Městská knihovna Česká Třebová únor 2019
Matyldino pohádkohraní
12. 2. 2019
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábění i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a
děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Výjimečně se koná 2. úterý v měsíci!
Vstupné dobrovolné.
Knižní klubíčko
27. 2. 2019
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do věku 4 let. Nebo
hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro rodiče káva a čaj. K
dispozici přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.
Zapař si s knihovnicí
7. 2., 14. 2., 28. 2. (čtvrtek), 14:00–18:00 hod., Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru na X-boxu, např. Rebelka, Harry Potter nebo Dance, ale také
na compu a nauč ji knihovnici.
Offline day – odpoledne plné deskových her a zábavy
18. 2., 25. 2. (pondělí), 14:00–18:00 hod., Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Dixit, Česko junior,
Sázky a dostihy, Twister, Activity a spoustu dalších her, u kterých si budeme povídat a užijeme si
společně odpoledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji hrát ostatní.
ROBO kroužek
6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. (středa), 15:00–17:00 hod., Teenspace
Postav a naprogramuj si svého robota se svým týmem. Oblíbený ROBO kroužek se koná každou
středu. Těšíme se na tebe. Více info: mrkvlf@gmail.com.
Valentýnské přáníčko
11. 2. (pondělí) 13:00–17:00 hod., Teenspace
Blíží se svátek sv. Valentýna, přijď na Teens a vytvoř si přáníčko pro někoho, koho máš rád/a.
Materiál zajištěn. Těší se na Tebe Adéla. Více info: adela.voclova@moderniknihovna.cz
Turnaj ve stolním tenise
21. 2. (čtvrtek), 14:00–18:00 hod., Teenspace
Přijď si zahrát turnaj v mini ping-pongu. Nemusíš vyhrát, stačí se zúčastnit. Zábava zaručena. Těší
se na Tebe knihovnice Adéla.
Zapojte se do čtenářské výzvy 2019
Hledáte tipy na čtení? Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě?
Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle témat, které vytvořila Databáze knih.
1. Kniha, jejíž název je v rozkazovacím způsobu
2. Kniha, která má lichý počet stran
3. Kniha, ve které hraje důležitou roli hudební nástroj
4. Cestopis
5. Kniha od ženské autorky s mužskou hlavní postavou
6. Kniha, která má v názvu kalendářní měsíc
7. Kniha, která vás zaujala svou obálkou

8. Kniha od asijského autora
9. Kniha, která má na Databázi knih v době čtení méně než 10 komentářů
10. Kniha od současné české autorky
11. Kniha, jejíž děj se odehrává v Ostravě
12. Kniha, která má v názvu slovo kniha
13. Kniha autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno
14. Kniha o vašem oblíbeném místě, zemi
15. Kniha od autora, který napsal více než 20 knih
16. Kniha s oxymórem v názvu
17. Kniha, jejíž děj se odehrává ve vězení
18. Kniha, která obdržela Man-bookerovu cenu
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2019 (nová kniha)
20. Kniha s černobílou obálkou
Pro rychlejší hledání jsme vytvořili ukázkové seznamy knih, ze kterých si můžete vybírat. V našem
katalogu jednoduše zjistíte, jestli je kniha dostupná, nebo už ji má půjčenou jiný čtenář, hledejte
přes https://moderniknihovna.cz/cs/pomoc/ctenarska-vyzva-2019 nebo se ptejte u výpůjčního pultu.
Ale pozor, jedna kniha může být součástí více témat, vy ji však musíte přiřadit pouze k jednomu.
Samozřejmě si sami můžete najít i knihy, které v našich seznamech nejsou. K danému tématu jich
máme v knihovně mnohem víc!
Pokud je pro vás 20 knih za rok hodně, vyberte si pouze témata, která se vám líbí. Na náruživé a
soutěživé čtenáře možná čeká i nějaká odměna. Přijímáte výzvu? Stavte se pro hrací kartu do
knihovny.
Vylepšujeme pro vás knihovnu
Cesta pro knihy, časopisy, audioknihy nebo deskové hry je zase o něco příjemnější. V závěru
loňského roku jsme opravili schody do prvního patra. Během dvou dnů nahradila moderní dlažba
staré lino. Chceme, aby se návštěvníci v knihovně cítili dobře, proto jsme také vyměnili výpůjční
pulty na oddělení pro dospělé i pro děti. Stavební práce v prosinci zakončila kompletní oprava WC
na dětském oddělení.
Co možná nevíte o knihovně aneb statistika nuda je
V roce 2018 se do knihovny zaregistrovalo 2 380 čtenářů, z toho 755 dětí. Počet fyzických návštěv
dosáhl počtu 44 641, což představuje přes 850 týdně. Dalších 48 314 návštěv bylo on-line.
