce: 1-2 hod. (kromě výstavy - 7. - 31.3.)
Poznámky, sdělení : Co se týká akcí, jedná se pouze o výběr. V březnu jich
v SVK proběhne celkem 16.
Jméno : Vlaďka Buchtová
Funkce: PR
E-mail: Vladimira.Buchtova@svkhk.cz
Název knihovny: Místní knihovna v Pecce
Ulice: Pecka 2
Město: Pecka
PSČ: 507 82
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: knihovna.pecka@cbox.cz
Týden čtení aneb : Žáci ZŠ vyzváni k napsání povídek a nakreslení obrázků
na téma:Moje cesta do knihovny, Co bych dělal v knihovně, Pátráme po
strašidélkách a skřítcích na Peckovsku. Literární dílka se budou číst při
společných návštěvách knihovny. 17.3. Literární podvečer v knihovně autorské čtení regionálního autora-Kociánová Věra - Litevské pohádky.
Jiné akce - uveďte jaké : 2.3. Čtení v knihovně-čtení z obecní kroniky,
beseda o historii hradů Bradlec a Kumburk. 22.3. Setkání v knihovně žáků ZŠ
se spisovatelkou Martinou Komárkovou, děti ji mj.předvedou co napsaly.
24.3. Soutěžní Kvízové odpoledne pro děti zaměřené na znalosti regionu, kde
žijí.
Časové rozpětí akce: Měsíc Březen a využití dětských prací při jejich
společných návštěvách knihovny.
Jméno: Petr Pavel
Funkce: knihovník
E-mail: knihovna.pecka@cbox.cz

Název knihovny: Městská knihovna Jaroměř
Ulice: Vojtěcha Probošta 180
Město: Jaroměř
PSČ: 55101
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: http://www.knihovnajaromer.wbs.cz/
Týden čtení aneb : non-stop čtení pro děti
Jiné akce - uveďte jaké : beseda nad knihou s autorkou
Časové rozpětí akce: cca 2 hod
Jméno: Mgr. Adéla Záveská
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna.jaro@worldonline.cz
Název knihovny: Knihovna města Hradce Králové
Ulice: Tomkova 177
Město: Hradec Králové
PSČ: 500 01
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/
Maraton čtení : Věra Kopecká: Než se setmí Autorský večer milostné, osobní
a přírodní lyriky ze sbírek regionální básnířky z posledních let, doplněný
fotografiemi autorky.
Časové rozpětí akce: 1. března 2011 od 17 hodin
Jméno: Petra Landsmannová
Funkce: PR a vedoucí Informačního střediska
E-mail: landsmannova@knihovnahk.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Žíželeves
Ulice: Žíželeves 42
Město: Hořiněves
PSČ: 50303
Kraj: Královéhradecký kraj
Web knihovny: zizeleves.unas.cz
Týden čtení aneb : Děti čtou seniorům a naopak. K.J.Erben V.Čtvrtek
J.Seifert
Jiné akce - uveďte jaké : Výtvarné dílny - malování obrázků na motivy
pohádek V.Čtvrtka.
Časové rozpětí akce: 7.3. - 24.3.2011
Jméno: Helena Pavlíková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.zizeleves@post.cz

Liberecký kraj

Název knihovny: Městská knihovna Cvikov
Ulice: Jiráskova 95
Město: Cvikov
PSČ: 47154
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: knihovna.cvikov.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Členství zdarma . 2.3. - 10.3. Soutěž \"Pohádkové
pátrání \" - 7.3.-10.3. I kouzelníci čtou knížky - pořad pro 3.třídy ZŠ O
knížkách a cestování s Pavlou Jazairiovou 25.3. Velká výměna knih 2.3. 31.3. V průběhu měsíce exkurze a besedy pro Zš a MŠ
Jméno: Ludmila Sýkorová
Funkce: ředitelka
E-mail: mkcvikov@clnet.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Jindřichovice P/s
Ulice: Jindřichovice P/s
Město: Jindřichovice P/s

PSČ: 46366
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: http://knihovnajindrichovice.wz.cz
Týden čtení aneb : Škola i školka navštíví knihovnu kde jim bude učitelka
předčítat nebo bude předčítat pozvaný host.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Možná vyhlásíme
největšího čtenáře z dětí do 15 let a pak z ostatních.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Soutěže - malování, výrobky ...
Časové rozpětí akce: od 1.3.11 - 30.3.11
Jméno: Miroslava Beranová
Funkce: Knihovnice
E-mail: knihovna@indrichovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Antonína Marka
Ulice: Jeronýmova 517
Město: Turnov
PSČ: 511 01
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovna..turnov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Na webu Turnovsko v akci,
knihovny a měsíčníku Turnovsko - pro nečtenáře knihovny - Proč nechodím do
knihovny? Co mi chybí v nabídce knihovny, jaké služby ? Anketa pro čtenáře
- Čtenář roku -čtenář měsíce v obou odděleních knihovny + pobočka Turnov
II. - Anketa SUK 2010
Týden čtení aneb : - Po celý měsíc v určených dnech a v rámci projektu
Druhé a další čtení - čtení dětí I.stupně do 5.ročníků, v projektu Aktivně
proti stáří - čtení seniorů dětem + společné čtení rodin na březnovém Klubu
Matýsek a pohádkovém podvečeru. Čteme na počest K.J.Erbena a V.Čtvrtka studenti, děti i dospělí
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Navážeme na
čtenáře měsíce a roku !
Maraton čtení : Zapojení škol, institucí, jednotlivců,vybraných osobností
kulturního života, spisovatelů- u nás bude číst D.Krolluperová, J. Kahoun,
J.Fixl, Eva Mastníková a další
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nově upravené služby čajovny- Půjč si
knihu, dej si čaj - rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež nová informační databáze regionálních osobností
Jiné akce - uveďte jaké: seminář - V.Čtvrtek a Český ráj uvedení publikace
Židé na Turnovsku a v regionu - cestopisné pořady a aktivizační pořady pro
seniory v rámci projektu Aktivně proti stáří - Tisková konference v
knihovně -1.3.2011 - Pracovní výjezd Rady města do knihovny - 7.3.2011 Výtvarná tvůrčí dílna - pro rodiče s dětmi- Dílna pohádková -příprva masek,
lampiček a transparentů na NOC A - 20.3.2011 - Básník a pohádkář K.J.Erben
- cyklus pořadů pro II.stupeň ZŠ a studenty SŠ - Kouzelný mlýnek pohádek
V.Čtvrtka - pořady pro I.stupeň ZŠ a MŠ /součást projektu Druhé a další
čtení - vyhlášení literární soutěže na počest Erbena a Čtvrtka -Pohádkový
svět - výtvarná soutěž na motivy pohádek V.Čtvrtka a Ilustrujeme Kytici pro starší II.stupeň ZŠ - příprava dramatizace Kytice - příprava přehlídky
vypravěčů- Čteme všichni - vypráví jen někdo - 8.ročník.
Časové rozpětí akce: 1.3.- 31.3. 2011
Jméno: Eva Kordová
Funkce: knihovnice dět.odd. + dramaturg KVČ knihovny
E-mail: evakordova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou
Ulice: Dolní Rokytnice 172
Město: Rokytnice nad Jizerou
PSČ: 51244
Kraj: Liberecký kraj
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano - již jsme se
zaregistrovali

Maraton čtení : 1 autorské čtení s Petrou Braunovou pro dospělé a
dospívající, 2 besedy pro 1.-5.stupeň ZŠ - 14.3.2011
Jméno: Soňa Valášková
E-mail: knihovna@mesto-rokytnice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hejnice
Ulice: Nádražní 65
Město: Hejnice
PSČ: 463 62
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovnamestohejnice.wz.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa v třídách základní
školy.
Jiné akce - uveďte jaké: Čtení Kytice od K. J. Erbena a její výtvarné
zpracování, výstava obrázků.
Časové rozpětí akce: 1.-31.3.2011
Jméno: Eva Prokešová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@mestohejnice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Železný Brod
Ulice: Příčná 331
Město: Železný Brod
PSČ: 468 22
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.zeleznybrod.cz/volnycas/knihovna
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): anketa a diskuse na stránkách
města www.zeleznybrod.cz - Proč chodím (nechodím) do městské knihovny a co
by se v ní dalo zlepšit
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): vyhodnocení
nejlepšího čtenáře - knižní odměna, nejlepší dětští čtenáři - za odměnu
účast na krajském Dni čtenářů na hradě Valdštejn 2. 6.2011
Maraton čtení : 11. 3. - beseda a autorské čtení spisovatelky Renaty
Štulcové pro 9. třídy
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Dana Hudíková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@zelbrod.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kamenický Šenov
Ulice: Nová
Město: Kamenický Šenov
PSČ: 471 14
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovnaksenov.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): k tématu - lidé kteří
vůbec,nebo málo čtou,lidé, kteří čtou, ale přesto nechodí do knihovny.
Týden čtení aneb : čtení seniorům, čtení mladším žákům ZŠ
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Znamenitý čtenář - ocenění dospělého a
dětského čtenáře a rozhovor s nimi.
Jiné akce - uveďte jaké: Noc s Andersenem - v pořadí sedmá
Jméno: Drahomíra Liptáková
Funkce: knihovník
E-mail: knihovnaks@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna a infocentrum Smržovka
Ulice: náměstí T. G. Masaryka 638
Město: Smržovka
PSČ: 468 51
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovnasmrzovka.webk.cz

Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa(papírovou a
elektronickou formou)na téma Co mi nejvíc schází ve Smržovské knihovně?
Týden čtení aneb : Čtenářská štafeta - naši senioři čtou dětem 11.3.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Smržovský čtenář
roku 2010
Jiné akce - uveďte jaké : Zapojení široké veřejnosti do hlasování v soutěži
Magnezia Litera 2011
Časové rozpětí akce: Březen
Jméno: Karolína Peroutková DiS.
Funkce: vedoucí knihovny a infocentra Smržovka
E-mail: info.smrzovka@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Česká Lípa
Ulice: nám.T.G.Masaryka 170
Město: Česká Lípa
PSČ: 470 01
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovna-cl.cz
Týden čtení aneb : Úterý 15. března 2011 od 17,00 hod MY ČTEME ! A CO VY?
Čtení ukázek z knih, které máme rádi, které nás okouzlily nebo zrovna čteme
a doporučujeme. Součástí programu i slavnostní vyhlášení ceny Čtenář roku
2011! Čtvrtek 17. března 2011 od 16,00 hod ČTENÍ TĚ ZMĚNÍ! Dobré tipy na
knížku, co budeš chtít mít nablízku! Vem si s sebou rodiče i kamarády, pro
všechny tu máme rady! Prezentace knižních novinek, tipy a doporučení na
zajímavou dětskou četbu. Součástí programu i slavnostní vyhlášení ceny
Dětský Čtenář roku 2011!
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku cena pro dospělého i dětského čtenáře, vyhlášení na akcích v Týdnu čtení
Maraton čtení : Úterý 29. března 2011 od 17,00 hod MY ČTEME I PÍŠEME
!Prezentace sdružení Kruh autorů Liberecka Setkání s autory, kteří žijí na
Liberecku, autorské čtení a prezentace knižní tvorby Otto Hejnice, Luboše
Příhody, Jana Šebelky a Marka Sekyry
Nové služby knihoven - uveďte jaké: představení a zahájení půjčování čteček
e-knih
Jiné akce - uveďte jaké: BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ: aneb V BŘEZNU BEZ POČÍTAČE
A INTERNETU: Dětská oddělení městské knihovny: Každé pondělí – středa –
čtvrtek PEXESO A ČLOVĚČE NEZLOB SE - zahraj si a neděs se! Každý pátek
MALOVÁNÍ V KNIHOVNĚ – zastav se, bude ti tu náramně!Kdo nemaluje rád, může
spisovatelem se stát. NAPIŠ DETEKTIVKU, HOROR, PŘÍBĚH - při společném čtení
bude vybrán vítěz!
Časové rozpětí akce: celý březen
Jméno: Dana Kroulíková
Funkce: ředitelka
E-mail: reditel@knihovna-cl.cz
Název knihovny: Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.
Ulice: Dolní náměstí 1
Město: Jablonec nad Nisou
PSČ: 466 01
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovna.mestojablonec.cz
Týden čtení aneb : HRÁTKY S LITERATUROU PRO MALÉ ČTENÁŘE besedy s
knihovníky JAK VZNIKLA EMA A KOUZELNÁ KNIHA-3x beseda s autorským čtením
Petry Braunové pro děti ze základních škol POHÁDKY JINDŘIŠKY KRATSCHMAROVÉautorské čtení dětem z mateřských škol STANISLAV KUBÍN- LAHODNÁ VTEŘINA
kombinace autorského čtení ze sbírek autora
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Hledáme krále
čtenářů
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nové měsíční cyklické akce, ve
spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže- KPR(kardio
pulmonální resuscitace)- dívám se na to v televizi, ale zvládl(a) bych to?

Jiné akce - uveďte jaké : O AUDIOKNIHU- vědomostní soutěž NAŠE AUDIOKNIHY informace o naší speciální nabídce VÍTÁNÍ JARA- výtvarné dílny pro děti HRA
NA SCHOVÁVANOU S KNIHAMI- malá překvapení ve vybraných knihách HISTORIE
KNIHOVNY V JABLONCI NAD NISOU beseda s Václavem Vostřákem ALENA ZÁRYBNICKÁ
povídání o počasí a knížkách DROBNÉ PAMÁTKY JIZERSKÝCH HOR beseda s Josefem
Kunou, členem spolku Patron VENEZUELA beseda s cestovatelem Jiřím
Kovalčíkem
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Dana Foltýnová
Funkce: vedoucí audiovizuálního oddělení
E-mail: video@knihovna.mestojablonec.cz
Název knihovny: Místní lidová knihovna Soběslavice
Ulice: Soběslavice
Město: Soběslavice
PSČ: 463 45
Kraj: Liberecký kraj
Týden čtení aneb : Ve spolupráci se ZŠ Kobyly žáci 9.roč. budou číst dětem
v 1.a 2.ročníků, připraví si pro ně otázky,hádanky, křížovky atd.
Jiné akce - uveďte jaké : akce ve spolupráci s ŠD na ZŠ Kobyly -Jak se dělá
kniha- DVD pořad -Noc s Andersenem -na Noc s Andersenem si děti přinesou
knihu ze své obecní knihovny
Časové rozpětí akce: měsíc březen a Noc s Andersenem 1.-2. dubna
Poznámky, sdělení : Akce jsou zaměřeny na dětské čtenáře a nečtenáře a
probíhají ve spolupráci s ŠD na ZŠ Kobyly.
Jméno : Jitka Plotová
Funkce: knihovnice
E-mail: jitka.plotova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nový Bor
Ulice: B.Egermanna 76
Město: Nový Bor
PSČ: 473 01
Kraj: Liberecký kraj
Týden čtení aneb : Velké společné čtení - čtení ukázky z mé oblíbené knihy
(11.března 2011)
Jiné akce - uveďte jaké : Besedy pro školy - \"10 důvodů proč navštěvovat
knihovnu\"
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Pavla Kleinová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: pkleinova@novy-bor.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ulice: Květinová 498
Město: Rychnov u Jablonce nad Nisou
PSČ: 468 02
Kraj: Liberecký kraj
Web knihovny: www.knihovna.rychnovjbc.cz
Týden čtení aneb : 11.3. spisovatelka Renata Štulcová - Autorské čtení a
beseda se žáky ZŠ
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 7.3.2011 Vyhlášení čtenáře roku v kategorii dospělí a v kategorii dětské
Jméno: Chloubová Renata
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@rychnovjbc.cz

Moravskoslezský kraj

Název knihovny: Místní knihovna Vendryně
Ulice: čp. 464
Město: Vendryně
PSČ: 739 94
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: http://naseknihovna.cz/vendryne/
Týden čtení aneb : Čtení dětí seniorům místní DPS Soutěž v rychločtení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů
Maraton čtení : ano, chci oslovit některé spisovatele
Nové služby knihoven - uveďte jaké: rozšíření a změna výpůjční doby
Jméno: Jana Chlebková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@vendryne.cz
Název knihovny: Městská knihovna Příbor
Ulice: Lidická 50
Město: 742 58 Příbor
PSČ: 742 58
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.pribor.knihovna.info
Jiné akce - uveďte jaké: 17.3. beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou s
hudebním doprovodem Bedřicha Ludvíka, 23. a 30.3. 9-11 hod. školení pro
seniory začátečníky - \"Vyhledáváme na internetu\", 29.3. v 15 hod.
Výtvarné odpoledne pro děti a rodiče, 21.a 22.3. besedy o regionálních
pověstech - Novojičínsko, 31.3. čteme pohádky Václava Čtvrtka
Jméno: Silvie Bahnerová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@pribor-mesto.cz
Název knihovny: Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace
Ulice: Masarykova třída 1324
Město: Orlová
PSČ: 73514
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna-orlova.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 15.3. Trénování paměti - pro seniory 17.3. České
evergreeny - poslechový pořada z CD nosičů 23.3. Moje knihovna má
narozeniny - soutěž školních družin Prodej vyřazených knih ve stánku před
knihovnou 24.3. Skandinávie - cestovatelská beseda 30.3. Pasování na
čtenáře
Jméno: Iva Sušková
Funkce: ředitelka
E-mail: vedouci@knihovna-orlova.cz
Název knihovny: Místní knihovna Bolatice
Ulice: Hlučínská 6
Město: Bolatice
PSČ: 74723
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: http://knihovna.bolatice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Náhodné dotazování občanů
Bolatic. Během celého března.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ano, již jsem
poslala data. Vyhodnocení snad na tradiční akci obce Bolatice - při Vítání
jara.
Maraton čtení : Mám v jednání Luďka Stínila, pokud to nevyjde, zkusím
oslovit regionální autory.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Zkusíme nabídnout obalování knih a
učebnic (nejen pro registrované) za poplatek.

