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Týden knihoven 2017 - „Zločin v knihovně“
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 21. ročník
kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven TÝDEN
KNIHOVEN 2017. Do celostátní akce, kterou vyhlásil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, se zapojí ve dnech 2. – 8. října 2017 veřejné
knihovny v celé České republice.
Letošní Týden knihoven je věnován především práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich rodinami. Studijní a vědecká knihovna tedy nabízí
program i pro malé návštěvníky. Ale nejen pro ně.
V pondělí 2. 10. proběhnou pro žáky 2. stupně ZŠ přednášky
ve spolupráci s Policií ČR, a to „Fakta a mýty o drogách“ a „Rizika virtuální
komunikace a kyberšikana“. Žáci budou mít možnost prohlédnout si před
knihovnou policejní auta. První z přednášek pak mohou navštívit od 17:00
i návštěvníci z řad veřejnosti.
Pro mladší děti je ve spolupráci s libereckou iQLANDIÍ připravena hra
„Kriminálka iQLANDIA“, která bude umístěna v učebně v 5. podlaží knihovny.
Hlavním úkolem bude vyřešit závažný kriminální čin, který se odehrál v naší
knihovně, a to pomocí oborů forenzních věd, jako je daktyloskopie, trichologie
nebo pomocí identikitu.
Pro starší děti je připravena soutěž „Zločin v knihovně“. Hraje se
o 2 vstupenky na představení Davida Drábka „Čtyřlístek“ a další zajímavé ceny.
Děti mají jedinečnou příležitost zapátrat v celé knihovně a najít pachatele
krádeže kompletní sbírky oblíbeného komiksu „Čtyřlístek“. V přízemí knihovny
vyplňte evidenční kartu vaší detektivní kanceláře a na 5 stanovištích
v jednotlivých patrech zkuste podle zanechaných stop vypátrat, kdo z deseti
podezřelých komiks ukradl.
Soutěžit můžete po celou otevírací dobu knihovny. Výsledek svého pátrání
vhoďte do označené krabice na pultě v 5. podlaží. Totožnost pachatele bude
zveřejněna v úterý 10. října 2017 na facebookovém profilu knihovny a přímo
v knihovně.
Koho neoslovilo „kriminální“ téma, může 2. 10. v 17:00 hod. navštívit
v galerii Automat vernisáž výstavy dvou sester - Aleny Vykulilové a Yvony
Jelínkové - Žena a moře.

V úterý 3. 10. v 16:30 se koná přednáška doc. PhDr. Marie Mackové,
Ph.D. na téma „Detektiv bez mobilu - historická krimi a její možnosti“. Autorka
představí nejen své knihy, ale pohovoří i o tom, jak se taková historická
detektivka píše.
Ve středu 4. 10. v 18:00 přednáší náš přední forenzní genetik RNDr.
Daniel Vaněk, Ph.D. na téma „Analýza DNA: rozbor případů, kde kriminalistům
pomohla forenzní genetika“. V rámci přednášky se budou mimo jiné diskutovat
případy vraždy Otýlie Vranské, řešení otázky kdo je otcem T.G.M. či
identifikace ostatků fašistických pohlavárů.
Týden bude zakončen 5. 10. zcela nedetektivním tématem „Athény
západu: soutěž na univerzitní kampus v Berkeley a středoevropští architekti“,
které přednese Ladislav Zikmund-Lender jako první přednášku připravovaného
cyklu Cesty moderní architektury z Čech do Kalifornie a zpět.
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