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Besedy s osobnostmi, exotika, 
škola vynálezců či Den pro dětskou 
knihu... Na dvacet tisíc účastníků 
navštíví ročně desítky akcí pořá-
daných v Knihovně Matěje Josefa 
Sychry. 

Není tomu jinak ani letos. Kultur-
ní a vzdělávací akce, aktivní tráve-
ní volného času i celoživotní vzdě-
lávání. To je široký záběr, z něhož 
si můžeme vybrat. Rok 2020 ve 
žďárské knihovně nabídne i úplné 
novinky. 

První žďárský Čtenářský spolek 
byl založen roku 1848 a za 172letou 
tradici čtenářství máme ve Žďáře 
knihovnu spojenou nejvíce s kni-
hami. I v době pokrokových médií 
platí, že kniha je stále ve velké obli-
bě. Dokonce zima je časem, kdy se 
nejvíce čte. 

Žďárská knihovna coby moderní 
instituce přináší moderní přístupy. 
Zaměřuje se na vzdělávání všech 
generací. Její celoroční program 
tvoří přednáškové cykly, literární, 
hudební pořady, besedy a setkání 
s osobnostmi, koncerty, divadelní 
představení, fi lmové projekce, fes-

tivaly, jazykové kurzy, akce pro děti, 
mládež i seniory.

Zajímavé tipy letošního roku pro 
ŽN představují knihovnice Dana 
Licková a Kateřina Hošková - a je 
nač se těšit.

Hned v lednu se v knihovně 
můžeme zúčastnit kurzu první 
pomoci, kdy zástupce Českého čer-
veného kříže předvede, že záchrana 

života není věda. 
„Pro milovníky Vysočiny a její his-

torie nabídneme besedy s Miloslavem 
Lopaurem z Regionálního muzea a 
besedu s Věrou Rudolfovou. O Josef-
ské noci se setkáme s autorkou detek-
tivních příběhů Michaelou Klevisovou, 
v dubnu s nakladatelem a spisovate-
lem Jiřím Padevětem,“ uvádí Kateřina 
Hošková.

Dodává, že pro příznivce exotiky 
je v plánu beseda o Hmyzí kuchyni 
s ochutnávkou cestovatele Davida 
Švejnohy. 

Dětské oddělení pozve děti první-
ho stupně ZŠ na literární workshop 
Vynálezce Alva - škola vynálezců se 
autor komiksů Jiřím W. Procházkou 
a besedu se Zuzanou Pospíšilovou. 

„K nejoblíbenějším akcím pro děti 
a rodiče patří Den pro dětskou kni-
hu. Tvůrčí dílny navštíví stovka dětí a 
rodičů. V roce 2020 knihovna prvním 
rokem uspořádá o prázdninách týden-
ní příměstský tábor. Velkou novinkou 
bude veletrh dětské knihy, který se 
uskuteční od 22. 5. na žďárském zám-
ku,“ informuje Dana Licková. Akce 
zaměřená na dětskou knihu a dětské 
čtenářství nabídne návštěvníkům 
pestrou nabídku aktivit, od dětských 
knih, učebnic, časopisů či desko-
vých her až po zajímavé vzdělávací 
přednášky pro děti, rodiče, učitele či 
knihovníky. Vše bude doprovázeno 
zábavným programem pro děti. 

„Akce bude probíhat ve spoluprá-
ci s komisí pro čtenářskou gramotnost 
Místního akčního plánu vzdělávání 
II.,“ upřesňuje Dana Licková.  -lko-

DĚTI se mohou v knihovně rozvíjet i při akcích zaměřených na rukodělné doved-
nosti. Ilustrační foto: archiv KMJS

Knihovna chystá plejádu vzdělávání

Přednášky, soutěže
Zde jsou lednové tipy do žďár-

ských pointů, které najdeme ve 4. 
patře městské polikliniky.

� 14. 1. 9.00, Senior point
Borneo - cestovatelská přednáška 

Romana Veselského 
� 21. 1. 9.30, Family point
Péče o dětský chrup: hygienické 

návyky u dětí - přednáška zdravot-
nického pedagoga.

� 28. 1. 9.00, Senior point
Soutěž o nejchutnější masopust-

ní sekanou - degustace a hodnocení 
tradičních i nových receptů na seka-
nou. -red-

Vzdělávání všem
Tradiční volné přednášky z cyk-

lu Vzdělávat se lze v každém věku 
pokračují i v roce 2020. Konají se vž-
dy od 15.30 v aule gymnázia.

8. 1. TOULKY PO EKVÁDO-
RU A GALAPÁGÁCH, Mgr. Lenka 
Formanová.

22. 1. PA� NORMÁLNÍ JEVY, 
RNDr. Stanislav Novák. -red-