Jiné akce - uveďte jaké : Již od září probíhá v knihovně celoroční soutěž
Bibliomaniak 2010, kvůli BMČ by snad šlo udělat na ceny pro děti \"akční
slevu\". Více info na webu knihovny.
Poznámky, sdělení: V měsíci dubnu je naplánována beseda s Jiřím Márou pro
6. a 7. třídy místní ZŠ, na duben je také plánováno scénické čtení
Listování pro MŠ a ZŠ. (Komisař Vrťapka, Lichožrouti, Spudveč!)
Jméno: Bc. Jana Štěpáníková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@bolatice.cz
Název knihovny: Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
Ulice: Podolská 156
Město: Hradec nad Moravicí
PSČ: 74741
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna.unas.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Průzkum nečtenářů - Knihovna
v naší obci
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Balení učebnic a školních sešitů. V
prostorách knihovny se konají schůzky tři zájmojmových kroužků.
Jiné akce - uveďte jaké: Současná moderní knihovna - beseda pro Klub
seniorů. Výstavky, nástěnky, amnestie čtenářských poplatků,Noc s Andersenem
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Zdeňka Hyklová
Funkce: knihovnice
E-mail: mkhradec@okpb.cz
Název knihovny: Město Petřvald-KNIHOVNA
Ulice: K Muzeu 150
Město: Petřvald
PSČ: 73541
Kraj: Moravskoslezský kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa pro děti- Vypátrej
ztracenou ovečku( zjisti , kdo ve třídě čte- nečte a proč?)
Jiné akce - uveďte jaké: Fotosoutěž- čteme na netradičních místech... pro
děti i dospělé.. Mámo, táto, pojď se mnou do knihovny...děti přivedou do
knihovny nového \"dospěláka\"...
Časové rozpětí akce: Březen
Jméno: Jolanda Burová
Funkce: knihovnice
E-mail: petrvald.knihovna@atlas.cz
Název knihovny: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Ulice: Nádražní okruh 27
Město: Opava
PSČ: 74678
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.okpb.cz
Týden čtení aneb : Hlavní budova - oddělení pro děti a mládež: -Veselé
čtení a povídání o jarních zvycích“ – dopolední akce pro děti spojené se
čtením knih Pobočka Kateřinky: - společné čtení pro mateřské školy \"My si
čteme rádi v knížkách máme kamarády\" - \"Společné čtení pro ženy\" poetický večer při četbě s hercem opavského divadla. termíny budou
upřesněny
Maraton čtení : -15.3. hlavní budova v 18,00 hodin přednáška Arnošta
Vašíčka Fantastické záhady -Veselé malování a čtení s Boříkem - dvě besedy
s oblíbeným opavským výtvarníkem a autorem ( termíny budou upřesněny) 18.3. 2011 Jaro v knihách“ - dopoledne se žáky ZvaPŠ – pobočka Kateřinky: \"Postřehy z cest po Peru\" - cestopisná přednáška Jindřicha Moslera
doplněná promítáním - termín bude upřesněn

Nové služby knihoven - uveďte jaké: besedy pro školy: Ohlédnutí za historií
knihy, Ilustrátoři dětských knih, Za novými knihami do knihovny.
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava Občanského sdružení Klubu přátel
červenobílé hole \"Nevidíme, neslyšíme ale cítíme\" a beseda pro veřejnost
o problematice hluchoslepých - hlavní budova výstava dinosaurů - ukázka
práce ZŠ Šrámkova inspirovaná knihami o pravěku pobočka Kateřinky: Klub
maminek,
Jméno: Zuzana Bornová
Funkce: ředitelka
E-mail: okpb@opava.cz
Název knihovny: Místní knihovna PASKOV
Ulice: Nádražní 700
Město: Paskov
PSČ: 739 21
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna-paskov@seznam.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa - Průzkum návštěvnosti
knihovny- celý březen
Týden čtení aneb : Děti čtou dětem, Děti čtou seniorům. Kytice K.J.Erbena
očima dětí 7.-13.3.2011
Maraton čtení : Maraton čtení s Mgr.Poláškem - autorem Moravskoslezských
pověstí a pohádek - 16.3.2011
Jiné akce - uveďte jaké: Moje první cesta do knihovny - v rámci akce Už
jsem čtenář - knížka pro prvňáčka - 18.3. a 23.3.2011
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Lenka Ježová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.paskov@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna VRATIMOV
Ulice: Frýdecká 1000/48
Město: Vratimov
PSČ: 739 32
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna-vratimov.cz
Maraton čtení :Beseda s J. Poláškem 18. března
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy o Zdeňku Milerovi pro děti ze
ZŠ,knihovnické lekce, výtvarná soutěž, vyhodnocení deníčku Škola naruby
Časové rozpětí akce: v průběhu měsíce
Jméno: Mgr. Hana Pščolková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovnavrat@volny.cz
Název knihovny: Místní knihovna ŽABEŇ
Ulice: Žabeň 174
Město: Žabeň
PSČ: 738 01
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: http://www.zaben.knihovna.info/
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda o Z. Milerovi, zahájení výstavy fotografií
Židovské hřbitovy, 28. března beseda s Arnoštem Vašíčkem
Jméno: Mgr. Hana Pščolková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovnavrat@volny.cz
Název knihovny: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková
organizace
Ulice: Prokešovo nám. 9
Město: Ostrava
PSČ: 70800

Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: http://www.svkos.cz
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Čtenářský geocaching s knihovnickou a
čtenářskou tematikou (od 1.3.2011)
Jiné akce - uveďte jaké: Skandinávská literatura - přednáška Mgr. Zuzany
Tesaříkové o současné skandinávské literatuře určená pro knihovníky i
veřejnost (28.2.2011, Knihovna města Ostravy) Toulky Ostravou - přednáška
pro veřejnost o Ostravě, její historii, legendách a pověstech,
zajímavostech, kulturních a přírodních památkách aj. (16.3.2011) Výstava k
60. výročí založení knihovny (2. polovina března 2011, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje) Necituješ, vyletíš aneb naučte se citovat! –
prezentace pro studenty středních škol, která se zabývá problematikou
plagiátorství, bibliografickými citacemi a na názorných příkladech učí
studenty citovat použitou literaturu (po celý březen, dle domluvy se
školou)
Jméno: Monika Oravová
Funkce: vedoucí odd. speciálních fondů
E-mail: oravova@svkos.cz
Název knihovny: Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Ulice: Mírová 178
Město: Řepiště
PSČ: 73931
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna-repiste.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa ne/čtenářů-bude po
celý měsíc březen
Jiné akce - uveďte jaké: 29.3.2011-vyhlášení vítěze Školy naruby,o nejhezčí
deníček. Účastní se žáci 1. a 2. tř.ZŠ Besedy pro ZŠ-1. stupeň
Jméno: Marika Zajíčková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.repiste@atlas.cz
Název knihovny: Místní knihovna Mosty u Jablunkova
Ulice: Mosty u Jablunkova, 111
Město: Mosty u Jablunkova
PSČ: 739 98
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.naseknihovna.cz/mostyujablunkova
Týden čtení aneb : Autorské čtení pohádek - Milan Motyka. Čtení pověstí G.
Morcinka.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Kurz polského jazyka. Kurz
grafoterapie.
Jiné akce - uveďte jaké: Křížovkářská soutěž pro širokou veřejnost. Beseda
s regionálním spisovatelem J. Byrtusem. Cestovatelská beseda. Příroda a
ekologie - beseda. Výtvarné dílny s M.Bilkovou.
Časové rozpětí akce: 22.2.2011 - 31.3.2011
Jméno: Hedvika Onderková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@mostyujablunkova.cz
Název knihovny: Městská knihovna Havířov
Ulice: Šrámkova 2
Město: Havířov-Město
PSČ: 73601
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knih-havirov.cz
Maraton čtení : Pohádky ke svačince (čtení pohádek pro děti MŠ)
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nově přihlášeným dětem budeme rozdávat
placky \"Už jsem čtenář\", o kterých informovala knihovna v Uherském
Hradišti

Jiné akce - uveďte jaké: Zábavné besedy pro děti MŠ Zachraňme princeznu
aneb Hrajeme si s pohádkou,výroba \"placek\" na téma Rád čtu, zahájení
projektu Knihy plné dobrodružství (výroba interaktivní knihy),odpolední
akce Víš, co čteš?, soutěž Březen-za kamna vlezem ...a budeme si číst,
Pasování prvňáčků, kvíz pro dopsělé Poznáš literární postavu? a výstava
knih Svět komiksu, pro Klub důchodců učitelů Povídání o nových knihách
Časové rozpětí akce: 1. - 31.3.2011
Jméno: Dana Kochová
Funkce: vedoucí dět. oddělení
E-mail: kochovad@seznam.cz
Název knihovny: Knihovna města Ostravy
Ulice: 28. října 2
Město: Ostrava
PSČ: 702 00
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.kmo.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Týden prvňáčků-proběhne ve 26 pobočkách KMO a
Ústředí. Pro prvňáčky je připraven dopolední i odpolední zábavný program s
drobnými odměnami za soutěžení a také registrace do knihovny zdarma.
Přihlášení prvňáčci budou slavnostně pasováni na čtenáře.
Časové rozpětí akce: 14.-19. 3. 2011
Jméno: Dana Butorová
Funkce: prac. PR oddělení
E-mail: butorova@kmo.cz
Název knihovny: Městská knihovna Krnov
Ulice: Soukenická 29
Město: Krnov
PSČ: 794 01
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihkrnov.cz
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Literární kavárna -setkávání seniorů z
řad reg.čtenářů na půdě knihovny spolu s knihovníky
Jiné akce - uveďte jaké :
Kouzelný mlýnek -soutěž pro děti Pozri, ako je
dnes pekne- pro mládež Autor.čtení ze slez.historie-for all
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Petr Cestr
Funkce: ředitel
E-mail: cestr@knihkrnov.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Štěpánkovice
Ulice: Zahradní 10
Město: Štěpánkovice
PSČ: 747 28
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna.stepankovice.cz
Týden čtení aneb : Ve spolupráci se ZŠ Štěpánkovice zorganizujeme soutěž v
rychlosti čtení pro děti z nižšího a vyššího stupně.Další akce bude
Dovádivé čtení s dětmi ze školky.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Zapojíme se do
soutěže král čtenářů, v jednotlivých kategoriích.
Maraton čtení : Maraton čtení s našim rodákem panem Romanem Vehovským
autorem knihy cestou osudu a náhody
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nová služba knihovny - donáška knih
domů nemohoucím seniorům
Jméno: Martina Teichmannová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@stepankovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Český Těšín

Ulice: Ostravská 67
Město: Český Těšín
PSČ: 737 01
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knihovna.ctesin.cz
Týden čtení aneb : AKCE PRO DĚTI Pondělí 7.3. Povídání a čtení o zvířátkách
- setkání s dětmi denního stacionáře Lydie Slezské diakonie Úterý 8.3.
Čtení pro mateřinky Úterý 8.3. Čtu, čteš, čteme studenti budou číst dětem a
děti číst studentům Čtvrtek 10.3. Čteme pejskům - canisterapeutické setkání
Čtvrtek 10.3. Čtení pro mateřinky Čtvrtek 10.3.Čtu, čteš, čteme Studenti
budou číst dětem a děti číst studentům Čtvrtek 10.3. Třídní schůzka naruby
Hádanky pro malé i velké Čtvrtek 10.3. Vyhodnocení výtvarné soutěže pro
děti Zvířata fantasy světů AKCE PRO VEŘEJNOST Úterý 8.3. Čtení knih a
poslech hudby na přání Středa 9.3. Literární kavárna nejen pro seniory.
Jména tajemství zbavená. POsezení u kávy s knihou
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Dárek pro Vás Sledujete na
www.knihovna.ctesin.cz HAPPY HODINY během kterých navštivte kteroukoliv
pobočku knihovnu a získejte tím roční bezplatnou registraci do knihovny.
Nepropásněte tuto šanci a sledujte naše webové stránky
Jiné akce - uveďte jaké : Čtvrtek 3.3. NOIVA. Divadelní salon -herec Lukáš
Hejlík a ekonom Tomáš Sedláček představí knižní novinku Ekonomie dobra a
zla. Projekt LiStOVaNi - scénické čtení a beseda s autorem Pátek 4.3.
NOIVA. Hudební salon - koncert Oldřicha Janoty. Hudební experimentátor,
křehký písničkář, bohém, duchovní impresionista. Významná osobnost české
hudební scény. Pátek 11.3. přednáška z cyklu Podróże bliskie i dalekie „Bibliotekarka w USA“ Opowiada mgr Izabela Kula, dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Cieszynie Sobota 12.3. NOIVA. Jakubova noha - autorské čtení.
Svatojakubská pouť dvou českých žen do španělského Santiaga de Compostela
Středa 16.3. NOIVA. Kulinářský salon s Davidem Valíčkem. Vaříme se známou
osobností Sobota 19.3. NOIVA. Ivan a Martini -autorský večer básníků Ivana
Petlana a Martina Černera. Doprovod na kytaru Martin Chovanec,ukázky z
experimentální poezie Pondělí 21.3. NOIVA. Život Indiánů : Inkové a Mayové.
Přednáší PhDr. Olga Vilímková, PhD.V rámci Festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět Středa 23.3.přednáška z cyklu Setkání s
technikou. Systém managementu kvality, přednáší Ing. Jaromír Jahn Středa
23.3. Osudové ženy Setkání se žáky Církevní SŠ, ZŠ a MŠ Pátek 25.3. NOIVA.
Poezja śpiewem podszyta. Večer poezie polského básníka Juliana Tuwima a
textů písní Mariana Hemara Sobota 26.3.NOIVA. Pohádkování s Ewou Kus a
Zdeňkem Klusákem - předčítání knih nejmenším dětem Úterý 29.3. Březen v
kalendáři - Josefové slaví jaro. Povídání o známých nositelích tohoto jména
Středa 30.3. Literární klub Babylon pro studenty středních škol Dílna
tvůrčího psaní. Dílnu povede MgA. Petr Kantor, pedagog Ostravské univerzity
a redaktor časopisu REMIX Fotografická soutěž pro děti do 15 let Pristiženi
při čtení Literární testík pro všechny test na ověření svých vědomosti pro
děti, mládež i dospělé
Jméno: Renáta Nevelöšová
Funkce: vedoucí studovny
E-mail: studovna@knihovna.ctesin.cz
Název knihovny: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace - oddělení
Britské centrum KMO
Ulice: ul. 28. října 2
Město: Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ: 702 00
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.kmo.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 4 semináře pro pedagogy ve spolupráci se českými
zástupci nakladatelství Oxford a Cambridge University Press; ve spolupráci
s Univerzitou v Cambridge zkoušky nanečisto; Čtenářský klub/Reading Club
nad knihou Kena Folletta \"Eye of the needle\"; v rámci Dne ostravských
čtenářů čaj o páté;

Časové rozpětí akce: akce se konají v průběhu března, Den ostravských
čtenářů ve čtvrtek 31. března
Jméno: Milica Čenžáková
Funkce: vedoucí Britského centra KMO
E-mail: cenzakova@kmo.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kopřivnice
Ulice: Obránců míru 368
Město: Kopřivnice
PSČ: 742 21
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.kdk.cz
Jiné akce - uveďte jaké : 1. března: Velký ptačí sněm - vyhlášení výtvarné
soutěže pro děti MŠ 1. - 31. března: Obrazy a plastiky - výstava prací pana
Pavla Kahánka 9. března: Divadlo Bez kliky - divadelní představení pro žáky
ZŠ na pobočce Sever 16. března: Trénování paměti pro dospělé v rámci
Národního týdne trénování paměti 24. března: S Ernestem Evropou –
cestopisná přednáška Lucie Kovaříkové a Michala Jona v rámci cyklu Na kole,
na vodě, letem projedeme celým světem 30. března: Nevíte si rady, jak
zvládnout agresivitu svých dětí? – přednáška Mgr. Svatavy Vyhlídalové pro
rodiče a učitele předškolních dětí v rámci cyklu Škola volá
Jméno: Bc. Pavel Šenk
Funkce: knihovník
E-mail: senk@kdk.cz
Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek
Ulice: Jiráskova 506
Město: Frýdek-Místek
PSČ: 73801
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.mkmistek.cz
Týden čtení aneb : Čtení seniorům v pečovatelském domě a v domově důchodců,
čtení dětem, čtenáři čtou čtenářům.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejpilnější
čtenář - vyhlášení v jednotlivých pobočkách
Jiné akce - uveďte jaké : Registrace nových čtenářů zdarma. Knihovnické
dílny pro děti. Výstava k 75. výročí narození Zdeňka Svěráka a 100. výročí
narození Václava Čtvrtka. Semináře Cambridge University Press - jazykové
učebnice. Beseda s autorkou knihy Od Velké Moravy svítá s Jaroslavou
Grobcovou. Vyhlášení výsledků literární soutěže Můj svět pro začínající
autory.
Časové rozpětí akce: Březen
Jméno : ing. Barbora Veličková
Funkce: vedoucí knihovny Místek
E-mail: velickova@mkmistek.cz
Název knihovny: Městská knihovna Klimkovice
Ulice: Lidická 5
Město: Klimkovice
PSČ: 742 83
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.mesto-klimkovice.cz/knihovna.php
Maraton čtení : 3.3.2011 Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou,
autorské čtení knihy Ema a kouzelná kniha, beseda s dětmi a seznámení s
další tvorbou Petry Braunové pro děti a mládež.
Jiné akce - uveďte jaké : 15.3.2011 navštíví knihovnu dětští klienti z
nedalekých Jodových sanatorií Klimkovice( ZŠ a MŠ při zdravotnickém
zařízení Klimkovice)děti jsou z různých koutů České republiky a proto máme
pro ně připraveno s pomocí kvízů a soutěží seznámení s okolím
Klimkovic,seznámení s pověstmi a čtení z knih (vnímání textu.
Časové rozpětí akce: začínáme 3.3.2011 - do konce března 2011

Jméno: Bc. Zuzana Konvičková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@mesto-klimkovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rýmařov
Ulice: Sokolovská 25
Město: Rýmařov
PSČ: 79501
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.mekrymarov.info
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): \"Otázky a odpovědi pro
zvídavé čtenáře\" 30 otázek týkajících se naší knihovny včetně odpovědí,
najdou čtenáři v místním tisku Rýmařovský horizont
Jiné akce - uveďte jaké : 1.3. vernisáž výstavy - grafiky Šárky Lupečkové
(1.-31.3.) 8.3. beseda s Liborem Turkem o Havajských ostrovech 1.4. Noc s
Andersenem
Jméno: Lenka Žmolíková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nový Jičín
Ulice: Husova 2
Město: Nový Jičín
PSČ: 741 01
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: http://www.knihovnanj.cz
Maraton čtení : 15.3. Autorské čtení spisovatelky Terezy Boučkové fejetony z knihy Boží a jiná muka.
Jiné akce - uveďte jaké : 1.-31.3. Výstava cestopisných fotografií na téma
Život a víra Asie - autor Juraj Kaman. 7.3. Přednáška na téma Fyzický a
duchovní vliv místa a prostoru na člověka - přednáší Josef Ulehla. Jak
ovlivňuje místo člověka, jak člověk ovlivňuje místa, kde chce žít, pracovat
a bydlet. 7.-13.3. Školení seniorů Základy práce na PC. 22.3. Cestovatelská
přednáška s projekcí Kuba - legendární perla Karibiku. Přednáší cestovatel
a fotograf Juraj Kaman.
Časové rozpětí akce: přednášky - 1,5 hodiny
Jméno: Renáta Domoráková
Funkce: vedoucí Městské knihovny Nový Jičín
E-mail: renata.domorakova@knihovnanj.cz
Název knihovny: Místní knihovna Stonava
Ulice: čp. 825
Město: Stonava
PSČ: 735 34
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.stonava.knihovna.info
Týden čtení aneb : 10.3.2011- děti české ZŠ čtou seniorům v DPS Stonava,
11.3.2011 - děti polské ZŠ čtou seniorům v DPS Stonava
Jiné akce - uveďte jaké : 18.3.2011 setkání seniorů polské národnostní
menšiny, 21.3.2011 Rumcajse a jiné pohádky V.Čtvrtka čte pro děti polské ZŠ
loutkoherečka Wanda Michałek, 25.3.2011 9,00 Setkání s Oliverem, Kubou a
Emou - o hrdinách svých knih vypráví p. Petra Braunová (1.-5.tř.),
25.3.2011 11,00 Knihy nejen pro děvčata - Petra Braunová a její knihy pro
mládež (6.-9.)
Časové rozpětí akce: 1. 3.2011 - 31. 3.2011
Poznámky, sdělení : v týdnu od 21.3. - 25.3. amnestie upomínek, přihlášky
zdarma na 1 rok pro nové čtenáře
Jméno: Marta Orszuliková
Funkce: knihovnice
E-mail: mkston@rkka.cz

Název knihovny: Knihovna Jablunkov
Ulice: Školní 389
Město: Jablunkov
PSČ: 739 91
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.jablunkov.cz/knihovna
Maraton čtení : Pohádkové čtení
Jiné akce - uveďte jaké : Archivní Vademecum - průvodce po matrikách
Zemského archivu v Opavě - sestavení rodokmenu
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Irena Byrtusová
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna@jablunkov.cz
Název knihovny: Knihovna & Šenovské muzeum
Ulice: Kostelní č. 128
Město: Šenov
PSČ: 739 34
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.naseknihovna.cz/senov
Týden čtení aneb : Každý březnový čtvrtek tj. 3.3.,10.3.,17.3,24.3.,31.3. od 14 do 16 čteme pohádky dětem.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano - bude
vyhlášen 31.3. 2011
Nové služby knihoven - uveďte jaké: od 21.3. do 25.3. - amnestie pro
dlužníky,
Jiné akce - uveďte jaké: 1.3. a 31.3. registrace v knihovně zdarma
Jméno: Simona Slavíková
Funkce: ředitelka
E-mail: kmsenov@volny.cz
Název knihovny: Městská knihovna Třinec
Ulice: Lidická 541
Město: Třinec
PSČ: 73961
Kraj: Moravskoslezský kraj
Web knihovny: www.knih-trinec.cz
Týden čtení aneb : Listování s Tomášem Sedláčkem
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ano
Jiné akce - uveďte jaké: Pasování prvňáčků na čtenáře
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Martina Wolna
Funkce: ředitelka
E-mail: reditelka@knih-trinec.cz

Olomoucký kraj

Název knihovny: Obecní knihovna Smržice
Ulice: Jakuba Krezy
Město: Smržice
PSČ: 798 17
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.knihovnasmrzice.webk.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): písemnou formou otázek
občanům
Týden čtení aneb : opět romantické a hororové čtení pomalé i rychlé čtení s
dětmi a pro děti, beseda na téma B.Němcová a Babička
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): král čtenářů mezi
malými i velkými čtenáři
Maraton čtení : 8.března 8-12 děti 13-17 dospělí
Nové služby knihoven - uveďte jaké: donáška knih do bytů čtenářům, kteří si
do knihovny nemohou dojít

