Akce Krajské knihovny Vysočiny
březen – měsíc čtenářů 2018

Čtenář roku 2018
V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů.
Letos budeme hledat čtenáře roku mezi nejmladšími čtenáři knihovny.

Fandíme sportu – výtvarná soutěž
15. 2. – 30. 4. / Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny vyhlašuje výtvarnou soutěž Fandíme sportu.
Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektivy.
Obrázky, výkresy a výtvory své fantazie odevzdávejte na Dětské oddělení KKV a nezapomeňte uvést své
jméno, věk a adresu.
Nejhezčí díla budou odměněna a poté vystavena.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

O nejhezčího pejska – soutěž pro děti z poboček KKV
1. - 15. 3. / pobočky KKV
Pobočky KKV- Nuselská, Wolkerova a Perknov vyhlašují soutěž pro dětské čtenáře těchto knihoven.
Jsi-li čtenářem těchto knihoven, vytvoř „pejska“ z libovolného materiálu (z papíru, lepenky, textilu,
překližky, keramiky, …) podle své představy a dones ho do příslušné knihovny.
Výrobky budou vystaveny na pobočkách a později i v KKV Havlíčkův Brod.
Pěkné práce budou odměněny.
Kontakt: Věra Lipenská, lipenska(a)kkvysociny.cz, tel. 569 420 466

Jedna vlaštovka jaro nedělá – testík pro děti
1. 3. – 30. 4. / Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě si na měsíc březen a duben připravilo pro
děti další soutěž o ceny, tentokrát na téma „Jedna vlaštovka jaro nedělá“. Soutěžící děti zodpoví několik
jednoduchých otázek na dané téma. Pokud jim nebudou stačit jejich chytré hlavičky, mohou využít knih a
časopisů na Dětském oddělení KKV.
Na Dětském oddělení budou od 1. března do 30. dubna 2018 připraveny soutěžní kartičky. Správné
odpovědi budou slosovány a pěti výhercům bude předána odměna. Na odpovědi se těší Dětské oddělení
KKV v Havlíčkově Brodě (Stará radnice, 1. patro).
Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV).
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Registrace do knihovny ZDARMA
Každý pátek v březnu (2., 9., 16., 23., 30. 3.)

Papu Papua – cestopisná přednáška Tomáše Kubeše
5. 3. / 18:00 /sál Staré radnice / 50 Kč

Krajská knihovna Vysočiny vás zve cestopisnou přednášku Tomáše Kubeše.
PAPU PAPUA - za lidojedy. Dobrodružná cesta do doby
kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy
Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednoduchou
otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus?
Během neskutečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme
spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i
hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i
západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře,
nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je
neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.
Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 494

Kreslíme knihovně
1. 2. – 31. 3. / Dětské oddělení KKV
Kreslíte rádi? Neváhejte a přineste do knihovny na dětské oddělení výkresy dle své fantazie a odměna vás
nemine. Vybrané obrázky budou reprezentovat webové stránky naší knihovny vždy po dobu dvou měsíců
a zároveň budou i na plakátech dětského oddělení.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Slavnostní otevření Semínkovny
9. 3. / 19:00 / m-centrum
Krajská knihovna Vysočiny vás zve na slavnostní večer k otevření Semínkovny, jehož součástí bude
například i projekce dokumentu Semena svobody – Seeds of Freedom.
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a
přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké The Seedbanks.
Semínkovny, ať už je to skříňka, košíček, krabička ap., jsou místem, kde zahradníci mohou mezi sebou
bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy nemořené a z
chemicky neošetřovaných rostlin. Může jít o výsledek domácího semenaření. Semínka jsou nabízena
bezplatně v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu.
Semínkovny jsou svobodná iniciativa pro každého.
Kontakt: Klára Kameníková / kamenikova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV

Zpívání s Horáckou muzikou
16. 3. / 19:00 / sál Staré radnice / 100 Kč (předprodej od 26. 2. v m-centru KKV)
Horácká muzika oživuje folklór a písně regionu
kolem Žďáru nad Sázavou. Žďársko je region
velice pestrý a svébytný s typicky horáckou
lidovou zemitostí. Koncerty Horácké muziky
jsou postavené na zpěvu. Posluchači dostanou
připravené zpěvníky a budou si moci podle
své chuti i pár písniček zazpívat.
V plném obsazení má skupina osm členů:
primáš Milan Novák
(2. housle) Stanislav Růžička
basa Marek Mrkos
zpěv Pavel Schmidt
kontry (doprovod) Ilona Mužátková, Michaela Ždánská
klarinet Radek Moravec
cimbál Eva Hrnčířová
Kontakt: Helena Valtrová / valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Burza knih
20. 3. – 22. 3. /úterý: 12:00 - 19:00, středa: 9:00 - 19:00, čtvrtek: 9:00 – 15:00 / vestibul Staré radnice
Krajská knihovna Vysočiny bude opět prodávat vyřazené knihy. Přijďte si do vestibulu Staré radnice vybrat tu
svou.

