VII. Celostátní setkání knihovníků na téma: Co venkovské
knihovny umějí a mohou
Knihovníci z celé ČR se sešli v Městské knihovně v Prostějově, kde je přivítal pan starosta
Prostějova společně s vedoucím knihovníkem. Poté si prohlédli nově opravené prostory
knihovny, prošli se historickým centrem města, navštívili městské divadlo Jiřího Wolkera
a večer shlédli v divadle Point představení Nahý Wolker.
Druhý den seminář pokračoval na Základní škole v Protivanově. Protivanovská knihovna
s knihovnicí Kateřinou Trundovou získala ocenění Knihovna roku 2009. Proto toto celostátní
setkání probíhalo právě zde. Knihovníky přivítalo vystoupení krojovaného souboru Skaláček.
Poté začal odborný program: Knihovna a Informační centrum obce. Na tomto setkání
knihovnice a knihovníci představují své knihovny a akce, které v nich pořádají. Seminářů se
účastní i pracovníci Národní knihovny v Praze, která knihovny metodicky řídí.
V odpoledních hodinách pro nás starostové a knihovníci okolních vesnic připravili seznámení
s jejich krajem: procházka obcí Protivanov, varhanní koncert v tamějším kostele, návštěvu
Malého Hradiska, kde se nachází keltské opidum, expozici betlému a dřevěných plastik
v místní knihovně. Seminář byl velice zajímavý a získala jsem z něj mnoho námětů k akcím,
které by se mohly uskutečnit i u nás.
Náměty ze semináře:
 knihovna má být centrem kultury v obci, má spolupracovat s kulturní komisí OÚ a se
spolky v obci
 proto je třeba vytvořit odpovídající zázemí = modernizace knihovny r. 2012
 dále v r. 2012 prezentace knihovny na Internetu, tzn. nové webové stránky, kde bude
i historie, on-line katalog, knihovní řád, přihláška, indexy, kontakty, záznam ze seminářů,
fotogalerie, literární test, …
 r. 2013 již bude místem pro kulturní akce pro děti i dospělé
o Ponocování s Andersenem
o Ladův, Hrubínův kalendář
o poznávání chráněných rostlin
o navrhnout puzzle (autor + dílo)
o se včelaři tvorba svíček z včelích plátů a figurek
o se zdravotníkem beseda o první pomoci při úrazech před prázdninami
o barvy na sklo: ozdobení oken pohádkovými bytostmi
o jazykovědné testy, slovotvorné testy
o turnaj: pexeso, puzzle, poznej dílo a autora z úryvku






s policií beseda o bezpečnosti důchodců před zloději
besedy se spisovateli (RNDr. Hynek Skořepa)
besedy s cestovateli
přednášky ve spolupráci s MAS MTJ (s paní Šejnohovou)
výstavky: keramika, patchwork