Jiné akce - uveďte jaké: 12.března den otevřených dvěří 14-16 19.března den
pro děti 14-16
Časové rozpětí akce: 1.března - 31.března
Poznámky, sdělení: všechny akce z loňského března najdete na našich
webových stránkách
Jméno: Ivanka Slavíčková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.smrzice@seznam.cz
Název knihovny: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
Ulice: Lipovská 10/296
Město: Jeseník
PSČ: 79001
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.knihovna-jesenik.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ano, této akce se
zúčastníme.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Vědomostní soutěže každý měsíc na
dětském oddělení.
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda v Domově důchodců - historie jesenické
knihovny - současná doba. Autorské čtení - Irena Fuchsová Speciální
březnová vědomostní soutěž - Dětské oddělení
Jméno: Soňa Kovaříková
Funkce: Knihovnice - dětské oddělení
E-mail: deti@knihovna-jesenik.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Skorošice
Ulice: Skorošice 93
Město: Skorošice
PSČ: 790 66
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.knihovnaskorosice.webnode.cz
Týden čtení aneb : Soutěž v rychlém čtení, zkrátka čtení čehokoliv a
kýmkoliv.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Knihovnické kolo
ve Skorošicích proběhlo.
Jiné akce - uveďte jaké : Pasování na čtenáře, moje nejoblibenější knižka,
kreslíme s Dudkem, posezení dříve narozených čtenářů atd. viz naše webové
stránky.
Časové rozpětí akce: 1.3. do 31.3.
Jméno: Marcela Kolomarová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnaskorosice@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Konice
Ulice: Kostelní 46
Město: Konice
PSČ: 798 52
Kraj: Olomoucký kraj
Jiné akce - uveďte jaké: Začínáme číst už ve školce. Poprvé do knihovny s
nejmenšími dětmi. Velká soutěž - Zábavné hádanky pro bystré děti
Časové rozpětí akce: Tři akce pro celou MŠ po dvou hodinách - 6 hod.
Poznámky, sdělení: Pro děti budou připraveny besedy, soutěže, hry a tvoření
s papírem. Velká soutěž je určena pro čtenáře i nečtenáře knihovny, jejíž
cílem je touto formou přilákat nečtenáře, má podheslo - Přiveďte i svého
bystrého kamaráda, co nechodí do knihovny.
Jméno: Vlasta Snášelová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@konice.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Bohuňovice

Ulice: 6. května 617
Město: Bohuňovice
PSČ: 783 14
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.naseknihovna.cz/bohunovice
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Jiné akce - uveďte jaké: výstavka fotografií: Strakonický dudák aneb když
jsme hráli divadlo registrace nových čtenářů zdarma
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Eva dokoupilová
Funkce: knihovník
E-mail: bohunovice.knihovna@seznam.cz
Název knihovny: Městká knihovna Uničov
Ulice: Panská 55
Město: Uničov
PSČ: 783 91
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.knihovnaunicov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa - proč nechodím do
knihovny, proč nečtu - děti(čtenáři) budou zjišťovat pomocí anketních
lístků tyto údaje od dospělých. Za každý odevzdaný lístek malá odměna.
Týden čtení aneb : 9.3.Děti čtou seniorům - pro klienty klubu Sluníčko
(centrum sociálních služeb ), povídky současných čs.autorů
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : 25.3. Pohádky do postýlky - Marek Srazil,2x besedy pro
předškolní děti
Jiné akce - uveďte jaké: Přednáška pro veřejnost doc.Ivy Málkové o
Františku Hrubínovi Výstava fotografií - Tereza Sochorová (1.3. - 31.3.)
Časové rozpětí akce: 1.3 - 31.3.2011
Jméno: Irena Ochránková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.unicov@seznam.cz
Název knihovny: ICT a Knihovna Protivanov
Ulice: Náměstí 32
Město: Protivanov
PSČ: 798 48
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.protivanov.com/knihovna
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Dotazník pro čtenáře a
nečtenáře: akce na celý měsíc březen
Týden čtení aneb : 7.3.2011 - společné čtení v družině ZŠ - pohádky Václava
Čtvrtka. 14.3.2011- MŠ v knihovně - Pohádky z mechu a kapradí
Jiné akce - uveďte jaké :
celý měsíc březen: soutěž pro děti - namaluj,
jak chceš, aby vypadala naše knihovna, co v ní není a mělo by být 17.3.2011
tvořivá dílna pro děti 21.3.2011 - Děti hrají dětem - K.J. Erben:
Polednice- vysoupení dětského ochotnického divadla
Časové rozpětí akce: měsíc březen
Jméno: Kateřina Trundová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@protivanov.com
Název knihovny: Městská knihovna Litovel
Ulice: nám. Svobody 675
Město: Litovel
PSČ: 784 01
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.knih-litovel.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Setkání současných
litovelských autorů s neformální besedou o tvorbě, životě a městu.

Týden čtení aneb : Veselé čtení Čtvrtka ve čtvrtek
Jiné akce - uveďte jaké: Výstava prací současných litovelských autorů
Jméno: Lenka Fišrová
E-mail: fisrova@knih-litovel.cz
Název knihovny: Knihovna města Olomouce
Ulice: náměstí Republiky 1
Město: Olomouc
PSČ: 771 66
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.kmol.cz
Týden čtení aneb : 16.3. čtení ukrajinské pohádky pro děti spojené s
besedou o Ukrajině každé úterý v březnu na pobočce brněnská - literární
posezení a čtení pro všechny věkové kategorie- Tato kniha mne dostala
Maraton čtení : 7.3. pobočka Jungmannova - Maraton čtení - tentokrát Čteme
ušima aneb Den s audioknihou
Jiné akce - uveďte jaké: 3.3. pobočka Jungmannova - poslech prvního
rozhlasového zpracování knihy Jana Procházky Ucho a beseda s jejími
protagonisty 10.3. v KMOL-přednáška historičky Mgr.Toničky Plíškové:Kruhy v
obilí březen-výstava Tvoříme školní časopis spojená s besedou s novinářkou
březen-výstava fotografii olomouckých a finských studentů Street of
Tamperee and Olomouc tradiční Noc s Andersenem - pobočka Jungmannova,
Brněnská a oddělení pro děti amládež
Jméno: Mgr.Jana Pospíšilová
Funkce: vedoucí úseku knihovnických služeb
E-mail: pospisilova@kmol.cz
Název knihovny: Obecní knihovna v Rapotíně
Ulice: Družstevní 125
Město: Rapotín
PSČ: 788 14
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: http://www.rapotin.cz/index.php/obecni-knihovna.html
Týden čtení aneb : Zapojíme se do akce \"Škola naruby\", abychom přitáhly
rodiče nebo prarodice ke čtení svým dětem.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Přihlásíme do
akce Čtenář roku 2011 naši nejlepší čtenářku 10letou Terezu Jílkovou.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: V rámci Klubu mladých čtenářů ukazovat
zakulisí naší knihovny a umožnit dětem čtení nahlas.
Jiné akce - uveďte jaké: V březnu chceme zahájit 5letý projekt \"Celý
Rapotín čte\", přípravou \"Noci s Andersenem\" v místní ZŠ a dalšími
akcemi, které připomenou občanům Rapotína aby více četli a využivali svou
obecní knihovnu.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Jméno: Pavla Kánská
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@rapotín.cz
Název knihovny: Místní knihovna Všechovice
Ulice: Náves
Město: Všechovice
PSČ: 753 53
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: knihovnavsechovice.webz.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): (prováděli jsme loni, letos
neopodstatněné)
Týden čtení aneb : Čtení - každý čtvrtek v měsíci. Dospělí čtou dětem
Jiné akce - uveďte jaké : knihovniocké lekce, besedy
Časové rozpětí akce: březen 2011
Poznámky, sdělení: Propagace čtenářství obecně
Jméno: Lýdie Trlifajová

Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihvs@sendme.cz
Název knihovny: Městská knihovna Hranice
Ulice: Masarykovo nám. 71
Město: Hranice
PSČ: 753 01
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.mek.hranet.cz
Týden čtení aneb : Veřejné čtení - studenti dětem a jejich rodičům
(divadelní spolek Štěk&spol. Hranice).
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Letáčky na veřejných místech ve městě s
pozváním do knihovny a s nabídkou všech služeb knihovny
Jiné akce - uveďte jak : Den otevřených dvěří, pro děti ten den dáreček
Jméno : Marie Jemelková
Funkce: ředitelka
E-mail: mek@mek.hranet.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Radslavice
Ulice: Školní 5
Město: Radslavice
PSČ: 75111
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www. radslavice.cz/knihovna
Týden čtení aneb : Soutěž v rychločtení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Příjem registrací k nové službě zasílání předupomínek na meil
Jiné akce - uveďte jaké : \"Poprvé do knihovny\" Beseda pro 1. a 2. třídu
ZŠ \"Vypěstuj si květinu\" - Kurz pro děti i pro nečtenáře, pěstování podle
návodu v knize (učíme se používat naučné knihy)
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Lada Veselá
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.Radslavice@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník
Ulice: Nádražní 160
Město: Javorník
PSČ: 790 70
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.kulturnidumjavornik.cz
Jiné akce - uveďte jaké : -Recitační soutěž 8. 3. -besedy pro žáky základní
školy - celý měsíc březen - Trénink paměti úterý 22. 3. - Cestopisná
přednáška Tomáše Černohouse - Jeruzalém v pohybu 23. 3. v 18,00
Jméno: Věra Hradilová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@mksjavornik.cz
Název knihovny: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Ulice: nám. T. G. Masaryka 11
Město: Lipník nad Bečvou
PSČ: 751 31
Kraj: Olomoucký kraj
Web knihovny: www.mek-lipniknb.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Průzkum spokojenosti hodnocení různých oborů činnosti knihovny. Trvá do 31. 3.
Týden čtení aneb : Pohádkový úterek - podvečerní společné čtení na téma
\"Moje první pohádka\". 1. 3. od 18,00 hodin v dětském oddělení
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Ano

Maraton čtení : Patra Braunová - beseda dětí 1. stupně ZŠ se spisovatelkou
nad knihou \"Ema a kouzelná kniha\". 2. března v 10:00, 11:00 a 12:00 hodin
ve výstavním sále Domeček
Jiné akce - uveďte jaké : Pasování prvňáčků na čtenáře - 16. 3. v 10:00 v
sále ZUŠ. Literární procházky Lipníkem s návštěvou Pamětní síně Bartoše
Vlčka a Jaroslava Polky. 23.3. v 8:00, 10:00 a 14:00 hodin. Registrace
zdarma - pro neregistrované zájemce možnost získat v březnu čtenářský
průkaz s platností do konce roku.
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3.
Jméno: Miroslava Střelcová
Funkce: ředitelka
E-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz

Pardubický kraj
Název knihovny: Městská knihovna Hlinsko
Ulice: Adámkova 554
Město: Hlinsko v Čechách
PSČ: 539 01
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.knihovna.hlinsko.cz
Týden čtení aneb: Čtení v Domově seniorů Drachtinka. Čajové literární
odpoledne.
Jiné akce - uveďte jaké : Beseda NOVÝ ZÉLAND - Babka Ťapka. Beseda
AUTOMATICKÁ KRESBA - Eva Motyčková. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen soutěže O NEJLEPŠÍ KOMIKS. Slavnostní vyhlášení výsledků literární
soutěže HLINECKÝ HRNEČEK. Čtení vítězných prací HLINECKÉHO HRNEČKU. Knižní
jarmark KNIHY ZA BABKU. Nabídka vyřazených knih.
Jméno: Vlasta Morávková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@hlinsko.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Jaroměřice
Ulice: Centrum života a podnikání, č.200
Město: Jaroměřice
PSČ: 569 44
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.jaromerice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Na všech připravovaných
březnových akcích budou rozdávány anketní lístky s malým dotazníkem. Před
Nocí s Andersenem se budou děti pohybovat mezi občany s anketou.
Týden čtení aneb : 8.3.\"Co četly babičky vnoučatům- co čtou vnoučata
babičkám.\" Společné setkání dětí a prarodičů s malým pohoštěním a
oblíbenými knihami.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 1.3. bude
vyhlášen dětský nejpilnější čtenář za rok 2010 při vyhodnocení výtvarné a
literární soutěže.
Maraton čtení : 1.3.Soutěž mezi dětmi \"Rychlý čtenář\" při setkání dětívyhodnocení výtv. a lit.soutěže \"Jak se stát ilustrátorem přečteného nebo
vymyšleného příběhu\"
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Zavedení nových webových stránek
knihovny v průběhu měsíce března. Doposud jsou veškeré informace o
plánovaných a uskutečněných akcích knihovny zveřejňovány na
www.jaromerice.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 16.3.Jihovýchodní Afrika- cestopisná přednáška
manželů Špillarových s bohatou fotodokumentací a nabídkou cestopisných
publikací. 20.3. Vítání jara s poslechovým koncertem swingového orchestru
Fr. Zeleného. Současně s vernisáží obrazů Jany Hejlové \"Malba na sametu\".
Při této příležitosti vyhlášena nejpilnější čtenářka za rok 2010. 22.3.
Beseda pro děti i rodiče se spisovatelkou Danielou Krolupperovou.
Prezentace knih s předčítáním. 30.3. Beseda se spisovatelkou Klárou

Janečkovou, mladou autorkou oblíbených románů ze současnosti. 1.-2.4. Noc s
Andersenem anketa dětí mezi dospělými,výtvarná dílna-enkaustika, čtení s
Rumcajsem -kdo je rychlejší, noční cesta s hajným Robátkem a zvířátky, po
návratu povídání s fotografem J.Hlaváčem, spisovatelem O.Koudelkou a
malířkou H.Křenkovou- téma \"Život v lese\".
Časové rozpětí akce: besedy -2hodiny, koncertní odpoledne- 3 hodiny, noc s
Andersenem - od odpoledne do rána.
Poznámky, sdělení: Snad vše vyjde podle plánů.
Jméno: Helena Vykydalová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnajaromerice@centrum.cz
Název knihovny: Městská knihovna Jevíčko
Ulice: U Zámečku 451
Město: Jevíčko
PSČ: 569 43
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: http://www.knihovna-jevicko.cz/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa na téma: Víte o nás?
Je propagace služeb knihovny dostatečná?
Týden čtení aneb : Tak tuhle si musíte taky přečíst - cyklus besed s dětmi
Základní školy, Gymnázia, kdy každý doporučuje ostatním knihu, která jej
zaujala. Pro družiny - Hádej, hádej pohádku - ukázky z pohádek. Děti si
budou malovat svoji záložku.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlášení
Čtenářské družiny - Super čtenářů. Tato družina je prestižní a můžete do ní
vstoupit pouze jste-li jmenován superčtenářem. Na členy čekají v knihovně
bonusy a výhody.
Maraton čtení : Maraton čtení pro 1. stupeň základní školy. Čtou jejich
učitelé, zástupci samosprávy,regionální autoři. Pro Gymnázium - Hororové
příběhy, večerní čtení na zámečku. Zdeněk Jirásek - autorské čtení
Nové služby knihoven - uveďte jaké: 15.3. v rámci akce Národní týden
trénování paměti - přednáška Trénink paměti. A na to navazjící cyklus
přednášek certifikovanou trenérkou paměti knihovnicí Pavlou Konečnou.
Jiné akce - uveďte jaké: Školení veřejnosti - Do knihovny z pohodlí domova.
Využití katalogu knihovny. Noc s Andersenem - napínavá noc pro děti. 3.
března - Kalifornie, cestopisná přednáška 17. března Paříž, cestopisná
přednáška 25. března - Kostelíček sv. Bartoloměje - promítání filmu 31.
března Maroko,cestopisná přednáška Literární soutěž - Umění limeriku, ve
spolupráci s Gymnáziem
Časové rozpětí akce: 01.03.2011 - 31.03.2011
Jméno: Kavanová Stanislava
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@jevicko.net
Název knihovny: Městská knihovna Chrudim
Ulice: Filištínská 36
Město: Chrudim
PSČ: 537 01
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.knihovna-cr.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Den pro nečtenáře registrace pro nové zájemce zdarma.
Týden čtení aneb : Knihovní hody - Denní stacionář Pohoda (knihovnická
dílnička a čtení, děti čtou seniorům.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čestné členství nejstarší čtenáři obdrží čestné členství spolu s malým dárkem.
Maraton čtení : 16.3. od 16h Maraton čtení
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Kurz práce s počítačem
Jiné akce - uveďte jaké: Kamila Skopová - Rodinné svátky o století
zpátky.Setkání s výtvarnicí a spisovatelkou. 10.3.(8.30 - 15.00) Malované

básničky - příměstký tábor, tentokrát ve spolupráci s ilustrátorem Jiřím
Fixlem. 23.3.( 15-17h)Pojdtě si hrát - výtvarná dílna pro malé a velké
25.3. Kaničkárna - večer poezie
Jméno: Iveta Novotná
Funkce: knihovnice
E-mail: novotna@knihovna-cr.cz
Název knihovny: Městská knihovna Choceň
Ulice: Sadová 1624
Město: Choceň
PSČ: 565 01
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: knihovna.chocen.net
Jiné akce - uveďte jaké: nabídka pro školy 23.3. \"Pohádkové divadélko\" literární pořad Hany Ptáčníkové pro 1. třídy ZŠ 16.3. setkání s
regionálními autory Jiřím Popelkou a Boženou Tymichovou - pro 3. třídy ZŠ
\"Jak se budí sluníčko\" - jarní čtení a povídání pro děti MŠ (termín po
dohodě s MŠ) 14.3. \"Čtenář roku MěK 2011\" - vyhodnocení nejlepšího
čtenáře dětského oddělení Městské knihovny Choceň Vzdělávací pořady 24.3.
\"Expedice Aconcagua\" cestopisná přednáška o Expedici Aconcagua 2009.
7.3.,14.3.,21.3. a 28.3. jednorázové začátečnické kurzy internetu
doprovodná akce 15.3.-31.3. knižní burza a prodej vyřazených knih
Jméno: Božena Hradilová
Funkce: vedoucí MěK Choceň
E-mail: knihovna.chocen@worldonline.cz
Název knihovny: Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Ulice: Zámecké náměstí 185/1
Město: Moravská Třebová
PSČ: 571 01
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.mkmt.cz
Týden čtení aneb : 14. – 15.3. 2011 Čteme rychle a vnímavě Soutěž pro děti
v rychlosti čtení a v pochopení přečteného textu proběhne v dětském
oddělení knihovny v době od 8.00 do 12 hod. a od 13.00 do 14.00 hod., další
zájemci dle individuální domluvy. Soutěžní kategorie: 2. tř., 3. tř., 4.-5.
tř., 6. – 9. tř. ZŠ. Kolektivní návštěvy oznamte, prosím, předem.
Nejrychlejší čtenáře odměníme! 14.3. – 19..3. 2010 – Týden čtení Děti čtou
seniorům - senioři čtou dětem •15. 3., 17.3. 2011 – Děti čtou seniorům,
začátek ve 14.30 hod. v sále sociálních služeb •14..3., 16.3. 2011 –
Senioři čtou dětem, začátek ve 14.30 hod. v dětském oddělení MěK •19.3.
2011 – Čteme si navzájem, od 9.00 hod. do 12.00 hod. v dětském oddělení MěK
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Moravskotřebovský
čtenář roku 2011
Maraton čtení : 17.3. 2011 - Martina Drijverová (beseda)
Poznámky, sdělení: Během celého měsíce propagace audioknih.
Jméno: Ludmila Koláčková
Funkce: ředitelka MěK
E-mail: knihovna@mkmt.cz
Název knihovny: Městská knihovna Králíky
Ulice: Velké náměstí 273
Město: Králíky
PSČ: 561 69
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: http://kraliky.orlicko.cz/knihovna/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Proč mě čtení !ne) bere 2.ročník ankety, kterou jsme udělali už vloni
Týden čtení aneb : Akce s Klubem maminek - čteme nejmenším dětem
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:

Jiné akce - uveďte jaké: Propojení webu knihovny a základní školy, systém
odkazů, zveřejňování novinek apod.
Časové rozpětí akce: v průběhu měsíce března
Jméno: Ivana Marečková
Funkce: ředitelka
E-mail: Imareckova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Přelouč
Ulice: Masarykovo nám.44
Město: Přelouč
PSČ: 535 0 1
Kraj: Pardubický kraj
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano, každý měsíc
budeme vyhlašovat nejlepšího čtenáře
Jiné akce - uveďte jaké: besedy s regianálními začínajícími spisovateli
Časové rozpětí akce: celý měsíc březen
Jméno: L. Válková
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna.prelouc@tiscali.cz
Název knihovny: Mětská knihovna Ústí nad Orlicí
Ulice: Příkopy 376
Město: Ústí nad Orlicí
PSČ: 56201
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: http://www.knihovna-uo.cz/
Týden čtení aneb : 10. 3. Čtení o zvířátkách pro děti
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 29. 3. Slavnostní
vyhlášení Čtenáře roku 2010 a vítěze prvního ročníku Čtenářské ligy
Jiné akce - uveďte jaké: 16. 3. Doc. Marie Macková: Ústecké osobnosti přednáška v rámci Akademie volného času 21. 3. Světový den poezie v ústecké
knihovně 24. 3. Knihovna pro Klub seniorů 1. 4. Noc s Andersenem
Jméno: Kateřina Kapounová
E-mail: katerina.kapounova@knihovna-uo.cz
Název knihovny: Městská knihovna Žacléř
Ulice: Na Pilíři 204
Město: Žacléř
PSČ: 542 01
Kraj: Pardubický kraj
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa-Jaká kniha Vám v
knihovně schází
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku
Jiné akce - uveďte jaké: Fotografická soutěž Nebojte se internetu-vyuka
Magnesia Litera-anketa Čtení z pohádkového košíku-beseda Čtení pohádkových
babiček-beseda
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Hana Kocurková
Funkce: vedoucí
E-mail: mkzacler@volny.cz
Název knihovny: Knihovna MO III Pardubice
Ulice: Lidmily Malé 656
Město: Pardubice
PSČ: 530 12
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.mmp.cz/urad/mestske-obvody/umo3/knihovna.html
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhodnocení
návštěvnosti knihovny na nové adrese za rok 2010 : 1. nejaktivnější dospělý
čtenář 2. nejaktivnější dětský čtenář 3. nejstarší čtenář knihovny

