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Buskeři se letos spojí se žáky ZUŠ Informace z městské knihovny
Lekotéka

FESTIVAL pouličního umění se letos protne s celostátním happeningem uměleckých škol.
Foto: archiv MMJ
V poslední květnový den se Jihlavou a autobusovým nádražím. Večer se porozezní nástroje pouličních umělců i tom hlavní dění přesune před Dělnický
malých hudebníků ze Základní umě- dům na Žižkově ulici,“ přiblížila Ivana
lecké školy Jihlava. ZUŠ Open 2019 Jelínková z odboru školství, kultury
– třetí ročník celostátního happenin- a tělovýchovy jihlavské radnice.
gu uměleckých škol se v Jihlavě odePrávě v Dělnickém domě festival
hraje společně s festivalem pouliční- ZUŠ Open vyvrcholí, a to v 19 hoho umění BusKing 2019.
din velkým koncertem sboru Gaudi„Hudba bude v pátek odpoledne znít um, který ke společnému vystoupení
v ulicích mezi Masarykovým náměstím zve všechny své bývalé členy.
-tz-

Jihlavu navštívil americký
velvyslanec Stephen King

V Týdnu knihoven 2018 nabídlo
dětské oddělení jihlavské knihovny svým uživatelům novou službu
– Lekotéku. Jedná se o soubor kompenzačních pomůcek a didaktických
hraček pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jako jsou poruchy učení nebo soustředění, vady
řeči, autismus nebo sluchový, zrakový, mentální či tělesný handicap.
Při tvorbě souboru jsme se zaměřili na kompenzační pomůcky a
hračky, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, zručnost, přispívají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost
a jemnou motoriku, zlepšují postřeh
a logické myšlení. Jsou zde zahrnuty skládanky, puzzle, zvukové knihy,
kreslící tabulky, muzikoterapeutické
hudební nástroje a různé logopedické pomůcky a tyflopomůcky.
Lekotéka považuje hru za důležitou součást dětské zkušenosti, která
umožňuje poznání, rozvíjí všechny
typy dovedností a je zdrojem emocionálních zážitků. Je určena dětem od
2 do 15 let. Hračku nebo pomůcku
je možné vybrat na místě v knihovně
nebo prostřednictvím nabídkového
katalogu na místě. Zájemci si mohou
předem prohlédnout jednotlivé prvky také pomocí online katalogu po
zadání hesla lekotéka.
Půjčit si může rodič dítěte nebo
škola najednou až 3 hračky nebo
pomůcky na jeden měsíc. Jednotlivé prvky je možné v knihovně vyzkoušet předtím, než si je uživatelé
půjčí domů nebo pořídí do školy.
Soubor pomůcek a her také úspěšně používáme při přípravě programů pro školy.
Věříme, že využívání Lekotéky přispěje k podpoře čtenářství i k pravidelným návštěvám dětí v knihovně.

Cizojazyčná literatura
v knihovnách

Městská knihovna Jihlava je od
roku 2015 zapojena do mimořádného projektu Cizojazyčná literatura, který zaštiťuje Moravská zemská knihovna v Brně. Projekt nám
umožňuje budovat v Jihlavě kompaktní sbírku publikací vydaných
v jazyce originálu. Často se jedná
o zahraniční knihy, které nejsou
českému čtenáři běžně dostupné.
Každoročně doplňujeme náš knihovní fond o desítky nových titulů.
Knihovny, které byly vybrány do
tohoto prestižního projektu, se postupně stávají centry cizojazyčné literatury v regionu.
Cizojazyčnou literaturu naleznete pod signaturou E 821 v oddělení
pro dospělé, v prvním patře hlavní
budovy v Hluboké 1. Nabízíme především knihy v evropských jazycích
a v příštích letech se chceme zaměřit
na literaturu ve španělštině, italštině,
francouzštině a ruštině.

Pasování prvňáčků
na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře se letos
v městské knihovně uskutečnilo již po
třinácté. Projekt přispívá k podpoře a
rozvoji čtenářství a čtenářských dovedností a knihovna spolupracuje se všemi základními školami v Jihlavě. Podle
osvědčeného scénáře bylo při dvanácti
setkáních pasováno 303 chlapců a 278
děvčat na „Rytíře – čtenáře, ochránce
knih“. Děti složily čtenářský slib a dostaly pamětní list a poukaz na registraci do knihovny. Doprovodný program
ušitý na míru k této příležitosti připravily děti z literárně dramatického oboru ZUŠ Jihlava pod vedením Martina
Koláře.
PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka

Manželé Vladimír a Marie
Kodysovi jsou spolu již 60 let
KYTICE K PAMÁTNÍKU E. PLOCKA. Jihlavu navštívila čtyřčlenná delegace z
amerického velvyslanectví v Praze. Velvyslance Stephena Kinga přivítala na jihlavské radnici primátorka města Karolína Koubová.
„Mluvili jsme tak zaujatě o českém daňovém systému, že jsme ani nestihli prohlídku radnice. Jakožto podnikatele a veřejného činitele ho náš složitý systém velmi překvapil a přál nám hodně síly k potřebné změně,“ uvedla primátorka Jihlavy
Karolína Koubová.
Foto: archiv MMJ

Jihlavu navštívil norský
velvyslanec Robert Kvile
Tříčlenná delegace z norské ambasády v Praze si přijela prohlédnout
jihlavskou radnici.
Krajské město Vysočiny navštívil norský velvyslanec Robert Kvile se svou manželkou Ernou Alicí
Størkson a jeho poradce pro komunikaci a obchodní záležitosti Terje
B. Englund. Delegaci v Jihlavě přivítal náměstek primátorky Petr Laštovička.

„Spolu s velvyslancem jsme si promluvili o současné politické situaci jak
u nás, tak v Norsku.
Sdělil jsem mu zájem současného vedení Jihlavy najít v Norsku partnerské
město a on z hlavy vyjmenoval rovnou
dvě, která by se k Jihlavě hodila,“ vyjádřil náměstek primátorky Petr Laštovička.
Pan Kvile vyzdvihl hudbu Gustava
Mahlera a festival Hudba tisíců. -tz-

DIAMANTOVÁ SVATBA. Ve velké obřadní síni jihlavské radnice se dnes odehrála další jubilejní svatba - tentokrát ta diamantová. Před šedesáti lety uviděl
Vladimír Kodys fotografii, na které byla Marie, a řekl si, že tuhle ženu si jednou
vezme. Dojel si za svou vyvolenou autem do vedlejší vsi a teď mají dvě děti, čtyři
vnoučata a čtyři pravnoučata. Oddávajícím při diamantové svatbě byl manželům
Kodysovým zastupitel města Jihlavy Vítězslav Schrek.
Foto: archiv MMJ

