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Městská knihovna Antonína Marka vstupuje rokem 2014 do 10. ročníku projektu „Aktivně proti stáří – aktivní
senior“. Cílová skupina je zaměřena nejen na obyvatele penzionů s pečovatelskou službou a seniory z DD Pohoda, ale
také na ostatní obyvatele v rámci města této věkové kategorie. Zařazeny byly také pořady pro zrakově postižené a
nevidomé.
V tomto roce se projektem připojujeme do celostátní kampaně sítě mateřských center České republiky „Křídla a
kořeny naší rodiny“. Zároveň je tento projekt dlouhodobě realizován ve spolupráci s Městem Turnov, odborem
sociálních věcí a ZSS Turnov, je také zařazen do aktivit Místní agendy 21 a Zdravého města.
Pořady se konají pravidelně třikrát měsíčně v penzionech a DD Pohoda, vždy odpoledne od 14 hodin.

PLÁN NA ROK 2014
 Leden
o Francie – oblast Alsaska a Paříž
 cestovatelský pořad o krásách Francie slovem i obrazem
 přednáší mladý cestovatel Pavel Bičiště
 Únor
o Norsko
 cestovatelský pořad o severní zemi Norsku
 přednáší Pavel Bičiště
o Český ráj – věčná inspirace
 uvedení nové knihy fotografií a poezie RNDr. Zdeňka
Mrkáčka a regionálního básníka Jiřího Brože
o Pohádkový podvečer – Pohádková rodina
 zapojení seniorů do tzv. „čtení s pohádkovou babičkou a dědečkem“
 Březen
o Okamžiky s Hrabalem
 pořad u příležitosti stého výročí narození českého spisovatele Bohumila Hrabala
 přednáší PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.
 seznámení s knihou akademického malíře a sochaře Jana Solovjeva
o Týden čtení
 zapojení seniorů do celostátní akce
o Pohádková babička čte dětem z mateřských škol
 Duben
o Příroda a krajina Pojizeří
 Pořad RNDr. Václava Petříčka v rámci projektu „Duben – měsíc pro planetu Zemi“
o Tvořivá výtvarná jarní dílna – Velikonoční dekorace
 Lektorka Aneta Novotná doplní dílnu povídáním o pěstování jarních květin, průvodní slovo o
svátcích jara Eva Kordová
 Květen
o Strom života – narození dětí
 další z cyklu „Strom života – strom vzpomínek“, který bude doplněn opět módní přehlídkou
na téma maminka a děti, oblečení na jaro
o Velikáni české hudby
 cyklus pořadů pro seniory a zájemce z řad veřejnosti o české hudbě a předních českých
skladatelích
 přednáší Jana Zajícová, předsedkyně Kruhu přátel hudby
 koná se v rámci projektu „Rok české hudby“
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 Červen
o Sever a východ
 pořad na počest regionální osobnosti, spisovateli
Janu Knobovi k 110. výročí narození
 přednáší PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.
 Září
o Památky Turnovska a okolí
 přednáška v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví
 přednáší Mgr. Jana Šubrtová a Mgr. Pavel Jakubec
o Turnov dnešních dnů
 setkání se starostou města Turnova Ing. Tomášem
Hockem
 Říjen
o Karel Vik – malíř, grafik a ilustrátor
 pořad u příležitosti 50. výročí úmrtí známého
turnovského výtvarníka a umělce Karla Vika
o Dýňobraní
 podzimní tvořivá dílna pro šikovné ruce a nápady
 dílnu povede zkušená lektorka Aneta Novotná
 Listopad
o Manželé Scheybalovi
 pořad o významných regionálních osobnostech našeho regionu
 přednese Mgr. Alžběta Kulíšková, pracovnice Muzea Českého ráje
 Prosinec
o Adventní a vánoční čas
 pořad slova a hudby na motivy básní, textů, vánočních písní a koled
o Vánoční dekorace a ozdoby
 tvořivá dílna pod vedením zkušené lektorky Anety Novotné
V průběhu roku 2014 chystáme s odborem životního prostředí nácvik chůze Nordic walking, jedná se o pravidelnou
pohybovou aktivitu.
V rámci projektu plánujeme také zájezdy pro seniory:
o Vrchlabí – nové středisko KRNAP
 společně s Ing. Michalem Skalkou, vedoucí pracoviště ekologické výchovy KRNAP
o Po stopách Bohumila Hrabala
 zájezd do Nymburka a Kerska