Jiné akce - uveďte jaké: Knihovnická amnestie : Během celého měsíce března
mohou čtenáři vracet knihy bez sankcí ,jejíž výpůjční doba již dávno
uběhla.
Jméno: Špačková Marcela
Funkce: samostatný odborný knihovník
E-mail: knihovna.dubina@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Sezemice
Ulice: Spálená 141
Město: Sezemice
PSČ: 53304
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.sezemice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Ptáme se známých osobností
našeho města??
Týden čtení aneb : Čteme s našimi domácími mazlíčky. Ve spolupráci s klubem
Agelity představujeme různé domácí mazlíčky, čteme si o nich a s nimi.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku 2010.
Vyhlášení výsledků dětského i dospělého oddělení a předání cen.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Knihovna jde za Vámi, služba určená
seniorům, zaměřená na informace z knihovny i veřejného života,prezentovaná
při schůzkách v DPS. Služba umožňující dosptupnost knih i nemohoucím.
Jiné akce - uveďte jaké: Výtvarná dílna - písmenka ožívají Nejoblíbenější
autor dětských sezemických čtenářů
Časové rozpětí akce: 1.3. 2011-31.3.2011
Jméno: Procházková Petra
Funkce: Knihovnice
E-mail: knihovna@sezemice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Bystré
Ulice: nám. Na Podkově 68
Město: Bystré
PSČ: 56992
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: knihovna.bystre.cz
Týden čtení aneb : Děti čtou dětem - z knih V. Čtvrtka 22. března dopoledne
Maraton čtení : beseda a autorské čtení s paní Jitkou Čechovou o knize
Stačí být jedinou notou k oslavě Boží.. 7. března 17, 30 hodin
cestovatelská beseda s V. Špillarem - Národní parky Afriky 17. 3. v 17, 30
hodin
Jiné akce - uveďte jaké: divadlo pro děti: Špalíček - z pokladnice
národních písní M. Alše. 3. 3. v 15 hodin
Jméno: Jaroslava Neudertová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@bystre.cz
Název knihovny: Městská knihovna Holice
Ulice: Holubova 768
Město: Holice
PSČ: 53401
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.holice.eu
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Čtenářský průzkum pro
knihovnu 1.-31.3.2011
Jiné akce - uveďte jaké: Setkání se spisovatelkou Jaroslavou Paštikovou prvňáčci se setkají se spisovatelkou před pasováním - 1.3. Žáci třetích
tříd budou malovat postavy z knížek Václava Čtvrtka k jeho 100. výročí
narození
Jméno: Anna Boříková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@holice.cz

Název knihovny: Městská knihovna ve Svitavách
Ulice: Wolkerova 92/18
Město: Svitavy
PSČ: 56802
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.booksy.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): zveřejníme výsledky průzkumu,
který proběhl do 20. prosince 2010
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Možnost zapůjčit si čtečku
elektronických knih s nahrávkami Zveřejňovat na webu pro děti, rodiče,
učitele a další povídky pro dyslektiky - začínáme v březnu, každý měsíc 1
nová povídka Možnost prodlužování výpůjček přes čtenářsko konto Objednávky
MVS elektronicky
Jiné akce - uveďte jaké : 15.3.2011 v 17,00 hod. Listování Ekonomií dobra a
zla (kniha Tomáše Sedláčka, scénické čtení) 24.3. Láska ctná a nectná povídání spisovatele Vlastimila Vondrušky na věčné téma - žena a láska ,
historický vývoj na podkladě skutečných pramenů Týden 7.3.-12.3.2011 aktivity v dětském oddělení: Pondělí 9.00 – 17.00 Výroba koláže na téma
„Můj hrdina z knížky“ Úterý , Pátek 9.00 – 13.00 Svět dětské knihy: Zábavný
testík pro 3 věkové kategorie Středa 9.00 – 17.00 Turnaj v Člověče nezlob
se Čtvrtek 12.00 – 17.00 Čtení , malování a luštěním (začátek v 12.30,
14.00, 15.30) Sobota 9.00 –12.00 Výstavka obrázků a koláží
Časové rozpětí akce: v průběhu měsíce března
Jméno: Milada Vacková
Funkce: ředitelka
E-mail: va@booksy.cz
Název knihovny: Městská knihovna Litomyšl
Ulice: Smetanovo nám. 50
Město: Litomyšl
PSČ: 570 01
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.litomysl.cz/knihovna
Týden čtení aneb : 16.3 dopoledne Čteme V. Čtvrtka 17.3. v 9.30 Čtení
marodům (pravidelné čtení v nemocnici) 17.3. od 17.00 čtení o jižních
Čechách na Kroužku Jihočechů
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 14. 3 ve 14.00
slavnostní vyhodnocení Krále čtenářů za Pardubický kraj za účasti starosty
Litomyšle
Maraton čtení : 17.3.v 8.30 -beseda s M. Drijverovou, ve 14.30 beseda s
promítáním \"Ekvádor a Galapágy s J. Márou,
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Od března rozšiřujeme výp. dobu. Na
dovolenou z knihovny - prezentace nabídky cestovní kanceláře CKL -během 2.
pol března
Jiné akce - uveďte jaké: 14. a 15.3. ve 13.00 Pro děti čtení a trénování
paměti 15. 3. v 17.00 cestopisná přednáška o Indonésii V týdnu čtení 14.19.3. každý den od 10.00 \"Jak na výběr a rezervaci knih z pohodlí domova\"
Časové rozpětí akce: 14. - 19. března
Poznámky, sdělení : V týdnu od 7. do 11. 3. jsou v našem okrese jarní
prázdniny, proto musíme celou akci o týden posunout
Jméno: Jana Kroulíková
Funkce: ředitelka MěK
E-mail: kroulikova@knihovna.litomysl.cz
Název knihovny: Městská knihovna Česká Třebová
Ulice: Smetanova 173
Město: Česká Třebová
PSČ: 560 02
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: http://knihovna.ceska-trebova.cz

Týden čtení aneb : Předčítání pro děti: Václav Čtvrtek. Úterý 1. března,
16:00 hod., dětské odělení Spisovatel Václav Čtvrtek slaví 100. výročí
narození, takže vás zveme na povídání o něm, ukázku knížek, které napsal,
čtení pohádek z „Cipískovi loupežnické knížky“ a také poslech pohádky “O
Rumcajsovi, Cipískovi a vodníku Volšovečkovi“ na CD v podání Josefa
Dvořáka. Také si něco vyrobíme... těšte se, kluci odejdou jako „Rumcajsové“
v loupežnické čepici a holčičky jako víly Amálky. Hasič Lukáš Novák (nejen)
čte dětem. Úterý 22. března, 16:00 hod., dětské odělení Hasič Lukáš Novák
(nejen) čte dětem (cyklus „různé profese čtou a vyprávějí dětem“) Zveme
všechny děti na setkání s Lukášem Novákem, „nejtvrdším hasičem světa“
(titul ze Světových hasičských her v Liverpoolu). Přijďte nakouknout do
hasičského světa, popovídat si a prohlédnout si knížky s hasičskou
tematikou.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejpilnější
čtenáři naší knihovny z dětského a dospělého oddělení budou v měsíci březnu
odměněni
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Udělej si svoji knihu Půjčte si knihu,
kterou nejen čtete, ale i sami píšete.
Tato neobyčejná kniha, dovoluje to, co žádná jiná kniha v naší knihovně.
Můžete, ba dokonce, musíte, do ní psát nebo kreslit.
Každý čtenář, který si knihu půjčí, může přispět povídkou, básničkou,
pohádkou, komiksem nebo jen obrázkem. Nenechte nás v tom a podělte se s
ostatními o svůj talent, myšlenku, nápad. Můžete tak pobavit sebe i
ostatní.
Čtenářská tombola - celý měsíc březen
Jiné akce - uveďte jaké : Jemnohmotné energie v nás a kolem nás. 15.
března, 17:00, čítárna Srdečně zveme na besedu Evy Motyčkové: Jemnohmotné
energie v nás a kolem nás. Jak pracovat s barevnými energiemi v auře. Jak
potěšit svoji Duši, najít svůj program a usnadnit lidské prožívání
skutečnosti. Které energie brát na pomoc a jak hledat sílu v sobě. Terapie
barvou a sebeléčení světlem. Andělé a jemnohmotný svět O dětech posunu.
Možnost zakoupení andělských karet, obrázků, andělských šperků a kyvadélek.
Internet pro úplné začátečníky.29. března, 8:30, čítárna Zveme na školení
základů internetu pro úplné začátečníky Noc s Andersenem. 1. až 2. dubna,
17:30 až 8.30, dětské oddělení. Každoroční nocování dětských čtenářů v
Městské knihovně. Je-li Vám mezi 6-11 lety, neváhejte se k nám připojit a
prožít noc plnou pohádkových bytostí a dobrodružství.
Časové rozpětí akce: celý měsíc březen
Jméno: Mgr. Gabriela Boháčková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna@ceska-trebova.cz
Název knihovny: Krajská knihovna v Pardubicích
Ulice: Pernštýnské náměstí 77
Město: Pardubice
PSČ: 530 94
Kraj: Pardubický kraj
Web knihovny: www.knihovna-pardubice.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlásíme
nejlepšího dospělého a dětského čtenáře
Jiné akce - uveďte jaké : 4.3. Beseda s Renatou Štulcovou - dětské odd.
21.3. Beseda s E.Petiškou (pro dospělé) 28.3. Zvedni hlavu a pohleď ke
hvězdám - beseda se členem České kosmické kanceláře M.Halouskem a ředitelem
amerického centra velvyslanectví USA M.Konvalinou - o letech do vesmíru,
kosmonautech, raketoplánech... (akce pro děti) 29.3. Den otevřených dveří
Jméno: Bošinová Markéta
Funkce: vedoucí služeb
E-mail: m.bosinova@knihovna-pardubice.cz

Název knihovny: Městská knihovna Radnice

Plzeňský kraj

Ulice: Nám. Kašpara Šternberka 363
Město: Radnice
PSČ: 33828
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: knihovnaradnice.wz.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Besedy s dětmi základní školy - vyzdvihnout dílo a
život Václava Čtvrtka. 22.3. - Pohádková beseda - Veselé a strašidelné
povídání o pohádkách a pověstech se Zdeňkem Zajíčkem- povídání bude
doplněno soutěžemi
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Alena Kratochvílová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: MK.Radnice@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nýrsko
Ulice: Náměstí 81
Město: Nýrsko
PSČ: 340 22
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovnanyrsko.cz
Týden čtení aneb : Úterý 8.3. a čtvrtek 10.3. od 16.00 hodin \"Z pohádky do
pohádky\" - společné čtení pro děti a rodiče s výtvarnou dílničkou. Po celý
týden \"Čtenářem na zkoušku\" - registrace nových čtenářů na 2 měsíce
zdarma
Jiné akce - uveďte jaké: Pondělí 7.3. burza knih a časopisů Sobota 12.3.
Loutkové představení divadla Špalíček (Čertovy nevěsty, Červená karkulka)
Pátek 18.3. Tvořivá dílna - polštáře Čtvrtek 24.3. Šumavská zastavení, báje
a pověsti z našeho kraje - beseda se spisovatelkou Marií Bubeníkovou
Jméno: Jarmila Poupová
E-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
Název knihovny: MěK Manětín
Ulice: Manětín
Město: Manětín
PSČ: 33162
Kraj: Plzeňský kraj
Týden čtení aneb : Akce Staré pověsti české jak je neznáte
Jiné akce - uveďte jaké: Módní návrhářka roku 2011
Jméno: Jana Haidlmaierová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: haidlmaierova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Ulice: ul. B. Němcové 118
Město: Domažlice
PSČ: 344 0
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.mekbn.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 8. března
vyhlášení krále čtenářů oddělení pro dospělé, Krále čtenářů novin a
časopisů, Prince čtenářů oddělení pro děti-za účasti zástupců města,
samosprávy, tisku - medializace v regionálním tisku
Jiné akce - uveďte jaké: celý měsíc: výstava obrazů B. Anderlové Příroda a
člověk,burza vyřazených knih, návštěva všech 4. tříd ZŠ v dětském oddělení
knihovny -7.-11. 3. amnestie pro čtenáře -10.3. promítání cestopisného
filmu Nebojte se Kolumbie regionálních cestovatelů, 31. března přednáška s
promítáním krátkých filmů Zppětohledy aneb Pohledy na novodobou historii
regionu
Jméno: Mgr. Hana Mlnáříková
Funkce: zástupce ředitele MěkBN
E-mail: mlnarikova@mekbn.cz

Název knihovny: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
Ulice: Harantova 378
Město: Janovice nad Úhlavou
PSČ: 340 21
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovna.janovice.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 3.3.- vyhlášení
nejlepšího čtenáře knihovny za rok 2010
Jiné akce - uveďte jaké: 2.3.- \"Šumavská zastavení\" -beseda se
spisovatelkou M. Bubeníkovou (senioři,žáci I.st. ZŠ), \"Sumavská
zastavení\"- březen výstava fotografií ke knize M. Bubeníkové, 1.3.recitál básníka P.J.Hejátka (pro žáky II.st. ZŠ), 4.- 21.3. - \"Pohádkové
tvoření\"- pro dětské čtenáře,18.3.- \"U nás v Řáholci\"- 3 besedy pro žáky
I. st. ZŠ, 19.3.- \"Jaro zpívá\" -koncert rodačky J. Reitmajerové,21.3.\"Každý může být básníkem\", \"Poezie v koruně stromů\"- vyhlášení
veršování pro dětské čtenáře ke Světovému dni poezie,Vědomostní kvíz ke
100. výročí narození V.Čtvrtka- peo dětské čtenáře, 1.3.-vyhlášení \"Velké
čtenářské soutěže skřítka Bodysbírka\"- určeno dětským čtenářům do 15 let
(březen- duben)
Jméno: Eva Semelová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@janovice.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Žihle
Ulice: Žihle 316
Město: Žihle
PSČ: 331 65
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: http://knihovna.zihle.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Účast v soutěži Biblioweb. Noc s Andersenem.
Jméno: Lucie Lušková
Funkce: knihovnice - vedoucí knihovny
E-mail: k.zihle@tiscali.cz
Název knihovny: Městská knihovna Horažďovice
Ulice: Mírové nám. 11
Město: Horažďovice
PSČ: 341 01
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovna.horazdovice.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 8. 3. Čtenář roku
–ocenení nejlepšího dospělého i dětského čtenáře za rok 2010 za přítomnosti
starosty Mgr. Karla
Maraton čtení : 2. 3. To nejlepší z Austrálie – beseda se Stanislavou
Nopovou a autorské čtení z knihy Toridi - pro 5. tř. ZŠ od 9.00 hod. 25. 3.
Blázniví donkichoti – beseda a autorské čtení - Ivona Březinová – pro 3.
tř. ZŠ od 9.00 hod.
Jiné akce - uveďte jaké: 1. 3. Severní Amerikou s děravou kapsou – Jan
Kavale o národních parcích USA – pro 9. tř. ZŠ od 9.00 hod. 1. 3.
Čtvrtkování – vyhlášení výtvarné soutěže - pro veřejnost 15. 3. Knižní móda
– vytváříme šatičky a doplňky pro knihy – obálka a záložka - pro ŠD, ZŠ,
pro veřejnost v Charitě od 13.30 hod. 17. 3. Trénování paměti – pro
veřejnost – sál knihovny od 15.00 hod. Besedy na objednávku - termín akcí
podle požadavku škol: Bullerbyn je ve Švédsku – beseda o Astrid Lindgrenové
a dalších švédských autorech knih pro děti - pro 3. tř. ZŠ Italské národní
pohádky – beseda o italských autorech a pohádkách - pro 3. tř. ZŠ
Francouzské pohádky – Charles Perrault a další autoři bajek z Francie - pro
4. tř. ZŠ Bohové a králové starého Egypta - pro 6. tř. ZŠ Staré řecké báje
a pověsti – pro 6. tř. ZŠ Čtvrtkův kolotoč – pohádky Václava Čtvrtka - pro
1. a 2. tř. ZŠ

Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Lenka Šimonová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: simonova@knihovna.horazdovice.cz
Název knihovny: Místní knihovna Skomelno
Ulice: Skomelno 94
Město: Radnice
PSČ: 338 28
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovnaskomelno.ic.cz
Týden čtení aneb : O jarních prázdninách předčítání každé odpoledne malým
čtenářům.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhodnocení
nejlepšího čtenáře mezi dospělými a dětskými čtenáři.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Seznam všech knih knihovny na webových
stránkách.
Jiné akce - uveďte jaké: Malování dětí, hlavní postavy z předčítaných knih.
Výstava knih Václava Čtvrtka.
Časové rozpětí akce: 7. - 31. března 2011
Poznámky, sdělení: Čtenářů i nečtenářů jsem se ptala tolikrát, proč nechodí
do knihovny, že všechny odpovědi bohužel znám. Knihovnám velmi konkurují
televize a a počítače a také lenost. Lidé musejí chtít sami, někdy je
propagace spíše odradí.
Jméno: Romana Kohlíčková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovnaskomelno@volny.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rokycany
Ulice: Masarykovo nám. 83
Město: Rokycany
PSČ: 337 01
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.rokycany.cz/knihovna.asp
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Čtenářská anketa na webu
Týden čtení aneb : Týden čtení aneb Čteme rádi
Jiné akce - uveďte jaké : Poezie nikoho nezabije - pořad pro děti
Jméno: Jarmila Kyselá
E-mail: jkysela@rokycany.cz
Název knihovny: Městská knihovna Horšovský Týn
Ulice: náměstí Republiky 102
Město: Horšovský Týn
PSČ: 346 01
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovnahorsovskytyn.webk.cz
Týden čtení aneb : 8.3. soutěž ve čtení Literárně-dramatický kroužek 9.3.
Jak čtou i ti, kterým to moc nejde (4.třída zvláštní škola, pomocná
třída)Děti s různým postižením.
Jiné akce - uveďte jaké: 1.3. Beseda pro 1. a 3. třídu ZŠ a OŠ (bývalá
zvláštní škola) 2.3. Beseda s paní Markétou Čekanou o tom, jak se píšou
pohádky - pro všechny 2. třídy ZŠ 3.3.Maminky na MD s dětmi - čtení je moc
důležité, výchova ke čtenářství v útlém věku 10. 3. pomoc při organizaci
regionálního kola v recitaci 17. 3. Maminky na MD s dětmi, výchova ke
čtenářství 22.3. Beseda s Milošem Kratochvílem pro všechny žáky 3. tříd ZŠ
23.3. Beseda s regionální spisovatelkou Marií Špačkovou, regionální
pověsti, pro všechny žáky 6. tříd ZŠ Odpoledne beseda pro širokou veřejnost
s paní Marií Špačkovou, Slovanský panteon a seznámení s její novou knihou
\"Proč víly nemají rády lidi\" Možná, bude i autogramiáda nové knihy Ivana
Vičara \"Karamor, poslední čaroděj ze země Kůd\", poslední týden v březnu.
Zúčastnil by se jí i autor a ilustrátor František Palme. V březnu dostanou

všichni žáci 1. a 2. tříd čtecí list s omalovánkou, který bude vyhodnocen
do konce měsíce.
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Poznámky, sdělení: Knihovna bude organizovat i Noc s Andersenem.
Jméno: Miloslava Baxová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@htyn.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Kralovicích
Ulice: Markova 2
Město: Kralovice
PSČ: 331 41
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovnakralovice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): \"Trefíte do knihovny?\" Ve
spolupráci se studenty SŠ Kralovice - oslovení veřejnosti mimo prostory
knihovny
Týden čtení aneb : \"Pohádky nás baví\" pro 1.-4. ročník ZŠ (především se
zaměřením na osobnost K. J. Erbena a V. Čtvrtka, ale i další - návaznost na
čtení v podobě výtvarného zpracování textu - dílka budou vystavena v
knihovně). \"To byl pan básník\" pro 5. ročník ZŠ (listování ve sbírce J.
Seiferta \"Maminka\" - návaznost na čtení v podobě vlastního pokusu o verše
o mamince - dílka budou vystavena v knihovně. \"Láska kvete v každém věku\"
- čtení pro seniory v ÚSP Kralovice. \"Jarní čtení s hvězdičkou\" listování v klasických dílech s milostnými a erotickými motivy.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhodnocení
nejaktivnějších čtenářů naší knihovny za rok 2011.
Jiné akce - uveďte jaké : 15.3.2011 Přednáška k Národnímu týdnu trénování
paměti. 17.3.2011 Přednáška \"Zaniklé Kralovice\" ve spolupráci s Muzeem a
galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice a Občanským sdružením Gryspek.
Časové rozpětí akce: 1.-31.3.2011
Jméno : Martina Pohanková
Funkce: knihovnice
E-mail: pohankova.martina@kralovice.cz
Název knihovny: Knihovna města Plzně, p. o.
Ulice: B. Smetany 13
Město: Plzeň
PSČ: 305 94
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovna.plzen.eu
Týden čtení aneb : 10.3.Čtení z knih V.Čtvrtka, 10.3.Čtení polské dětské
literatury s dětmi a s polským hostem, V.Čtvrtek: Jak čert hledal díru do
pekla-mluvené slovo, 7.a 10.3.Čtení pro prvňáčky a pro školní družiny
Maraton čtení : 10.3.Knihofon-čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu s
autorem P. Mazným a ilustrátorem V. Štajchem, 15.3.Beseda s D.
Krolupperovou, 1.3.Pohádka o slůněti-derniéra literárně-dramatického
kroužku, představení knížky Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi
smutné...nejmenším čtenářům
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nabídka nového on-line katalogu Carmen,
10.3.Střih mluveného slova-veřejně přístupný workshop s J. Příhodou,
nahrávání a sestříhání zvuků, úprava textu
Jiné akce - uveďte jaké : Výstavka knih \"Top ten naruby\"- novinky z
r.2010, které nebyly ani jednou půjčeny a nezaslouženě odpočívají v regále,
Jsme jenom knihy nebo vaši přátelé? Anketa, kde se čtenář může vyjádřit,
jaké místo zaujímají knihy v jeho životě, Doporučte svoji nejmilejší knihu
ostatním, čtenáři napíší svoji oblíbenou knihu a tak ji doporučit ostatním,
29.3.Současná literatura-trendy -přednáška pro seniory 1.,2.,4.3.Pohádková
knihovna-čtení a vyprávění se skřítkem Knihovníčkem
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Jana Hájková