Prodloužení výpůjček nebo rezervace stále častěji neprobíhá v knihovně, ale z telefonu nebo
počítače.
Nakoupili jsme pro českotřebovskou veřejnost 4 383 dokumentů k vypůjčení. Jelikož knihovna již
dávno nepůjčuje jen knihy, můžete vybírat i mezi novými časopisy, novinami, e-knihami,
audioknihami, „mluvícími knihami" a deskovými hrami. Rostoucí oblibě se těší audioknihy s 1 120
tituly v nabídce. Stálicí jsou deskové hry, kterých nabízíme 172.
Ačkoli ceny služeb a produktů rostou, registrace do vaší knihovny stojí roky stejně. Pro vaši
představu, výše registrace pro dospělého za 150 Kč/rok představuje cca polovinu průměrné ceny
jedné nové knihy. A u nás můžete vybírat z více než 100 000 položek.
Nevyhovujícímu prostoru navzdory se nám podařilo uspořádat celkem 280 akcí, které navštívilo 4
144 návštěvníků. Převažovaly akce pro děti podporující čtenářství a volnočasové aktivity. Celkem
počet jejich návštěv převýšil číslo 2 700. Intenzivně jsme se věnovali i kurzům práce s
informačními technologiemi pro dospělé, o které je mezi veřejností značný zájem. Část zájemců
musíme s lítostí odmítat, ale naše lidské a především prostorové kapacity brání navýšení počtu míst
v kurzech. Akce pro dospělé měly přes 1 300 návštěvníků.
Díky aktivní účasti v projektových výzvách Ministerstva kultury a Pardubického kraje se nám
podařilo získat 119 000 Kč, které jsme použili například při realizaci akce pro děti s rodiči
Pohádkový listopad, vylepšení portálu Osobnostiregionu.cz nebo modernizaci technického
vybavení místních a obecních knihoven integrovaných obcí.

Jsme tu pro vás 53 hodin, 6 dní v týdnu, on-line nezavíráme. Mimo provozní dobu lze využít službu
vracení do biblioboxů.
Možná nevíte, že sídlíme ve dvou budovách, máme 5 oddělení, jen 2 WC, 5 skladů, 1 externí sklad
a 20 počítačů pro veřejnost.
Připravujeme:
Čína?!
Čína je velká a bláznivá země. Jeden den budete obyvatele milovat za jejich úsměv a ochotu,
zatímco pozítří přinese hlubokou nenávist k davům, s nimiž musíte bojovat o svůj kousek vyhlídky.
Kam se oko podívá, tam roste nový mrakodrap, dálnice nebo hotel a nic není překážkou.
Nejkrásnějším koutům planety zde odtikávají poslední okamžiky poklidné existence bez masového
turismu. Obyvatelé nade vše milují karban, dobré jídlo a rýžovou pálenku.
V „Říši středu” mají všechno, po čem srdce cestovatele touží, ale také spoustu věcí, o kterých jste
raději nikdy nechtěli slyšet…
Jak vidí Čínu cestovatel Kuba Venglář ze Za horami.cz, si přijďte poslechnout do městské knihovny
12. 3. 2019 v 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Noc s Andersenem 2019
29.–30. března od 17:30 hodin
Každoroční nocování dětských čtenářů v městské knihovně. Vhodné pro děti z 1.–5. třídy. Bližší
informace a přihlášky v půjčovně dětského oddělení. Nutná registrace předem.
Přihlašování od 1. února do 15. března. Přednost mají děti, které se této akce ještě neúčastnily.
Vstupné: 150 Kč. Bližší informace: martina.stosova@moderniknihovna.cz.
One man show Vlastimila Vondrušky
Přijměte pozvání na setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Nepůjde o
klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one man show, ve které se pokouší
zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad Oldřich z Chlumu – román a skutečnost nepostrádá
nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. A protože se Vlastimil Vondruška jako
spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima než školní učebnice, dozví se posluchači řadu
překvapujících odhalení.
Akce se bude konat ve čtvrtek 11. dubna v Malé scéně, začátek je plánovaný na 18 hodin.
Nebude chybět autogramiáda a prodej knih. Vstupné 80 Kč. Vstupenky si můžete koupit v
předprodeji od 1. března v Městské knihovně, na oddělení pro dospělé v 1. patře. Více informací na
info@moderniknihovna.cz.
Upozorňujeme na uzavírky
V úterý 12. února bude celé dopoledne uzavřeno dětské oddělení z důvodu konání akce Knížka pro
prvňáčka.
Ve středu 13. února budou všechna oddělení knihovny uzavřena od 8 do 12:30 hodin.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové stránce
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/mekct/.
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.

