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Chce‰ ãíst? Vyber nûco do knihovny!
Projekt podpory ãetby pro dûti a mládeÏ v Komorní Lhotce je u nás v˘jimeãn˘
KOMORNÍ LHOTKA (uzi) Na pokles zájmu „moderních“ dûtí a mládeÏe o ãetbu reagovala knihovnice Pavlína Mlãochová z Komorní Lhotky
v Beskydech zpÛsobem neb˘val˘m a nevídan˘m. Projekt „Co chtûjí ãíst
dûti“ nabídne klukÛm a holkám vybrat si, samozﬁejmû v rámci urãit˘ch
moÏností, jakoukoliv vhodnou knihu, zaﬁadit ji do v˘pÛjãního fondu a
podûlit se tak s jejím obsahem i s kamarády. Nadace OKD, do jejíhoÏ programu „Pro radost a vzdûlání“ se pﬁihlásila, tomu dala zelenou. A dvacetitisícovou dotaci na poﬁízení kníÏek! Jak to tedy bude fungovat?

VYBÍRÁNÍ KNÍÎEK prakticky není omezeno. Dûti tak mohou uãinit
v knihovnû po internetu, prostﬁednictvím nabídkov˘ch letákÛ ãi pﬁímo
v knihkupectvích. Má to i „skryt˘“ cíl – nenásilnou formou se seznámí se
jmény spisovatelÛ, ilustrátorÛ ãi vydavatelství a tak i dûním v literatuﬁe.

Inspirován koulí,
vajíãkem, semínkem

KARVINÁ (uzi) Nadace OKD, Nadace Landek i tûÏební spoleãnost OKD
jsou mezi sponzory v˘stavy v Galerii Zdravého mûsta v Karviné. Své díla
zde má malíﬁ a sochaﬁ Petr Boreãek (na snímku), letos tﬁia‰edesátilet˘ rodák
z KromûﬁíÏe, aktuálnû Ïijící v Tﬁinci. Základní tvary mnoh˘ch jeho v˘tvorÛ vycházejí z koule, vajíãka ãi semínka.
„K pochopení Petra Boreãka je tﬁeba zaãít u geneze díla. Zdá se, Ïe jednotlivé vrstvy umûlcovy tvorby se znovu a znovu vracejí k pÛvodní inspiraci: vodû, kamenÛm, pﬁírodû, která je v souladu s ﬁádem svûta. Jeho dílo
je tedy inspirováno nejen formou, ale pﬁedev‰ím úÏasnou pokorou pﬁed
svûtem, jehoÏ pomíjiv˘m zlomkem je i duchovní vzepûtí ãlovûka,“ uvedl
k v˘stavû galerista a znalec v˘tvarného umûní Karel Bogar.
V˘stava potrvá do 14. listopadu, tento den bude ukonãena pﬁesnû hodinu po poledni. Galerie Zdravého mûsta má otevﬁeno v pondûlí od 13 do
17, v úterky, stﬁedy a pátky od 10 do 17, ve ãtvrtky od 10 do 18 a v nedûle
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od 14 do 17 hodin.

AUTORKA PROJEKTU podpory ãtenáﬁství Pavlína Mlãochová z obecní knihovny v Komorní Lhotce chce k ãetbû pﬁilákat dûti od 5 do 15 let.
Tûch zde Ïije více neÏ pÛldruhého sta. „Podmínkou pﬁitom není bydli‰tû
v na‰í obci. Staãí si v knihovnû vyzvednout lístek k vyplnûní informací
o vyhlédnuté publikaci, vypsat ho a odevzdat,“ vysvûtlovala. Podle poãtu
pﬁihlá‰en˘ch se pak vypoãítá ãástka, za niÏ mÛÏe úãastník knihy poﬁizovat
– nûkdo jednu, ale moÏná i dvû ãi tﬁi.
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HRAJÍ SI NA KNIHOVNÍKA –
to znamená vypsání dokumentace
k publikacím, jejich orazítkování,
oãíslování, zaﬁazení do regálu.
Projekt roz‰íﬁí nabídku kniÏního
fondu a prospûch z toho budou mít
samy dûti pÛjãující si „ãtivo“.