Funkce: náměstek pro hlavní činnost
E-mail: hajkovaj@plzen.eu
Název knihovny: Městská knihovna Dobřany
Ulice: Stromořadí 439
Město: Dobřany
PSČ: 334 41
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.dobrany.cz/knihovna
Jiné akce - uveďte jaké : Pasování prvňáků na čtenáře Dospělí čtou
předškolákům
Časové rozpětí akce: 2 hodiny
Jméno: Sloupová Alena
Funkce: Knihovnice
E-mail: sloupova@dobrany.cz
Název knihovny: Městská knihovna Klatovy
Ulice: Balbínova 59
Město: Klatovy
PSČ: 339 01
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knih-kt.cz
Týden čtení aneb : 14.-18. 3. od 13,15 hod. Týden čtení, 28. 3. od 13,15
hod. 333 aneb Turnaj v jazykolamech - Pobočka oddělení pro děti a mládež.
30. 3. v 8 hodin - Soutěž ve čtení, městské kolo. Středy s křížovkou program určený ŠD,
Jiné akce - uveďte jaké : 14., 21. a 28. 3. Internet pro matky na MD, 1. 31. 3. výstava literatury s tématikou pro teenagery - Pobočka oddělení pro
děti a mládež. 14.3., 15.3., 16.3. a 18.3. - literární besedy pro 1. stupeň
ZŠ. 1.- 2. 4. Noc s Andersenem. 1. 3. v 18 hodin vernisáž výstavy a čtení z
knihy M. Huptych a J. Žáčka \"Milovníci knížek\". 10. 3. v 18 hodin
vernisáž výstavy \"Nebe studánek\". Ivana Řandová fotografie a Martin
Patřičný dřevěné objekty. 17. 3. v 17 hodin přednáška Mgr. Milana Strnada
\"Holocaust\".
Jméno: Zdeňka Buršíková
Funkce: ředitelka
E-mail: reditel@knih-kt.cz
Název knihovny: Městská knihovna Železná Ruda
Ulice: Zahradní 403
Město: Železná Ruda
PSČ: 340 04
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knihovnaruda.cz
Týden čtení aneb : 7.3. čtení Kytice 9.3. čtení Erbenových pohádek
Jiné akce - uveďte jaké : burza knih
Časové rozpětí akce: 1.3. - 31.3.
Jméno: Mgr. Martina Najmanová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnaruda@tiscali.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Plasích
Ulice: Pivovarská 1
Město: Plasy
PSČ: 331 01
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: http://knihovna.plasy.cz
Týden čtení aneb : Autorské čtení, besedy pro studenty a veřejnost se
spisovatelkou Jitkou Prokšovou a se spisovatelem MUDr. Václavem Gruberem
25. 3. 2011

Jiné akce - uveďte jaké : Prodejní výstava knih nakladatelství Fragment
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Věra Soutnerová
Funkce: ředitelka knihovny
E-mail: reditel@knihovna.plasy.cz
Název knihovny: Knihovna v Kolinci
Ulice: Kolinec 112
Město: Kolinec
PSČ: 341 42
Kraj: Plzeňský kraj
Web knihovny: www.knih.kolinec@raz-dva.cz
Jiné akce - uveďte jaké : 1. Výstava výtvarných prací dětí ZŠ v Kolinci na
téma \"Co čtou malí čtenáři?\". 2. Obrázky na plátně - tvůrčí dílna pro
děti. 3. Beseda s promítáním se \"šumavskou\" spisovatelkou M. Malou 4.
Tvůrčí dílna pro veřejnost - šperky z kůže 5. Pletení z pedigu - kurz pro
SZP v Kolinci.
Časové rozpětí akce: Průběžně celý březen
Jméno: Marie Hanusová
Funkce: knihovnice
E-mail: knih.kolinec@raz-dva.cz

Středočeský kraj

Název knihovny: obecní knihovna STATENICE
Ulice: Statenice 23
Město: Statenice
PSČ: 252 62
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://knihovna-statenice.webnode.cz/
Jiné akce - uveďte jaké : Obecní knihovna Statenice si Vás dovoluje
upozornit, že v rámci měsíce knihy proběhne v prostorách obecní knihovny ve
Statenicích ve středu dne 23. března 2011 od 17ti hodin večer „chuligánské“
poezie „VO CO DE…?“ všichni jste srdečně zváni Váš knihovník
Časové rozpětí akce: cca 2 hodiny
Poznámky, sdělení: budu rád, když se vyjádříte k webu v knize návštěv.
Děkuji Z.B.
Jméno: Zdeněk Blecha
Funkce: knihovník
E-mail: zdeble@centrum.cz

Název knihovny: Městská knihovna Zásmuky
Ulice: Za Zahrady 450
Město: Zásmuky
PSČ: 281 44
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnazasmuk.wz.cz
Týden čtení aneb : 15.3. 2011 Počteníčko v knihovně(děti ze ZŠ čtou dětem z
MŠ) 17.3, 22.3. 2011 Nečtete? Čtěte!! aneb hodina češtiny v knihovně (pro
5.-9.tř. ZŠ)
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku
obdrží malý dárek a bude představen v místním tisku, bude přihlášen do
celostání soutěže
Jiné akce - uveďte jaké : 2. - 30.3.2011 burza knih
Jméno: Anna Nouzáková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.zasmuky@tiscali.cz
Název knihovny: Knihovna Dr.E.Bořického
Ulice: Václavská 261
Město: Milín

PSČ: 262 31
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://www.milin.cz/knihovna.php
Jiné akce - uveďte jaké : Nalákat nečtenáře z řad dětí do knihovny. V rámci
informatiky pro děti ze základní školy, oslovit děti, kteří ještě nejsou
registrovanými uživateli knihovny, vysvětlit jim funkci a možnosti
knihovny.
Časové rozpětí akce: 1. 25. března 2011
Jméno: Jitka Slancová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovnaebm@volny.cz
Název knihovny: Místní lidová knihovna Jince
Ulice: Jana Žižky 243
Město: Jince
PSČ: 262 23
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: naseknihovna.cz/jince
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Již podruhé jsme
vyhodnotili nejlepšího čtenáře co do počtu zapůjčených knih a jako odměnu
získal roční členství v knihovně zdarma. Jedná se o kategorii dospělých i
dětí (studentů) - blíže viz. statistika knihovny za r. 2010 na našich
internetových stránkách.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Po celý měsíc má každý náš čtenář i
nečtenář bez rozdílu věku a pohlaví možnost připojení se na internet za
symbolickou částku 5,- Kč/za započatou půlhodinu.
Jiné akce - uveďte jaké: 1.výstavka knižních titulů spisovatelů, kteří
oslaví svá životní jubilea v měsíci březnu, potrvá celý měsíc 2. organizace
již 13. výtvarné a literární soutěže knihovny na téma - Já a sdělovací
prostředky, vlastní vyhodnocení proběhne dne 25. 3. 3. v době od 14. - 18.
3. pořádáme v pořadí již 3. burzu knih, výtvarných prací žáčků MŠ a ZŠ 4.
zapojili jsme se do hlasování o cenu čtenáře - MAGNESIA LITERA 2011 5. ze
dne 1. na 2. 4. budeme opět spát v knihvně v rámci Noci s Andersenem
Jméno: Ing. Zuzana Belanská
Funkce: knihovnice
E-mail: belanskaZ@seznam.cz nebo mlkjince@volny.cz
Název knihovny: Knihovna města Mladá Boleslav
Ulice: Václava Klementa 1229
Město: Mladá Boleslav
PSČ: 293 23
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.kmmb.cz
Týden čtení aneb : Čtení pro MŠ-během celého března
Jiné akce - uveďte jaké : 1.března-přednáška cestovatele O.Valáška
\"Černobílá Jihoafrická republika\" 8.března-beseda se spisovatelkou
M.Burdovou pro žáky ZŠ 17.března-setkání s mladoboleslavskou léčitelkou
M.Jirounkovou Výstava Magnesia Litera-celý březen 1.dubna-Noc s Andersenem
- součástí bude povídání s P.Braunovou a čtení z jejích knih
Jméno: Věra Kovaříková
Funkce: ředitelka
E-mail: kovarikova@kmmb.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nové Strašecí
Ulice: Havlíčkova 1155
Město: Nové Strašecí
PSČ: 27101
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnanovestraseci.wz.cz
Týden čtení aneb : Tradiční symboly jara - třeťáci nám a my jim - společně
čteme o zvycích a obyčejích jarních svátků

Jiné akce - uveďte jaké: Autoři regionu: Beseda se spisovatelem Jiřím
Červenkou, novostrašeckým rodákem
Jméno: Jitka Tomšů
Funkce: vedoucí MěK
E-mail: knihovna@mknovestraseci.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kutná Hora
Ulice: Husova 145
Město: Kutná Hora
PSČ: 284 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna-kh.cz
Týden čtení aneb : ano
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Nové služby knihoven - uveďte jaké: půjčování elektronické čtečky
Jiné akce - uveďte jaké: Přednáška \"Grafologie - písmo mluví za Vás\"
Jméno: Gabriela Jarkulišová
Funkce: ředitelka
E-mail: sefova@knihovna-kh.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Malín
Ulice: Malín
Město: Kutná Hora
PSČ: 284 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://knihovnamalin.webk.cz/
Týden čtení aneb : ano
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Jméno: Lucie Macháčková
Funkce: knihovník
E-mail: machackova@knihovna-kh.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kolín
Ulice: Husova 69
Město: Kolín
PSČ: 28000
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnakolin.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): ne
Týden čtení aneb : čtení v rámci besed se školami v průběhu celého měsíce
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 9. 3. 10.00
slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepšího dospělého čtenáře roku 2011
Maraton čtení : 1. 3. Martin Mejstřík a jeho kniha Deník - dopoledne pro
školy a odpoledne pro veřejnost
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Blokace (rezervace) knihy, která je
právě volná v knihovně.
Jiné akce - uveďte jaké: burza knih 9. 3. Starosta knihovníkem (hodinu bude
na oddělení pro dospělé půjčovat knihy čtenářům starosta města) přednášky a
besedy: T. Březinová a M. Černý: letec Březina Lov mníků v Norsku P.
Hirtlová: Paměť J. Pospíšil: Mezi lidojedy J. Formánek: letec Sehnal V.
Drozdová: Írán
Jméno: Vodičková Libuše
Funkce: vedoucí oddělení akvizice a katalogizace
E-mail: vodickova@knihovnakolin.cz
Název knihovny: Městská knihovna Nymburk
Ulice: Palackého 1749
Město: Nymburk
PSČ: 288 02
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna-nbk.cz

Týden čtení aneb : 8.3. v 17 hod. Poutník okouzlený rodnou zemí - autorské
čtení RNDr. Václava Větvičky
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : 22.3. v 9 hodin Lichožrouti - beseda a čtení s
ilustrátorkou, režisérkou Galinou Miklínovou
Jiné akce - uveďte jaké: Kurz pro seniory - základy práce na PC - úterky
1.,8.,15.,22.,29.března Jarní výtvarná soutěž pro děti vyhlášení - březen
Výstava obrazů a kreseb Vladimíra Císaře - březen- výstavní hala knihovny
1.4.-pátek- Noc s Andersenem- pohádková noc 2.3.-středa Literární procházka
po Nymburce- sraz v 10 hodin v knihovně
Jméno: Helena Liptáková
Funkce: ředitelka
E-mail: liptakova@knihovna-nbk.cz
Název knihovny: Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov
Ulice: Kostelní 141
Město: Dolní Bousov
PSČ: 29404
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna.dolnibousov.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Bude vyhlášen
král čtenářů mezi dětskými čtenáři.
Maraton čtení : Akce \"Které knihy čtu já\" - pokud vše dopadne, tak bude
číst paní učitelka, paní družinářka, pan místostarosta a paní knihovnice ze
svých oblíbených knih
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Akce s heslem: \"U nás si může dát kávu
i čaj, kdo má rád\" Nabídneme čtenářům samoobslužně rozpustnou kávu či čaj
během návštěvy knihovny.
Jiné akce - uveďte jaké: Cestopisná beseda s promítáním - J. Mára Japonskem s otevřenou pusou.
Jméno: Dita Říhová
Funkce: Vedoucí
E-mail: knihovna@dolni-bousov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Velvary
Ulice: Náměstí Krále Vladislava 10
Město: Velvary
PSČ: 273 24
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.velvary.cz/knihovna.html
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketu zveřejníme ve
Zpravodaji z Velvarska - 4.3.2011.Sběr anketních lístků celý březen.
Vyhodnocení ankety do 15.dubna 2011.
Týden čtení aneb : Čtení seniorům - 16.3.2011 Kritické čtení pro žáky ZŠ 23.3.2011
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ano, účastníme
se.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Základní výuka práce s počítačem pro
seniory, každé pondělí od 8.00 do 10.00.
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Irenou
Fuchsovou - 30.3.2011.Začátek akce v 17.00.
Jméno: Zdeňka Ortová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@velvary.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Ulice: Jodlova 111
Město: Kralupy nad Vltavou
PSČ: 278 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnakralupy.cz

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 7. 3. Vyhlášení
nejpilnějších čtenářů knihovny z řad dětí i dospělých
Jiné akce - uveďte jaké: 1.,8.3. Internet pro seniory 10.3. Besedy pro
mateřské školy 15.3. Beseda pro kluby důchodců 1.-2.4. Noc s Andersenem
Jméno: Šárka Pánková
Funkce: vedoucí MěK
E-mail: vedouci@knihovnakralupy.cz
Název knihovny: Městské muzeum a knihovna Čáslav
Ulice: Kostelní nám. 197
Město: Čáslav
PSČ: 286 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.cmuz.cz/Knihovna/index.htm
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku 2010
- dospělí Čtenář roku 2010 - děti Nejvěrnější čtenář naší knihovny
(Vyhlášení 3. března 2011)
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Rozšíření půjčovní doby na sobotu,
zkušebně zatím na první sobotu v měsíci od 2. dubna 2011
Jiné akce - uveďte jaké: Křest 2. dopl. vyd. knihy M.Hruškové Tam kde teče
Doubravka - Dolní Podoubraví 3. března 2011
Poznámky, sdělení: Termín 3. březen je předběžný, závisí také na účasti
představitelů města
Jméno: Milena Matějíčková
Funkce: zástupkyně ředitelky pro knihovnu
E-mail: knihovna@meucaslav.cz
Název knihovny: Městská knihovna Sázava
Ulice: nám. Voskovce a Wericha 356
Město: Sázava
PSČ: 28506
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://knihovna.mestosazava.cz
Týden čtení aneb : Soutěž v krasočtení - finále ve spolupráci se ZŠ
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda se spisovatelkou Zuzanou maléřovou a
spisovatelem, hudebníkem Josefem \"Pepsonem\" Snětivým 9.března
Jméno: Libuše Brošová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna@mestosazava.cz
Název knihovny: Místní knihovna Miskovice
Ulice: Miskovice 26
Město: Miskovice
PSČ: 285 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: knihovnamiskovice.webz.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejstarší čtenář,
Nejúspěšnější čtenář, Nejmladší čtenář - vyhodnocení a posezení s vedením
obce
Jiné akce - uveďte jaké: Vyhlášení soutěže Znáš historii a současnost svého
okolí Noc s Andersenem
Jméno: Dagmar Strbíková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihzrout@atlas.cz
Název knihovny: Městská knihovna Beroun
Ulice: U Kasáren 813
Město:Beroun
PSČ: 26601
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://www.knihovnaberoun.cz

Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů hledáme nejaktivnějšího čtenáře Městské knihovny Beroun za rok 2010
Jiné akce - uveďte jaké: 2.3.-Reiki a mocná síla lidské mysli - přednáška
Tomáše Brože 10.3.-Deník vědce na cestách - přednáška a promítání
fotografií ze zahraničních stáží fyzika 16.3.-Babka Ťapka na kraji světa
aneb Nový Zéland očima české babičky 23.3.-Kosmetika Ryor - přednáška
ředitelky firmy Ryor Evy Štěpánkové 30.3.-Diesel II - Do vězení snadno a
rychle - autorské čtení a přednáška Romana Šťastného a Bronislava Matulíka
1.4.-Noc s Andersenem
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Lada Schovánková
Funkce: knihovnice
E-mail: studovna@knihovnaberoun.cz
Název knihovny: Městská knihovna Dobříš
Ulice: Školní 36
Město: Dobříš
PSČ: 263 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnadobris.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa v místním tisku a
webových stránkách: Proč nevyužíváte služeb městské knihovny? Možnost
odpovědí na webových stránkách knihovny. Anketa v knihovně - Je nějaká
titul(kniha, časopis,...), který v naší knihovně postrádáte?
Týden čtení aneb : 8.3. Pohádkové odpoledne - pásmo čtení a vyprávění pro
nejmenší čtenáře. 10.3. Knihovnice čtou v Domově seniorů a jako hosta
uvedou spisovatelku Marii Hruškovou - autorské čtení. 12.3. Den pro
velblouda - vyhlášení vítězů a předání hlavní ceny v literární kavárně
Velbloud v soutěži Památky města Dobříše pořádané Měk Dobříš v TVK. Zde
čtení povídek - hlavní hrdina - velbloud.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů
dobříšské knihovny bude vyhlášen .
Maraton čtení : 10.3. Beseda a autorské čtení se spisovatelkou Ivou
Procházkovou.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Od začátku roku 2011 otevřeno každou
sudou sobotu na obou odděleních.
Jiné akce - uveďte jaké: Výstavky na oddělení pro dospělé: Ženy- hrdinky v
české beletrii, Muži - hrdinové v české beletrii, Knihovnice, knihovníci,
knihovny - hrdinky a hrdinové v české i světové beletrii. Na dětském
oddělení - každý týden literární křížovka, soutěž o V. Čtvrtkovi - poznávat
ukázky z jeho díla.
Časové rozpětí akce: 1.3. - 31.3. 2011
Jméno: Pechová Kateřina
Funkce: ředitelka
E-mail: kat.pechova@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Český Brod
Ulice: nám. Arnošta z Pardubic 1
Město: Český Brod
PSČ: 282 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: knihovna@knihovna-cbrod.cz
Maraton čtení : - Čteme si s Václavem Čtvrtkem – na maratón čtení z
oblíbených knih Václava Čtvrtka zveme do Městské knihovny děti a jejich
rodiče nebo prarodiče ve čtvrtek 24.3. 2011 od 18.00, číst budou pozvaní
hosté i zájemci z řad návštěvníků, vstup volný
Jiné akce - uveďte jaké: - Malujeme s Václavem Čtvrtkem – výtvarná akce pro
čtenáře dětského oddělení i další zájemce, po celý měsíc malujeme
nejoblíbenější pohádkové postavičky Václava Čtvrtka - Autorské čtení paní
spisovatelky Renaty Štulcové – v pátek 18.3.2011 bude pro žáky 5.-7. tříd
obou českobrodských základních škol vyprávět o svých historických románech

