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     Albatros v Náchodě 
 
      Den s nakladatelstvím Albatros byl připraven pro mladé čtenáře 25. ledna v Městské knihovně v 
Náchodě. Děti se setkaly se spisovatelkou Petrou Braunovou a obchodní ředitelkou Albatrosu 
Janou Růžičkovou. V živé diskusi se hovořilo na téma, jak se stát spisovatelem, jak se knížka píše 
a co všechno se odehrává od rukopisu až k vydané publikaci. Padly také návrhy, o čem by měli 
spisovatelé psát a co by si děti rády přečetly v dalších knížkách. Nejen text, ale také pěkné a 
výstižné ilustrace jsou důležitou součástí knížek pro děti. Výtvarnou část Albatrosu zastupoval 
ilustrátor Milan Starý a akademická sochařka Alexandra Horová, s kterými si děti formou výtvarné 
dílny zkusily malovat obrázky. Úspěšný den s Albatrosem završilo otevření knižní prodejní výstavy 
nakladatelství Albatros v oddělení pro děti a zahájení výtvarné výstavy v hale knihovny. Zde pod 
názvem „Nevídáno, neslýcháno“ byly představeny ilustrace mladých ilustrátorů Albatrosu. 
Zastoupeni byli: Bára Buchalová, Helena Dušková, Michal Chodanič, Kateřina Chodaničová, Jitka 
Petrová, Milan Starý, Andrea Tachezy, Martin Vácha a Barka Zichová. 
 
      Jednání výkonného výboru SKIP v Náchodě 
 
      Městská knihovna v Náchodě byla ve dnech 7. - 9. února 2006 místem zasedání výkonného 
výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Součástí jednání byl i diskusní seminář na 
téma „Budoucnost knihoven v České republice“. Zazněla velmi zajímavá vystoupení a prezentace 
týkající se současných trendů informačních technologií v knihovnách, dále problematiky čtenářství a 
regionálních funkcí. Většina příspěvků, vzhledem ke své aktuálnosti a podnětnosti, by měla zaznít i 
na dalších knihovnických setkáních. 
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