Listování: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!! - Vejvodová, Gregor, Zvol si info
21. 3. / 19:00 / podkroví Staré radnice / 80 Kč
Krajská knihovna Vysočiny Vás zve na další představení
z cyklu Listování Lukáše Hejlíka.
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta
zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na
Hawai.
Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží
dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news,
dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o
fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté,
už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je
vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?
LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce
aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.
- účinkují: Alan Novotný (alternuje Jan Brožek) a Jiří Ressler
- v roce 2018 vydalo nakladatelství CPress / Albatrosmedia
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova (a)kkvysociny.cz / 569 400 495

Noc s Andersenem
23. 3. / Dětské oddělení KKV / celostátní akce na podporu čtení
Noc s Andersenem se bude konat z pátku 23. března na sobotu 24. března 2018, pohádková noc je určena
pro kolektiv 1. – 4. třídy ZŠ.
Akce se účastní přes 1000 knihoven, škol a domů dětí, které se přes noc změní v pohádkové a fantastické
světy určené jen dětem. Děti mohou jednou za rok strávit v knihovně noc plnou tajemství, her a zábavy.
Kdo se bojí, nesmí v noci do knihovny! Na ty, kteří se nebojí, čeká noc plná pohádkových postav, her a
úkolů. Tentokrát se Noci s Andersenem zúčastní děti z 1. – 4. třídy ZŠ Věžnice. Těšíme se na společné 16.
nocování v knihovně.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Biograf v knihovně
26. 3. / 19.00 / m-centrum / zdarma
Film z nabídky CDF – Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě. Pro další informace sledujte web
knihovny.
Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauerova(a)kkvysociny.cz / 569 400 495 nebo Helena Valtrová /
valtrova(a)kkvysociny.cz / 569 400 487 /m-centrum KKV

Mimořádné ediční počiny: sebrané básně Egona Bondyho a česká poválečná
literatura – literární seminář
27. 3. / 9.00 – 12.00 / sál Staré radnice / zdarma
Útvar veřejných knihoven Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě zve všechny na přednášku PhDr.
Hynka Bouchala, Ph.D..
Akce pro profesionální knihovníky i širokou veřejnost.
Kontakt: Irena Císařová / cisarova(a)kkvysociny.cz / 569 333 291

Pomlázkování
27. 3. / 15:30 – 17:30 / Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravilo pro děti předvelikonoční akci
nazvanou „Pomlázkování“.
Chceš-li se naučit plést pomlázku, přijď na Dětské oddělení knihovny v úterý 27. března 2018 od 15:30 do
17:30 hodin.
Stačí ti pouze tvé šikovné ruce, ostatní bude připraveno!
Zveme kluky i holky, zkrátka všechny, kteří si chtějí uplést pomlázku z vrbového proutí a připravit se tak na
blížící se Velikonoční pondělí.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

Amnestie na upomínky pro zapomětlivé čtenáře
30. 3.
Pokud vrátíte všechny výpůjčky v pořádku, bude odpuštěna upomínka.

Duhové hrátky
zábavná odpoledne pro děti, Dětské oddělení KKV
Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje pro děti odpoledne plná
tvoření, hraní a dovádění, nazvaná Duhové hrátky.
Jednou týdně se část dětského oddělení změní na zábavný koutek.
Činnosti jsou rozdělené do tří bloků:
„DÍLNIČKA“
„DESKOHRANÍ“
„DOVÁDĚNÍ“
Vítáni jsou jak rodiče s dětmi, tak i ostatní „hravé bytosti“, na které se těší dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny (Stará radnice, 1. patro)
Vše je pro vás na dětském oddělení připraveno – nejen materiál, hry, Xbox, ale i výtvarné příručky plné
nápadů.
05. 03. 2018 – 15:30 – 17:00 – pondělí – DÍLNIČKA
15. 03. 2018 – 13:00 – 15:00 – čtvrtek – DOVÁDĚNÍ - Xbox

20. 03. 2018 – 13:00 – 15:00 – úterý – DESKOHRANÍ
26. 03. 2018 – 13:00 – 15:00 – pondělí – DÍLNIČKA

Bližší informace o konkrétní dílničce zveřejníme na Facebooku vždy v pátek před konáním akce.
DUHOVÉ HRÁTKY = TVOŘENÍ, HRANÍ, DOVÁDĚNÍ…
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484