Růže a krokvice a Mojmír - Cesta pravého krále. - Hrajeme si s Václavem
Čtvrtkem – cyklus besed pro děti prvního stupně českobrodských i
mimobrodských základních škol, zábavné soutěžení se známými i méně známými
pohádkovými hrdiny knih Václava Čtvrtka proběhne ve dnech 28.3., 31. 3.,
4.4., 7.4.,11.4. a 14.4. 2011
Jméno: Eva Vedralová
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovna@knihovna-cbrod.cz
Název knihovny: Knihovna Jana Drdy
Ulice: nám. T.G.Masaryka 156
Město: Příbram
PSČ: 261 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.kjd.pb.cz
Nové služby knihoven - uveďte jaké: 17.3.Zahájení činnosti čtenářského
kroužku při ústřední knihovně 7.3. Otevření skladů veřejnosti - každé 1.
pondělí v měsíci
Jiné akce - uveďte jaké: Hlavní knihovna Vyhlášení 15. ročníku lit. soutěže
Příbram Hanuše Jelínka Vyhlášení lit. soutěže na webu - Náruč plná strachu
Přednáška s besedou 15.3. Shromažďování,vydávání a dostupnost publikací ve
St. okresním archivu Příbram 15.3. Setkání knihovníků regionu (RF) 16.3.
Odpoledne her a soutěží s knihou - děti 23.3.Tvůrčí dílna - zdobíme
perníčky - děti Pobočka Škola: 11.3.-vyhlášení výsledků lit soutěže \"co
prarodič vyprávěl\" 24.3. Vyhlášení oceněných autorů soutěže \"Napiš pro mě
pohádku\"(čtení vítězných prací Pobočka Březové Hory 18.3.Československý
den - čtení ze slovenského slabikáře pro děti
Poznámky, sdělení: V našem programu vycházíme z našich tradic-viz dílny a
lit. soutěže. V přehledu uvádím výbě, akcí je mnohem víc
Jméno: Mgr. Naděžda Čížková
Funkce: zástupkyně ředitele
E-mail: cizkova@kjd.pb.cz
Název knihovny: Městská knihovna Černošice
Ulice: Riegrova 228
Město: Černošice
PSČ: 252 28
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice
Týden čtení aneb : od 7.3. do 11.3. pro dětské návštěvníky knihovny
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): vyhlášení
největšího čtenáře za rok 2010
Jiné akce - uveďte jaké: akce pro seniory-internet, orientace v ON-LINE
katalogu, odpuštění poplatků za zpoždění, registrace nových čtenářů zdarma,
pozvánka pro školy na besedy do knihovny, výtvarná soutěž pro děti, 3. kolo
knihovnické tomboly o knihy, den otevřených dveří v sobotu 26.3., zapojení
do projektu Škola naruby
Časové rozpětí akce: 1.3. - 31.3.
Jméno: Šilhánková Irena
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@mestocernosice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Čelákovice
Ulice: Na Hrádku 1092
Město: Čelákovice
PSČ: 205 88
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Městská knihovna
Čelákovice slavnostně vyhlásí nejlepšího \"Čtenáře roku\" 10. března 2011 v
17.30 hod. v rámci Poetického večera polabských autorů za účasti

spisovatelů, zástupců města a s hudebním doprovodem ZUŠ Jana Zacha v
Čelákovicích
Maraton čtení : Poetický večer polabských autorů - autorské čtení
začínajích autorů, 10.3.2011 v 17.30.hod. Hosté večera - Petr Kukal, Martin
Petiška, Stanislav Rudolf. Hudební doprovod - skupina Jamchestra
Časové rozpětí akce: 17.30 - 21 hod.
Jméno: Soňa Husáriková
E-mail: husarikova@knihovna.celakovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Benešov
Ulice: Malé náměstí 1700
Město: Benešov
PSČ: 256 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna-benesov.cz
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Vyhlášení soutěže o nejlepšího dětského
čtenáře roku 2011
Jiné akce - uveďte jaké: 9.3. cestopisný pořad o Africe - p. Částka 24.3.
beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Simonou Wagnerovou o knize
\"Špicberský deník neposedné maminky\" 29.3 hudební pořad Jiřího Černého na
téma Michal Tučný
Jméno: Hradcová Jaroslava
Funkce: knihovnice
E-mail: mk@knihovna-benesov.cz
Název knihovny: Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů
Tomanových
Ulice: Palackého 9
Město: Rožmitál pod Třemšínem
PSČ: 26242
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.tremsinsko.cz
Týden čtení aneb : 9.3.2011 ve 14.00 Bojim, bojim - odpoledne plné
strašidelného čtení pro děti 16.3.2011 ve 14.00 Jedeme do Afriky představení knih o Africe, čtení z cestopisů 23.3.2011 ve 14.00 Což takhle
dát si špenát - virtuální vaření z kuchařských knih pro děti 30.3.2011 ve
14.00 Kdo si hraje, nezlobí - knihy plné her pro děti a jejich využití
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Maraton čtení : Autorké čtení A.J.Nyklové : Babka Ťapka na kraji světa aneb
Nový Zéland očima české babičky 17.3.2011 v 16.30
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Zlatá pondělí - každé březnové pondělí
registrujeme nové čtenáře zdarma a promíjíme poplatky za upomínky, těm,
kteří přinesou knihy vrátit
Jiné akce - uveďte jaké: 30.3.2011 v 9.30 Sněhurka a sedm trpaslíků program pro mateřské školy. Walt Disney a jeho pohádky. 7.3.2011 v 9.00 a
14.3.2011 v 10.00 Z čtenářského deníku - pro Základní školu 23.3.2011 v
10.00 a 25.3. v 8.00 Pohádková knihovna - pro Základní školu
Jméno: Petr Jarosil
E-mail: knihovna@rozmitalptr.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Velký Osek
Ulice: Žižkova 398
Město: Velký osek
PSČ: 281 51
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnavelkyosek.wz.cz
Jiné akce - uveďte jaké: Pohádková babička/čtení pohádek pro 1.a 2. třídy věnováno V.Čtvrtkovi,plakáty, článek v Osečanu
Časové rozpětí akce: 30. a 31.3., měsíc březen
Jméno: Jaroslava Dohnalová
Funkce: knihovnice

E-mail: velosek.knihovna@worldonline.cz
Název knihovny: Husova knihovna v Říčanech
Ulice: Masarykovo nám. 83
Město: Říčany
PSČ: 251 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://knihovna.ricany.cz
Týden čtení aneb : Děti čtou seniorům a naopak (ve spolupráci s Domovem
seniorů v Říčanech)
Jiné akce - uveďte jaké: Tradiční výrobní dílna \"U Míši a Fíši\"
(přezdívky autorek)- např. výroba záložek či dalších drobností (pro děti)
Povídání o české historii - porovnání mýtů a skutečností - beseda se
čtenáři
Časové rozpětí akce: v průběhu března 2011
Jméno: Ing. Vladimír Levický
Funkce: ředitel
E-mail: vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
Název knihovny: Městská knihovna Smečno
Ulice: Náměstí T.G. Masaryka
Město: Smečno
PSČ: 27305
Kraj: Středočeský kraj
Jiné akce - uveďte jaké : Pasování prvňáčků na čtenáře
Časové rozpětí akce: akce jednodenní v odpoledních hodinách - datum ještě
není upřesněn, probíhá jednání s vedením ZŠ Smečno
Jméno: Vlasta Fořtová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.smecno@seznam.cz
Název knihovny: Obecní knihovna v Žilině
Ulice: Žilinská 205
Město: Žilina
PSČ: 27301
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovnazilina.unas.cz
Týden čtení aneb : Beseda a autorské čtení Zdeňky Ortové
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Rozšířená otevírací doba na 3 dny v
týdnu
Jiné akce - uveďte jaké: Vystoupení písničkářky Simony Klímové Prodejní
výstavka nakladatelství Fragment Knihovnické karty pro děti Film pro děti
Jak se dělá kniha (Fragment) Prezentace Noci s Andersenem Výstavka KNIHA A
JÁ (děti ze ZŠ v Žilině) Výstava kulturní tipy okolí
Časové rozpětí akce: 12.3., 14.00 - cca 18.00 hod.
Jméno: Lenka Šimková
E-mail: knihovnazilina@seznam.cz
Název knihovny: Knihovna Eduarda Petišky
Ulice: Ivana Olbrachta 36
Město: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
PSČ: 250 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna.brandysnl.cz
Jiné akce - uveďte jaké :
Literárně hudební večer autorské čtení Markéty
Pilátové a Jany Šrámkové, hudba Saxofonový kvartet místo konání: kavárna
kina v 19,00
Časové rozpětí akce: 9. 3. 2011,
Jméno : Věra Krajíčková
Funkce: zástupce ředitelky
E-mail: vera.krajickova@knihovna.brandysnl.cz

Název knihovny: Místní lidová knihovna Miskovice
Ulice: Miskovice
Město: Miskovice
PSČ: 285 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: knihovnamiskovice.webz.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejstarší čtenář,
Nejpilnější čtenář, Nejmladší čtenář
Maraton čtení : Středy plné pohádek a románů - čtené ukázky audioknih
Jiné akce - uveďte jaké : Webová soutěž - Kdo to byl
Časové rozpětí akce: každou středu
Jméno: Dagmar Strbíková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihzrout@atlas.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Chrustenice
Ulice: Chrustenice 69
Město: p. Loděnice
PSČ: 267 12
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: http://knihovnachrustenice.ic.cz/
Týden čtení aneb : Vzhledem k velikosti knihovny jsme se v souvislosti s
touto akcí rozhodli vyhlásit soutěž, kdy čtenáři dostanou otázky
související s knihou, kterou musí přečíst. Nejmenší čtenáři budou číst
knihy od Milera, větší děti dostanou knihy od Čtvrtka a dospělí čtenáři
budou číst knihy Jirotky.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 7. 3. 2011 oficální předání diplomu Čtenáři roku.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Nově si čtenáři mohou v knihovně
vypůjčit i časopisy. Čtenáři mohou v souvislosti se spuštěním nového webu
ke komunikaci s knihovnou použít kontaktní formulář na webových stránkách.
Jiné akce - uveďte jaké : 12. 3. 2011 vytváření leporel s pohádkovými
bytostmi nebo fotkami. 21. 3. 2011 - beseda s Annou Johanou Nyklovou.
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Eva Husáková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovnachrustenice.ic.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Kněžmost
Ulice: Střediska 24
Město: KNěžmost
PSČ: 29402
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.knihovna-knezmost.websnadno.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Piškvorková soutěž pro děti,
jako pozvánka do knihovny a následně registrace zdarma na rok 2011
Týden čtení aneb : Týden čtení obměníme pozvánku na výstavu
fotografií\"Mikoro svět\" a kresba \"Jinýma očima\",Kouzlo tance\"
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhodnocení
obrázku skřítka Šikulky
Maraton čtení : Doporučená četba pro děti ve spolupráci se ZŠ :projekt
Čteme. 4.třída zahájí společné čtené knihy TORIDI za útesem leží svět . V
návaznosti na tento projekt bude přizvána i paní spisovatelka
Nové služby knihoven - uveďte jaké : nové webové stránky: www.knihovnaknezmost.websnadno.cz nově výpůjčka pro žáky o polední pause , každé úterý
od 11-13hod.
Jiné akce - uveďte jaké : pro MŠ Vaclav Čtvrtek:Co se děje v LESE ŘÁHOLCI
pro 1.stupeň ZŠ:Co se děje v LESE ŘÁHOLCI + PRACOVNÍ LISTY S OKRUHY POHÁDEK
Časové rozpětí akce: v průběhu měsíce března dle dohody
Poznámky, sdělení :

Jméno: Ivana Cenefelsová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.knezmost@dragon.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kladno
Ulice: nám. Sítná 3105
Město: Kladno
PSČ: 272 01
Kraj: Středočeský kraj
Web knihovny: www.mkkl.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vyhlášení
2.ročníku soutěže \"O nejlepšího čtenáře knihovny\"
Jiné akce - uveďte jaké : 14. - 19.03. - Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
16.03. - Den otevřených dveří - 3. kolo dětské soutěže \"Cesta za
pohádkou\" - vyhlášení nového ročníku vědomostní soutěže pro dospělé
čtenáře \"Kdo čte - vyhraje\" - příprava na tradiční \"Noc s Andersenem\"
9. a 23.03 bezplatné lekce Internetu
Jméno: Ing. Petr Kubica
Funkce: ředitel
E-mail: kubica@mkkl.cz

Ústecký kraj

Název knihovny: Městská knihovna Štětí
Ulice: Obchodní 708
Město: Štětí
PSČ: 41108
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.steti.cz/kultura/knihovna
Týden čtení aneb : Celé Česko čte dětem s podtitulem Děti dětem ve dnech1419. 3.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Slavnostní
předání ceny nejlepšímu čtenáři naši knihovny - Josef Mach
Maraton čtení : 23. 3. autorské čtení s A.J. Nyklovou - kniha Babka Ťapka
na kraji světa aneb.....
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Semináře Počítač-laik se diví, odborník
žasne po celý měsíc - pondělí a středa
Jiné akce - uveďte jaké: vědomostní soutěž Křížovka - hudební osobnosti
vědomostní soutěž pro dospěláky Česká republika známá - neznámá výtvarná
soutěž Pam,pam,pampeliško.... Literární soutěž Stanu se učitelem
Časové rozpětí akce: po celý měsíc březen
Poznámky, sdělení: zakončení Nocí s Andersenem - 1. 4. 2011 - celkem 30
dětí - věnováno Čtvrtkovinám
Jméno: Ivana Roubíčková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: ivana.roubickova@mk.steti.cz
Název knihovny: Městská knihovna Ervína Špindlera
Ulice: Karlovo náměstí 19
Město: Roudnice nad Labem
PSČ: 413 01
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: info@mk-roudnice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): webové stránky
Týden čtení aneb : 8.9. - Děti čtou dětem ve spolupráci s farní charitou
hlasité předčítání z knižních novinek
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Vyhlášení
Čtenáře roku v rámci knihovny-cenu předá místostarosta města
Maraton čtení : autorské čtení 23. 3. - Gita Dudová beseda

Jiné akce - uveďte jaké: letáčky na rozdávání (informační centrum, akce
jiných neziskových organizací apod.) dopolední předčítání v rámci Celé
Česko čte dětem
Poznámky, sdělení: každý týden alespoň 1 akce k podpoře čtenářství
Jméno: Ječná Lenka
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: akvizice@mk-roudnice.cz
Název knihovny: Severočeská vědecká knihovna
Ulice: W.Churchilla 3
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 401 34
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: http://www.svkul.cz/
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Maraton čtení : ano
Jiné akce - uveďte jaké: Den otevřených dveří
Jméno: dr. Miroslav Bünter
Funkce: náměstek ředitele
E-mail: bunter@svkul.cz
Název knihovny: Městská knihovna Most, příspěvková organizace
Ulice: Moskevská 12
Město: Most
PSČ: 434 21
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.knihovnamost.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ano
Maraton čtení : ano, 9.3.-Alena Ježková
Jiné akce - uveďte jaké: 1.3.-přednáška Zelené Mostecko 8.3.-Kompas aneb
světem knih 14.-19.3.-burza knih 29.3.-přednáška Alfons Mucha
Jméno: Kateřina Bánovská
Funkce: vedoucí oddělení beletrie
E-mail: beletrie@knihovnamost.cz
Název knihovny: Městská knihovna Litvínov
Ulice: Soukenická 982
Město: Litvínov
PSČ: 436 01
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.knihovna-litvinov.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): \"Kecejte nám do toho\" anketa pro mládež 13 - 19 let, která má za cíl zjistit, jakých aktivit by
se mladí zúčastňovali v nově rekonstruované knihovně. Spolupráce s 2. st.
ZŠ a SŠ Litvínova, Mini anketka - \"Na pustý ostrov si vezmu...\"(vyber
knihu :)
Týden čtení aneb : Upečte si příběh - psaní příběhu na pokračování v
dětském odd. a na dětském webíku, Čtení s mlýnkem pohádek - ukázky z
různých pohádek a soutěžení - 9., 16., 23., 30., 3. pro žáky 1. tříd,
školní družiny a speciální školy, Cyklus besed \"Abeceda pohádek\" v rámci
projektu Knížka pro prvňáčka
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): \"Kdo si půjčil
nejvíc\"
Maraton čtení : 21. 3. Beseda pro 3. třídy ZŠ Hamr se spisovatelkou
Martinou Drijverovou - Sísa Kyselá
Jiné akce - uveďte jaké: 10. 3. Národní týden trénovaní paměti - přednáška
o paměti pro širokou veřejnost, Anketa SUK 2010, Magnezia Litera 2011 +
výstava 20 nejčtenějších českých knih vydaných v roce 2010, 10 dní pro
nečtenáře (1. - 11. 3.) - přihlášení zdarma do konce roku 2011, Amnestie
pro zapomnětlíky 14. - 25. 3., \"Odečti si sám\" - čtenáři v dospělém odd.
si sami mohou za pultem odečíst knihy ze svého konta,

Časové rozpětí akce: Celý březen 2011
Jméno: Marcela Gűttnerová
Funkce: ředitelka
E-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz
Název knihovny: Městská knihovna Žatec
Ulice: Náměstí Svobody 52
Město: Žatec
PSČ: 438 11
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.mekzatec.cz
Týden čtení aneb : - Čtení s pohádkovou babičkou (každou březnovou středu v
odděleních pro děti knihovny); - Soutěž v rychlém čtení pro děti od 6 do 15
let (během měsíce března v odděleních pro děti knihovny);
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): - Účast v soutěži
Nové služby knihoven - uveďte jaké: - Dny otevřených dveří (druhý březnový
týden na všech odděleních knihovny); - Sleva registračního poplatku (pro
všechny nově registrované čtenáře knihovny běhěm Dnů otevřených dveří ve
výši 50%); - Čtenářská amnestie na dlouhodobě vypůjčené a opakovaně
upomínané knihy (pro všechny čtenáře během Dnů otevřených dveří knihovny);
Jiné akce - uveďte jaké: - Pasování prvňáčků na čtenáře (první březnový
týden); - Cestopisná beseda s Lenkou a Václavem Špillarovými (23.3.2011); Beseda se spisovatelkou Ivonou Braunovou (31.3.2011); - Pohádková noc v
knihovně (1.4.2011); - Informační lekce O životě a díle Václava Čtvrtka
(pro 1.stupeň ZŠ od 7.3. do 31.3.2011); - Výstavy knih a vědomostní soutěže
věnované životu a tvorbě autorů Václav Čtvrtek, Miloš Macourek a Zdeněk
Svěrák; - Prázdniny pro děti v knihovně (od 14.3. do 18.3.2011);
Časové rozpětí akce: měsíc březen, konkrétní termíny uvedeny u jednotlivých
akcí
Jméno: Radka Filková
Funkce: ředitelka
E-mail: filkova@mekzatec.cz
Název knihovny: Městská knihovna Louny
Ulice: Mírové nám. 1
Město: Louny
PSČ: 440 01
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.mkl.cz
Týden čtení aneb : 7.3. Čtěte klasiky v originále 8.3. Čtení z knih
vydaných knihovnou nejstarší publikace 8.3. Bojíte se rádi? strašidelné
čtení pro děti 9.3. Kde je Jácíček? scénické čtení z knihy Daisy Mrázkové
10.3. Lounští čtou Lounským 11.3. Čte celá škola projekt celodenního čtení
13.3. Čtení na broukovi o zvířatech z brodukce nakladatelství Baobab
Maraton čtení : 22.3. děti čtou dětem
Jiné akce - uveďte jaké: Čtení sluší každému - fotografická soutěž pro
čtenáře knihovny výstava v dubnu v občerstvení Jeroným Louny, Poeticky!
18.-20.3.krajská postupová recitační přehlídka uměleckého přednesu a
divadel poezie Počítačové kurzy pro začátečníky Literární kvíz pro dětiKam cestují hrdinové? Každodenné celodopolední jarní prázdninový program
pro děti 30.3. Chytré hlavičky, šikovné ručičky - čtení o velikonocích pro
předškoláky
Jméno: Věra Pokorná
Funkce: zástupkyně ředitelky pro kulturu a vzdělávání
E-mail: pokorna@mkl.cz
Název knihovny: KZMP Postoloprty
Ulice: Mírové náměstí 3
Město: Postoloprty
PSČ: 439 42
Kraj: Ústecký kraj

