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Březen – měsíc čtenářů 2011
v Národní knihovně ČR
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje první ročník celostátní akce
BŘEZEN - měsíc čtenářů (BMČ). V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha
(předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní
uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.
Prostřednictvím anket chceme zjistit, proč k nám čtenáři nechodí a změnit naše prostředí,
fondy, služby, sebe! Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a
instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě
vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

Národní knihovna ČR se přihlašuje k BMČ
následujícími akcemi:
Registrace 12+1
V březnu k registraci nebo k jejímu prodloužení dáme jeden
měsíc našich služeb navíc.
Všem zájemcům, kteří se v průběhu BMČ zaregistrují na jakémkoli registračním místě
jako noví uživatelé NK ČR, nebo všem stávajícím uživatelům, kteří požádají o prodloužení
stávající registrace, bude k nové roční registraci nebo k prodloužené původní roční registraci
dle ust. Části 4. KŘ, přidán časový bonus v délce 31 kalendářní den registrace navíc.
Výjimka bude komunikována pod názvem „ Registrace 12 + 1“.
Registrace 12+1 se nevztahuje na registrace, které končí po 30. 6. 2011.

Poplatková amnestie
Nevrátili jste výpůjčky v Národní nebo Slovanské knihovně včas?
Využijte naší poplatkové amnestie. Pokud už Vám v kontu
nehrozí 4. upomínka a vše v březnu vrátíte, poplatky z prodlení
Vám odpustíme.
Všem uživatelům, kteří jsou v prodlení s vrácením absenčních výpůjček, na nichž
váznou poplatky z prodlení dle ust. odst. 2., části 10. KŘ, a kteří v průběhu BMČ tyto
výpůjčky vrátí v Hale služeb čtenářům nebo v půjčovně Slovanské knihovny, budou
poplatky z prodlení prominuty. Výjimka bude komunikována pod názvem „Poplatková
amnestie “.
Poplatková amnestie se však nevztahuje na případy dle odst. 3., části 10. KŘ, tzn. na případ,
kdy automatizovaný výpůjční systém vygeneroval „ředitelskou upomínku“, která se
u uživatele na jeho uživatelském kontu zobrazuje takto: „Počet upomínek: 04“
Poplatková amnestie se dále nevztahuje na staré dlužné poplatky a na náhrady.

Moje literární lásky
17. 3. Galerie Klementinum 17 hodin
Rozhlasový moderátor František Novotný si bude povídat s Luďkem Munzarem,
Jiřím a Zdenou Tichotovými ze Spirituál kvintetu (nejen) o jejich literárních láskách
v historickém prostoru Křižovnické chodby barokního Klementina. Součástí pořadu je
prohlídka fragmentu výstavy Klementinum v datech a obrazech (1.patro), jež prezentuje
vzácné exponáty přemístěné z revitalizovaných částí areálu. Vstup na tento pořad je
bezplatný.

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci
populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob
života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého
vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám.
Národní knihovna ČR bude mít „svoji“ Noc s Andersenem 1. dubna. Nakladatelství
Odeon poskytne pro akci luxusní vydání prvního dílu knihy "Tisíc a jedna noc".
Sbírka arabských středověkých pověstí, pohádek a legend bude určena k četbě na akci a
zároveň jako cena, kterou si z noci v Klementinu odnese výherce soutěže. Nakladatelství
Odeon vydá postupně osm svazků, všechny mají být vázány v hedvábí s orientálním motivem,
zdobeny ražbou a zlatou ořízkou.

Magnesia litera – autorská čtení
28. 3. Zasedací sál 17 hodin

Beseda a autorské čtení Matěje Dadáka, nominovaného na Objev roku Magnesia
Litera za knihu Horowitz.
Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat
kvalitní literaturu a dobré knihy. A to bez omezení a bez ohledu na žánry: stejnou pozornost si
zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. Proto bylo ocenění
rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci:
Matěj Dadák – Objev roku Magnesia Litera
Herec, scénárista, spisovatel
narozen 13 .12. 1975 v Brně
vystudoval Divadelní fakultu JAMU, obor Činoherní herectví
1997-1999 působil v divadle Husa na Provázku
od roku 2000 je angažován v Činoherním klubu v Praze
za svou hereckou práci byl dvakrát nominován na cenu Alfreda Radoka - talent roku
hrál v několika českých filmech a seriálech
24.května 2010 vyšla jeho kniha Horowitz
Matěj Dadák je za ni nominován na cenu
Magnesia litera - OBJEV ROKU
Česká televize v září 2010 natočila celovečerní film Cizí příběh podle jeho
scénáře, Matěj Dadák v něm hraje také hlavní roli
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