Web knihovny: kzmp.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa na web.
stránkách.Název - kniha na přání
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): vyhlášení krále
čtenářů, foto na web.,
Maraton čtení : Beseda - Začarováná třída - autorka - Březinová a besedy
pořádané knihovnou na dané téma.
Jiné akce - uveďte jaké: Divadelní představení 15.03. 2011 R. Kippling
Časové rozpětí akce: 1.3. - 31.03. 2011
Jméno: Blanka Myslikovjanová
Funkce: knihovnice
E-mail: blankamyslikovjanova@kzmp.cz
Název knihovny: Městská knihovna Rumburk
Ulice: Tř. 9. Května 150/29
Město: Rumburk
PSČ: 40801
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.mkrbk.cz
Týden čtení aneb : Celý měsíc čteme se školami
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Promítání naučných filmů pro děti
Jiné akce - uveďte jaké: Přiveď nového čtenáře - oba dostanete malý dárek
Výstava: 7.3. - 2.4. Obrazy Evy Kramarzové Výstava: O knihách s humorem
Časové rozpětí akce: celý měsíc
Jméno: Martina Bezděková
Funkce: knihovnice
E-mail: detske@mkrbk.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Staňkovice
Ulice: Postoloprtská 8
Město: Staňkovice
PSČ: 439 49
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.stankovice.cz/knihovna
Týden čtení aneb : 9.3. 16:30 Čteme 20 minut Václava Čtvrtka 23.3. 16:30
Pověsti nejen od Erbena
Nové služby knihoven - uveďte jaké: eformuláře \"Sčítání 2011\"-PC internet
přístupný pro každého
Jiné akce - uveďte jaké : Propagace a podpora hlasování Magnesia Litera,
SUK 2011 soutěž Knížky pro děti Knihovnické lekce pro ZŠ a MŠ - Večerníček
a Václav Čtvrtek, Rumcajsova rodina (25.3.) Dramatizace Tajemství smaženého
koblížku Nově registr.dospělý čtenář získá pro své děti registraci na rok
2011 zdarma 30.3. Jarní dekorace - tvořivá dílna 1.-2.4. VI. Noc s
Andersenem (4. Pohádkovník)
Časové rozpětí akce: 1.3.-31.3.2011
Jméno: Jahelková Sylvie
Funkce: knihovnice
E-mail: jahelkova@stankovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Trmice
Ulice: Zámecká 189/12
Město: trmice
PSČ: 400 04
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: http://omo.svkul.cz/trmice
Týden čtení aneb : 15.3. a 17.3. knihovna patří dětem. Čtení pro děti ze ZŠ
a Praktické školy v dopoledních hodinách + maňáskové divadlo.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): na závěr měsíce
března při \"Noci s Andersenem\" - odměna nejlepším dětským čtenářům.

Jiné akce - uveďte jaké : Autorské čtení Václava Větvičky z jeho knih 3.3. 2011 v knihovně. 21.3. beseda pro děti s Martinou Drijverovou - v
jednání
Jméno: Součková Vlasta
Funkce: vedoucí Městské knihovny Trmice
E-mail: souckova51@seznam.cz
Název knihovny: KZMP Postoloprty
Ulice: Mírové náměstí 3
Město: Postoloprty
PSČ: 439 42
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: kzmp.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Kniha na přání- anketa na
našich web. stránkách, anketa - SUK 2010, anketa - Magnesia Litera
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nominace 2 členů
na Krále čtenářů - vyhlášení na Postmasopust 2011
Maraton čtení : Začarovaná třída - Březinová, besedy v knihovně
Jiné akce - uveďte jaké : 15.3 Divadelní představení R. Kippling
Časové rozpětí akce: 1. do 31.3 2011
Jméno: Blanka Myslikovjanová
Funkce: knihovnice
E-mail: blankamyslikovjanova@kzmp.cz
Název knihovny: Městská knihovna Osek
Ulice: Tyršova 231
Město: Osek
PSČ: 41705
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: knihovnaosek.cz
Týden čtení aneb : Čtení v MŠ a ZŠ zároveň se soutěžemi čtení a kvízy v
termínech 1-8.3.2011
Maraton čtení : Autorské čtení poezie Tisíc podob lásky od spisovatelky
Světly Janouškové v termínu 9.3. a 28.3. 2011
Jiné akce - uveďte jaké : Beseda a čtení pro klienty Oblastní charity Most
v azylovém domě Osek dne 9.3.2011
Jméno: Věra Padevítová
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@osek.cz
Název knihovny: Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
Ulice: Palackého 4995/85
Město: Chomutov
PSČ: 430 11
Kraj: Ústecký kraj
Web knihovny: www.skks.cz
Jiné akce - uveďte jaké : Amnestie (14. - 19.3.) Beseda se spisovatelem a
historikem Vlastimilem Vondruškou - Oldřich z Chlumu: historický román a
skutečnost (14. 3.) Dárkové poukazy pro nejaktivnější čtenáře (1 rok
registrace zdarma) Burza vyřazených dětských knih Každé úterý v březnu
dvouhodinový kurz \"Internet pro seniory\" zdarma Akce ke 100. výročí
narození Václava Čtvrtka (výzdoba, výstavka knih, kvíz, výtvarná soutěž...)
Jméno : Kamila Jonášová
Funkce: knihovnice
E-mail: jonasova@skks.cz
Název knihovny: Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
Ulice: Mírové nám. 26
Město: Litoměřice
PSČ: 412 01
Kraj: Ústecký kraj

Web knihovny: www.knihovnalitomerice.cz
Týden čtení aneb : Týden hlasitého čtení pro maminky s dětmi- Pondělístředa-pátek 12.00-13.00 úterý 10.00-11.00
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Vylosování
nejpilnějšího čtenáře z každého oddělení. Předání cen proběhne 23.3. při
slavnostním křtu knihy V.Vokolka za přítomnosti starosty města
Maraton čtení : 23.3. v 18.00 hodin Autorský večer V.Vokolka se čtením
ukázek z jeho nové knihy -Neznámé Čechy. Křest knihy, autogramiáda.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: registrace čtenářů od 65 let zdarma
půjčování brýlí na oddělení půjčování deštníků půjčování časopisů zdarma
vyhledávání v on-line katalogu -kařdé úterý a pátek od 16.00 - 17.00
hodinpočítačová gramotnost pro seniory - vždy ve čtvrtek 8.00 - 11.00
Jiné akce - uveďte jaké : Když tvoří senioři... klub tvůrčího psaní pro
dříve narozené.Každé úterý od 15.30-17.00 hodin Večery pro dokument:
Medvědí ostrovy. Za osobní účasti režiséra Martina Ryšavého- autora knihy
Cesty na Sibiř. Noc s Andersenem.
Jméno: Zora Čuchalová
Funkce: zástupkyně ředitele
E-mail: akvizice@knihovnalitomerice.cz

Vysočina

Název knihovny: Městká knihovna Chotěboř
Ulice: Krále Jana 258
Město: Chotěboř
PSČ: 58301
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovnachotebor.cz
Týden čtení aneb : Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Každý prvňáček
přečte kousek textu ze tří připravených knih a následně je pasován.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Přihlásíme se.
Maraton čtení : Po celý březen pondělí, středa a pátek od 12.30 do 16.00
čtěte s námí Václava Čtvrtka. Babičky čtěte vnoučatům, vnoučata čtěte
babičkám. Přijďte za námi do knihovny!
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Každou druhou středu v měsíci je celé
dopoledne dětská půjčovna k dispozici maminkám s malými dětmi - četba a
prohlížení leporel.
Jiné akce - uveďte jaké: Beseda pro dospělé čtenáře. David Kaps - nad
knihami 16.3. Marta Urbanová- autorské čtení, témata z regionu v rámci
cyklu Chotěbořská ohlédnutí.7.3.
Časové rozpětí akce: březen
Jméno: Iva Stehnová
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@chot.cz

Název knihovny: Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem
Ulice: Masarykovo nám.9
Město: Bystřice nad Pernštejnem
PSČ: 53901
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovna.bystricenp.cz
Týden čtení aneb : 15.3.2011-\"Den s Václavem Čtvrtkem\" - dopoledne čtení a povídání o známém autorovi dětských knížek připravil lektor Mgr.
Jan Pulkrábek pro mladší žáky bystřických ZŠ. Od 13 hodin maraton čtení z
nejznámějších knížek V.Čtvrtka. Současně bude probíhat výtvarná dílnička
pod vedením paní Libuše Buchtové - majitelky Ateliéru LIBA, kde si děti
namalují na originální trička oblíbené postavičky z autorových knížek. Ve
14 hodin slavnostní předání ceny nejpilnějšímu dětskému čtenáři. 16.3.2011
se uskuteční dvě dopolední LISTOVÁNÍ - scénické čtení knihy Arnolda Lobela
\"Kvak a Žbluňk\" zrealizované pro děti bystřické ZŠ se vzděláváním žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami. Díky hercům profesionálních divadel
mohou děti poznávat knihu více smysly.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 15.3.2011 ve 14
hodin slavnostní předání ceny nejpilnějšímu dětskému čtenáři.
Maraton čtení : 15.3.2011 od 13 hodin - maraton čtení pohádek V.Čtvrtka
Jiné akce - uveďte jaké : V týdnu od 7. do 11.3. 2011 - registrace nových
čtenářů zdarma, proběhne \"čtenářská amnestie\" - prominutí poplatků za
upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a
1/2 hodiny internetu denně zdarma pro všechny uživatele. 29.3.2011 v 17
hodin - setkání s vynikající českou herečkou a autorkou knih paní Květou
Fialovou.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Poznámky, sdělení: Všechny akce jsou volně přístupné veřejnosti.
Jméno: Jitka Cisárová
Funkce: vedoucí Městské knihovny Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
Název knihovny: Městská knihovna Černovice
Ulice: Mariánské náměstí 718
Město: Černovice
PSČ: 394 94
Kraj: Vysočina
Web knihovny: knihovnacernovice.webk.cz
Týden čtení aneb : Čtení kamarádům
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Donáška zvukových knih pro slabozraké a
nevidomé
Jiné akce - uveďte jaké: Seznámení s knihovnou - pro děti z MŠ, prezentace
knihovny v ZŠ
Časové rozpětí akce: Celý březen
Jméno: Václava Šenoltová
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@mestocernovice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Velká Bíteš
Ulice: Masarykovo náměstí 85
Město: Velká Bíteš
PSČ: 595 01
Kraj: Vysočina
Web knihovny: http://knihovna.velkabites.cz/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Průzkum mezi nečtenářskou
veřejností o hodnotě knihovně ve společnosti
Týden čtení aneb : Domov s pečovatelskou službou - děti čtou seniorům
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): \"Čtenář roku
2011\"
Nové služby knihoven - uveďte jaké: \"Vyberte si svoje knihy\" - čtenářské
návrhy na nákup nových titulů
Jiné akce - uveďte jaké: \"Odpoledne s knihovnou\" - výtvarně literární
dílny pro děti \"Cestování za svátky\" - akce pro děti, čtení a vyprávění o
Irsku
Časové rozpětí akce: celý březen
Jméno: Kateřina Brychtová
E-mail: knihovna@velkabites.cz
Název knihovny: Městská knihovna Počátky
Ulice: Palackého náměstí 7
Město: Počátky
PSČ: 394 64
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovna.pocatky.cz
Jiné akce - uveďte jaké: 14.- 18.3.2011 - 2 besedy pro děti ze ZŠ Počátky
na téma: Zahraniční spisovatelé 19.stol. 22.3.2011 - Beseda pro děti ze ZŠ

Počátky na téma: Pohádky 22.3.2011 - Beseda a autogramiáda se spisovatelkou
Simonou Monyovou 28.3.2011 - Seznámení předškolních dětí z Mateřské školy
Počátky s knihovnou 29.3.2011 - Beseda pro děti ze ZŠ Počátky na téma:
Pohádky
Jméno: Pavla Kolářová
Funkce: Knihovnice
E-mail: knihovna@pocatky.cz
Název knihovny: Městská knihovna Velké Meziříčí
Ulice: Poštovní 1392/22
Město: Velké Meziříčí
PSČ: 59401
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovnavm.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): SETKÁNÍ S
KNIHOMOLEM ROKU 15.3. Oceníme poprvé nejlepšího čtenáře knihovny!
Nové služby knihoven - uveďte jaké: DÁRKOVÁ REGISTRACE 1.-31.3. Nevěnujete
průkazku do knihovny?
Jiné akce - uveďte jaké: BURZA 1.-31.3. ANKETA MAGNESIA LITERA 1.-31.3.
VÝSTAVA CIRKUS 1.-31.3. Opět nás překvapí práce žáků ZUŠ VM! BESEDA KAREL
IV. 8.3. Strasti a slasti Otce vlasti. PROMÍTÁNÍ POHÁDKY NA ZDI 22.3.
Pamatujete na primitivní dětský diaprojektor? PODVEČER S JIŘINOU ŠIKLOVOU
29.3. Se socioložkou a publicistkou nejen o čtenářství.
Časové rozpětí akce: 1. - 31. 3. 2011
Jméno: Ivana Vaňková
Funkce: ředitelka
E-mail: knihovnavm@knihovnavm.cz
Název knihovny: Městská knihovna Brtnice
Ulice: nám. Svobody 263
Město: Brtnice
PSČ: 588 32
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovnabrtnice.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): průzkum při besedách s dětmi
ze ZŠ
Týden čtení aneb : čtení s družinou
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): místní soutěž o
největšího dětského čtenáře
Jiné akce - uveďte jaké: besedy se ZŠ a MŠ
Časové rozpětí akce: celý měsíc
Jméno: Soňa Plevová
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna@brtnice.cz
Název knihovny: Krajská knihovna Vysočiny
Ulice: Havlíčkovo nám. 87
Město : Havlíčkův Brod
PSČ: 580 01
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.kkvysociny.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa proběhne, bude
zaměřena na spokojenost čtenářů s nabízenými službami
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Ano, tato
\"akce\" u nás proběhne, nejpilnější čtenář již byl vybrán, ostatní
podrobnosti se dolaďují
Maraton čtení : V rámci Maratonu čtení proběhne 17. března od 19:00
autorské čtení spisovatelky, překladatelky a ředitelky Podzimního knižního
veletrhu Markéty Hejkalové, podrobněji viz
http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/bmc_marketa_hejkalova.aspx

Jiné akce - uveďte jaké: Snahou knihovníků bylo nachystat pro všechny
návštěvníky a čtenáře na březen akce různého charakteru, aby si každý mohl
vybrat, co mu nejlépe bude vyhovovat, pro větší přehlednost jsou akce
uvedeny pod hlavičkou oddělení, nak kterém se budou konat: Oddělení pro
dospělé: • S úsměvem jde všechno lépe! Na Oddělení pro dospělé čtenáře bude
pro všechny čtenáře a návštěvníky KKV po celý březen připravená „veselá
mísa“, plná lístků s citáty a úsměvnými historkami z prostředí knihovny • V
každém z 5 týdnů měsíce března bude náhodně vybrán jeden den, ve kterém
budou mít všichni noví čtenáři registraci zdarma • Irsko 2 aneb druhá cesta
na Smaragdový ostrov Oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Vysočiny
pořádá v pondělí 14. března 2011 v 18:00 hodin v sále Staré radnice
cestovatelskou digitální diashow Irsko 2 aneb druhá cesta na Smaragdový
ostrov cestovatele a fotografa Martina Loewa. Moře, strmé útesy i hory s
úchvatnými výhledy. Dávné keltské kříže a ještě starší megalitické hrobky.
• Projekt LiStOVáNí – scénické čtení knihy Komisař Vrťapka a prokletí zubu
moudrosti Krajská knihovna Vysočiny pořádá v rámci projektu LiStOVáNí ve
středu 16. března 2011 v 17:00 hodin v kavárně U Notáře scénické čtení
knihy Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti. Příběh plný nečekaných
zvratů a podivných okolností pobaví malé i velké čtenáře Oddělení
specializovaných služeb • Internetová korespondenční soutěže INKOS 2010 Již
po osmé vyhlašujeme INKOS - internetovou korespondenční soutěž, určenou
lidem se zdravotním postižením, kteří se ani přesto nevzdávají, ale naopak
chtějí soutěžit, bavit se, vítězit. Od 1. března 2011 najdete na stránkách
knihovny www.kkvysociny.cz soutěžní otázky a do 31. března 2011 budeme
čekat odpovědi na adrese handicap@kkvysociny.cz . Tři výherci obdrží věcné
ceny. • Kreativní počítačové úterky V rámci Března – měsíce čtenářů se již
tradičně snažíme poskytnout primární informace týkající se základní
počítačové gramotnosti lidem se zdravotním postižením a seniorům. Nejinak
tomu je i letos. Pokud jste úplný začátečník a netroufáte si přihlásit se
např. do klasických PC kurzů, máte možnost přijít do KKV a vyzkoušet si
práci s myší, program jako je malování, dozvědět se něco základního o
internetu. Doba a místo vyhrazené pro tyto činnosti bude každé březnové
úterý od 14:30 do 15:30 hodin v počítačové učebně knihovny • „Metoda Loci královna mezi paměťovými technikami“ Na 15. března 2011 od 17:00 hodin
připravilo Oddělení specializovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny v
Havlíčkově Brodě program na téma „ Metoda Loci - královna mezi paměťovými
technikami“, který se uskuteční v rámci celosvětového Týdne uvědomění si
mozku. Podvečerní setkání s pamětí, jímž vás provede Jana Vejsadová,
trenérka paměti 3. stupně, je určeno všem, kteří si chtějí ověřit, co
jejich mozek dokáže • Výchovně-vzdělávací program „HELE LIDI“ 24. března
2011 v Dětském oddělení KKV v Havlíčkově Brodě proběhne program Hele lidi,
který přivezou zástupci sdružení Slepíši z Tasova. Je určen žákům 3. a 4.
tříd základních škol. Cílem projektu je seznámit děti formou hry se
zdravotním postižením. Děti si prověří svůj hmat i sluch. V druhé části
programu si všichni žáci vyzkouší modelovat z hlíny „obličej.“ S pomocí
nevidícího lektora budou pracovat s hlínou technikou hmatového modelování
Úsek celoživotního vzdělávání • Nenechte mozek zlenivět! Trénink paměti a
koncentrace pro pokročilé Cyklus pěti setkání obsahově navazuje na
předchozí tréninkové programy a přinese další praktické návody k
procvičování poznávacích funkcí. Bude zaměřen především na krátkodobou a
dlouhodobou paměť, pozornosti, slovní zásobu, prostorovou představivost,
logické myšlení a myšlení v souvislostech Dětské oddělení • \"Jak se vaří
kniha“ – zábavný testík Na Dětském oddělení bude od 1. března do 31. března
2011 pro děti připraven zábavný testík na téma \"Jak se vaří kniha\". Děti
si v něm vyzkouší, zda vědí, jak \"vzniká\" kniha... Ze správných odpovědí
budou vylosováni 3 výherci • Čert a Káča – divadelní představení Dětské
oddělení Krajské knihovny Vysočiny pořádá v pátek 4. března 2011 od 9:00 a
10:30 hodin v sále Staré radnice divadelní představení Čert a Káča v podání
herecké dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil. Představení je určené pro MŠ a
1.-2. třídy ZŠ. Čertovskou pohádku s loutkami a písničkami Čert a Káča pro
paní Evu Hruškovou a pana Jana Přeučila napsala Martina Drijverová, hudbu

napsal Zdeněk Barták a loutky ze dřeva vyřezal loutkář a dřevořezbář
Jaroslav Doležal. Představení pro děti je kontaktní, děti v hledišti
spolupracují – dozvědí se, co dělá krejčí, řezník, zatancují si apod. •
Zvířata na dlani Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny vás zve na
výukový program pro děti Zvířata na dlani. Tato akce se koná v pondělí 21.
března 2011 v 9:00 hodin. Výukový program je pořádán ve spolupráci se ZOO
Jihlava, je vhodný pro děti 1. stupně ZŠ. Děti se dozví, jaké požadavky na
prostor, vybavení klece a potravu mají zvířata chovaná v zajetí. Vybrané
druhy zvířat si zblízka prohlédnou a osahají (hlodavci, hadi, želvy). Cílem
je seznámit děti s problematikou chovu zájmových zvířat • Soutěž „O
nejhezčí jarní dekoraci“ Pobočky Krajské knihovny Vysočiny - Nuselská,
Wolkerova a Perknov vyhlašují soutěž pro dětské čtenáře těchto knihoven „O
nejhezčí jarní dekoraci“. Jsi-li čtenářem těchto knihoven, udělej dekorační
předmět k jarnímu období z libovolného materiálu (papíru, lepenky, textilu,
překližky, keramiky atd.) podle své představy a dones ho do příslušné
knihovny. Soutěž proběhne od 1. března do 22. března 2011. Výrobky budou
vystaveny na pobočkách a později i ve vestibulu KKV Havlíčkův Brod. Pěkné
práce budou odměněny Útvar veřejných knihoven • Literární seminář - Dante
Alighieri, Božská komedie a její ilustrátoři 15. března 2011 se v sále
Staré radnice od 9:00 do 12:00 hodin uskuteční literární seminář na téma
Dante Alighieri, Božská komedie a její ilustrátoři: Božská komedie jako
jeden z uměleckých vrcholů všech dob, krkolomný životní osud autora a jeho
další texty, Božská komedie a její ilustrátoři: anonymní gotický rukopis,
Sandro Botticelli, William Blake, Eugéne Delacroix, Gustave Doré, Salvador
Dalí a další. Lektorem bude PhDr. Hynek Bouchal, PhD.
Časové rozpětí akce: 1.-31. března 2011
Jméno : Jana Fialová
E-mail: fialova@kkvysociny.cz
Název knihovny: Knihovna Matěje Josef Sychry
Ulice: Havlíčkovo náměstí 5
Město: Žďár nad Sázavou
PSČ: 591 01
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihzdar.cz
Týden čtení aneb : Josefská noc 18/3 - autorské čtení pohádek pro dospělé
Mgr.S.Mikuleho,autorské čtení poezie Jakuba Malého,hudební vystoupení
jazzového tria,exkurze noční knihovnou
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): ANO - knihovna se
zapojí do soutěže o největšího čtenáře
Jiné akce - uveďte jaké: Horácká osada 8/3 - druhá část z cyklu přednášek o
Horácku Mgr. J. Kuči Nemusím být oběť 17/3 - beseda Preventivní hlídky
Policie ČR pro seniory burza knih a časopisů tvůrčí dílna 29/3- drátovaná
bižuterie V. Studené Nehulíme, kreslíme 29/3 - beseda pro děti s
ilustrátorem A. Dudkem
Jméno: Dana Licková, DiS.
Funkce: zástupkyně ředitelky
E-mail: lickova@knihzdar.cz
Název knihovny: Městská knihovna Kamenice nad Lipou
Ulice: Vítězslava Nováka 764
Město: Kamenice nad Lipou
PSČ: 394 70
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovnaknl.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa dětského oddělení
knihovny se zaměří na požadavky ne/čtenářů vůči knihovně.Bude zjišťovat,
které aktivity a služby tuto skupinu dětí do knihovny přivedou. Jak děti ke
čtení ještě více motivovat.

Týden čtení aneb : 7.-13.3. Týden čtení, aneb, Čtení sluší každému - budeme
číst z díla Václava Čtvrtka. 28.3. Celé Česko čte dětem - čtení pohádek
Václava Čtvrtka dětem z Dětského domova v Kamenici nad Lipou
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR)
:
Obě
oddělení knihovny vyhodnotí nejlepší čtenáře a jednoho nominují do dalšího
kola.
Jiné akce - uveďte jaké : Dětské od. - Putování za pětilistou růží
(celoroční program zahájený v Březnu-měsíci čtenářů k výročí významného
šlechtického rodu) Dětské od. - Výstavka FIMO bižuterie Kateřiny Přibylové
Dětské od. - soutěže - Broučci z díla Jana Karafiáta, Krtek a Zdeněk Miler,
Putování za pohádkou s Rumcajsem, Cipískem a Mankou, vyhodnocení soutěže
Miss Barbie zima 2010/2011 1.4. Noc s Andersenem, aneb, Dračí polévka podle
spisovatelky Aleny Ježkové dospělé od. - Výstavka Jiří Duffek Ex libris
(celý měsíc březen) dospělé od. - 17.3. tvůrčí dílna nakladatelství Anagram
- Jarní dekorace dospělé od. - 29.3. přednáška Mgr. Jaroslava Staňka
Klasicismus, empír, romantismus. Pro ZŠ - 3. třídy Soutěžíme s
nakladatelstvím Thovt, pro družinu tvůrčí dílna s nakladatelstvím Anagram
obojí 17.3.
Jméno: Hana Senderáková
Funkce: vedoucí
E-mail: vedouci.knihovna@kamenicenl.cz
Název knihovny: Obecní knihovna Bory
Ulice: Bory
Město: Bory 232
PSČ: 59461
Kraj: Vysočina
Web knihovny: http://www.knihovna.bory.cz
Týden čtení aneb : Čtecí odpoledne v týdnu 14.3.-18.3.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Nejlepší čtenář
naší knihovny. Dětský i dospělý.
Maraton čtení : 5.3.2011 MUDr. Zdeněk Susa 16.3.2011 Prof.Eva Kočí-Valová
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Knihovnické lekce pro ZŠ i MŠ
Časové rozpětí akce: celý měsíc březen
Jméno: Blanka Křížová
Funkce: knihovnice
E-mail: bkrizova@seznam.cz
Název knihovny: Místní knihovna Štoky
Ulice: 239
Město: Štoky
PSČ: 58253
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.knihovnastoky.wz.cz
Jiné akce - uveďte jaké :4 x návštěva jednotlivých tříd místní mateřské
školy - klasické pohádky (vyprávění s rekvizitami za spolupráce se
zúčastněnými dětmi)- potencionální čtenáři, 2 x zábavná soutěž pro místní
školní družinu -na téma z pohádek K.J.ERBENA - do knihovny přijdou i ti,
kteří nejsou dosud čtenáři.
Časové rozpětí akce: MŠ -7., 10., 11. a 24. 3. ŠD ZŠ - 14. a 17. 3.
Jméno: Jana Karlíková
Funkce: vedoucí MK
E-mail: mks@c-box.cz
Název knihovny: Základní knihovna a studovna Dobronín
Ulice: Polenská 162/4
Město: Dobronín
PSČ: 588 12
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.skola-dobronin.cz

Týden čtení aneb : -čtení mezi partnerskými třídami (starší a mladší žáci)
-čtení pro děti z mateřské školy - čtení pro mladší i starší čtenáře v
podání vyučujících a knihovnice - beseda s autorem pro žáky 2. stupně
(zatím nebyl upřesněn termín)
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů výběr dětského i dospělého čtenáře - ocenění, zveřejnění v místním i
regionálním tisku, přihlášení do krajského kola
Jiné akce - uveďte jaké : - registrace nových čtenářů zdarma - amnestie
dlužníků - výprodej vyřazených knih a časopisů
Časové rozpětí akce: po dobu celého měsíce března
Jméno: Renata Kunstová
Funkce: knihovnice
E-mail: dknihovna@volny.cz
Název knihovny: Městská knihovna Třešť
Ulice: Revoluční 1298
Město: Třešť
PSČ: 589 01
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.volny.cz/knihovna.trest
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): František
Vonderka - 333 výpůjček. Čtenářem knihovny od roku 1955. Knihovnu
navštěvuje 2x až 3x týdně.
Maraton čtení : Alexander Stainforth Josef\"Pepson\"Snětivý beseda +
autorské čtení 10.3.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Virtuální univerzita třetího věku-3.3.,
17.3. a 31.3.
Jiné akce - uveďte jaké: Peru-cestopisná beseda-slovem provází ing. Radovan
Jirků,24.3. Klub zdraví-Potraviny, které by nán neměly chybět-přednáší Petr
Tržil, 17.3. Prvňáci-naši noví čtenáři
Jméno: Marie Běhounková
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihovna.trest@seznam.cz
Název knihovny: Městská knihovna Náměšť nad Oslavou
Ulice: Žerotínova 386
Město: Náměšť nad Oslavou
PSČ: 675 71
Kraj: Vysočina
Web knihovny: www.namestnosl.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa \"Co nového do
knihovny\"
Jiné akce - uveďte jaké : Prodej vyřazených knih a časopisů.
Jméno: Jitka Hrůzová
Funkce: vedoucí
E-mail: knihovna@mesto-namest.cz

Zlínský kraj

Název knihovny: Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace
Ulice: Slovanské nám. 3920
Město: Kroměříž
PSČ: 767 01
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.knihkm.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Hudební oddělení připravilo
na měsíc březen pro své uživatele anketu s cílem obsáhnout ve svém fondu
styly a žánry, které posluchačům chybí
Týden čtení aneb : 14. března v 11:00 hodin přijde školákům předčítat ze
svých knížek kroměřížská rodačka, spisovatelka Markéta Pilátová

Jiné akce - uveďte jaké: 1.-31.3.2011 - \"Dárek pro čtenáře\" - půjči-li si
čtenář knihu s barevnou značkou uvnitř, získá od knihovníka dáreček. 10.
března od 16:30 se koná beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou Od 1.20.3.2011 můžete v prostorách knihovny obdivovat fotografie Zuzany
Bobovníkové \"Matky\". Od 21.-31.3.2011 bude probíhat výstava fotek z cesty
po Irsku. V pondělí 21.3.2011 bude oddělení pro děti a mládež patřit
karnevalovému odpoledni plnému soutěží a her. Pro širokou veřejnost je
určena březnová prohlídka prostor bývalého protiatomového krytu umístěného
pod budovou knihovny (termín bude zveřejněn na webových stránkách
knihovny). Každé březnové úterý mohou děti prověřit své znalosti u
soutěžních kvizů a vyhrát malý dárek
Jméno: Petra Ježíková
Funkce: knihovnik
E-mail: jezikova@knihkm.cz
Název knihovny: Místní knihovna Boršice
Ulice: Na Návsi 7
Město: Boršice u Buchlovic
PSČ: 687 09
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: http://www.borsice.cz/kultura/mistni-knihovna
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku 2011
Jiné akce - uveďte jaké : Škola naruby - čtenářské deníčky besedy pro
mateřskou a základní školu
Jméno: Petra Víchová
Funkce: knihovnice
E-mail: vichova@borsice.cz
Název knihovny: Městská knihovna Staré Město
Ulice: Za Radnicí 1823
Město: Staré Město
PSČ: 686 03
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.stminfo.uh.cz
Jiné akce - uveďte jaké : - pohádkové čtení pro nejmenší /8.3./ - autorské
čtení pro dospělé - J. Jilík /2.3./ - beseda pro děti se spisovatelkou P.
Braunovou /4.3./ - výstava ilustrací Františka Pavlici ke knize Jdu
Slováckem krásným /2.-31.3./
Poznámky, sdělení: V rámci měsíce čtenářů budou pozvány do naší knihovny
všechny mateřské školky v našem městě. S dětmi si budeme číst, povídat o
knížkách, ...
Jméno: Milada Rokytová
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: knihstmesto@uh.cz
Název knihovny: Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod
Ulice: Kaunicova 77
Město: Uherský Brod
PSČ: 68801
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.knihovna.ub.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Anketa: Proč jsem ještě
nenašel(a) cestu do knihovny?
Nové služby knihoven - uveďte jaké: 16.3.2011-SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PROFESIONÁLNÍ POBOČKY MÁJ KNIHOVNY FRANTIŠKA KOŽÍKA UHERSKÝ BROD (běžný
provoz bude zahájen v úterý 1.3.2011)
Jiné akce - uveďte jaké : Akce -Březen 2011 1.1.3-4.3. -Internet pro
každého 2.7.3.-11.3. –Týden beletrie 3.7.3.-Velké pohádkové písničkové
dopoledne-9.00-11.00 hodin 4.14.3.-18.3-Týden naučné literatury 5.14.318.3.-Týden pohádkového čtení 6.15.3.-1.setkání Akademie volného časup.Bohuslav Křivda-Vzpomínka na válečného letce-9.30 hodin 7.16.3-SLAVNOSTNÍ

OTEVŘENÍ POBOČKY MÁJ KNIHOVNY FRANTIŠKA KOŽÍKA UHERSKÝ BROD 8.21.3.-26.3.Knihovna patří Vám 9.21.3-25.3.-Bavíme se jazykolamy 10.22.3.-Bajkal II.beseda s PhDr Irenou Krejsovou-17.00 hodin 11.26.3.-Sobotní dopolední
půjčování v knihovně-9.00-12.00 hodin 12.28.3.-31.3.Kniha zážitek nejen na
papíře-poslech knih na zvukových nosičích 13.28.3.-Březnové tvoření v
knihovně- „Zvířátka z drátků“p.Bc.Ester Benešová-13.00 hodin 14.29.32.setkání Akademie volného času-Pěšky až na konec světa-beseduje p.Petr
Kučera
Jméno: Věra Lovecká
Funkce: vedoucí knihovny
E-mail: vera.lovecka@ub.cz
Název knihovny: Městská knihovna Luhačovice
Ulice: Masarykova 350
Město: Luhačovice
PSČ: 76326
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.knihovna-luhacovice.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): zúčastníme se
Nové služby knihoven - uveďte jaké: besedy pro obecní základní školy v
okolí Luhačovic,spolupráce s Dětským domovem, spolupráce s MŠ
Jiné akce - uveďte jaké: Veřejné pasování prváčků, čtení a besedy pro
seniory v domově důchodců, spolupráce s Charitou, beseda s cestovatelem a
horolezcem, spolupráce s Klubem aktivních seniorů
Časové rozpětí akce: celý březen
Jméno: Milana Mikulcová
Funkce: knihovnice
E-mail: info@knihovna-luhacovice.cz
Název knihovny: Masarykova veřejná knihovna
Ulice: Dolní náměstí 1356
Město: Vsetín
PSČ: 755 01
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.mvk.cz
Týden čtení aneb : 1.3. Čtení v nemocnici pro děti - V.Čtvrtek, K.J.Erben
2.3. Čtení pro seniory (ČOSPŠ)- Láska v literatuře 3.3. Na krásné modré
Dřevnici - autorské čtení A.Bajaji, hud. doprovod Z.Lapčíková 4.3. Čtení na
váledlech s Makovou panenkou,vodníkem Česílkem, kocourem Damiánem pro
školkáče. Čtou senioři.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): aktivní účast v
soutěži
Nové služby knihoven - uveďte jaké: Tématické kufříky pro děti. Témata:
Logopedie, Světem zvířat, Začínáme číst a psát,Lidské tělo, Moře a oceány,
Dopravní výchova
Jiné akce - uveďte jaké: čtení v dětských knihovnách - během BMČ
Časové rozpětí akce: cca 1 - 2 hod.
Jméno: Marie Pokorná
Funkce: zástupkyně ředitelky
E-mail: mpokorna@mvk.cz
Název knihovny: Městská knihovna Valašské Klobouky
Ulice: Masarykovo nám. 942
Město: Valašské Klobouky
PSČ: 766 01
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.knihovna-valasskeklobouky@cmail.cz
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Co rád čteš - anketa pro žáky
ZŠ, ve které čtenáři uvedou co rádi čtou a nečtenáři proč nečtou.

Týden čtení aneb : František Hrubín - literární beseda ke 40. výročí úmrtí
autora, ukázky díla, hlasité čtení. Akce pro DD Smolina a školní družinu
ZŠ.
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Král čtenářů největší čtenář 3.B ZŠ. (Vlastní soutěž)
Maraton čtení : Čtu, čteš, čteme - vyhlášení výsledků soutěže Král čtenářů
s hlasitým čtením dětí.
Nové služby knihoven - uveďte jaké: wi-fi připojení k internetu
Jiné akce - uveďte jaké: Knihovnické lekce - akce pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ.
Literární besedy pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ, téma dle dohody a výběru.
Špalíček strašidel a pohádkových bytostí - výtvarná a literární soutěž pro
děti a mládež. Vajíčka z pedigu - akce pro veřejnost. Den otevřených dveří
- knihovna nonstop. Soutěž o Noc s Andersenem - děti vytvoří výtvarné či
literární dílko, které bude vstupenkou na Noc s Andersenem. Malá škola
internetu - akce pro veřejnost.
Časové rozpětí akce: březen 2011
Jméno: Mgr. Jana Horejsková
Funkce: knihovnice
E-mail: knihovna.klobouky@cmail.cz
Název knihovny: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Ulice: tř. Tomáše Bati 204
Město: Zlín
PSČ: 76160
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny:www.kfbz.cz
Maraton čtení : Klenovský Jaroslav: Židovské památky Zlínského kraje (16.
3.)
Jiné akce - uveďte jaké: Alois Šafařík: Můj docela stručný životopis
(prezentace knihy)(9. 3.) Pohádkové zpívání (hudební pořad pro nejmenší
děti) (23. 3.)
Jméno: ¨Helena Šimová
Funkce: vedoucí útvaru služeb
E-mail: simova@kfbz.cz
Název knihovny: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Ulice: Velehradská 714
Město: Uherské Hradiště
PSČ: 68601
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.knihovnabbb.cz
Týden čtení aneb : 1.3. 16:30 Mařacká knihomolna na téma Co jsme četli jako
děti 9.3. 17 hodin Pojďte, budeme si číst- pobočka ve Štěpnicích- beseda s
ukázkami z knih 24.3. 17-18 hodin Herci SD Irena a David Vackovi čtou v
kupoli knihovny Příběhy nečekaných konců Roalda Dahla
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): 2.3. 17 hod vyhodnocení 3 Králů čtenářů KBBB za rok 2010
Jiné akce - uveďte jaké : Dětské oddělení vyhlašuje soutěž Ex-libris 2011
2.3. 17:15 beseda s Mgr.M.Jirouškem Upíři:po stopách Nosferatu,
nejobávanějšího upíra všech dob 16.3. od 16:15 Expediční kamera -filmový
festival v čítárně KBBB 22.3. cestopisná beseda s CK Kudrna: Na kole všemi
kontinenty 28.3. 17 hod, vernisáž výstavy starých fotografií Mařatice v
proudu času II, pobočka Mařatice V pobočce Jarošov výstava fotografií:
Buchlov pokaždé jinak
Jméno: Dagmar vaďurová
Funkce: vedoucí knihovnických služeb
E-mail: vadurova@knihovnabbb.cz
Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí
Ulice : Masarykova 90
Město: Valašské Meziříčí

PSČ: 757 01
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.mekvalmez.cz
Král čtenářů (celostátní soutěž o největšího čtenáře ČR): Čtenář roku - v
kategoriích dítě, mládež, dospělý, senior - 15.3.
Jiné akce - uveďte jaké : 7. - 12.3. Amnestie a registrace zdarma 14. 19.3. CD bez poplatků 22.3. - Čtu jak nejrychleji dokážu - soutěž pro děti
1.4. - Noc s Andersenem
Časové rozpětí akce: březen
Jméno : Pavla Holmanová
Funkce: zástupkyně ředitelky
E-mail: reditel@mekvalmez.cz
Název knihovny: Místní knihovna Babice
Ulice: Babice 504
Město: Babice
PSČ: 687 03
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.babice.eu
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): V rámci knihovnických lekcí
pro žáky ZŠ
Jiné akce - uveďte jaké : Knihovnické lekce pro všechny žáky ZŠ
Časové rozpětí akce: 14 dní
Jméno : Zoja Chodúrová
Funkce: knihovnice
E-mail: mk.babice@cmail.cz
Název knihovny: Městská knihovna v Brumově-Bylnici
Ulice: Družba 1188
Město: Brumov-Bylnice
PSČ: 76331
Kraj: Zlínský kraj
Web knihovny: www.cmail.cz/knihovna.brumov/
Anketa (průzkum) ne/čtenářů - uveďte jaká(ý): Víte co je to elektronická
kniha? Kde jste se s ní seznámili? Co více preferujete knihu klasickou nebo
elektronickou?
Jiné akce - uveďte jaké : Besedy pro 4. a 5. ročníky - A. Lindgrenová. 6.
ročníky - J. Verne. V. Čtvrtek - beseda ke 10. výročí pro žáky ZŠ. 2x
mateřské školy - beseda o knihovně a knihách.
Časové rozpětí akce: Březen 2011
Poznámky, sdělení: Burza knih a časopisů. Na závěr každé besedy se zapojíme
to maratonu čtení.
Jméno: Jana Surovcová
Funkce: vedoucí městské knihovny
E-mail: knihovna.brumov@cmail.cz

