
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 10.10.2006 
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 3 
Sekce: Šumné knihovny 
Název článku: Výstavy a akce pro veřejnost v Dobrušce 
Autor: Iva Mansfeldová 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=729 

Výstavy a akce pro veřejnost v 
Dobrušce           

Iva Mansfeldová           
 

     Výstavní činnost dobrušské knihovny má dlouholetou tradici. V posledních letech můžeme říci, 
že se výstavy a přednášky staly pro knihovnu pravidlem. Prvního března roku 2002 zahájila 
Knihovna města Dobrušky provoz v nové budově (viz: http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0047.pdf ). 
Moderní budova přinesla i další možnosti v realizaci výstav či večerních doprovodných programů. 
Knihovna v současném pojetí není jen o půjčování knih a využívání internetu, ale slouží i jako 
vhodné prostředí k setkávání obyvatel města na kulturních akcích komorního charakteru, ať už je to 
pořádání vernisáží k výstavám, odpoledních akcí pro děti či večerních přednášek na nejrůznější 
témata. 
 
      Každý měsíc mohou návštěvníci knihovny najít v hale novou výstavu a jednou měsíčně se 
mohou těšit na přednášku. Témata přednášek i výstav se snažíme volit různorodě, aby si každý 
mohl vybrat dle svých zájmů a zaměření. Také reagujeme na různé celostátně zaměřené akce. 
Pravidlem je v březnu Měsíc knihy a internetu a v říjnu Týden knihoven, kdy je doprovodných akcí a 
přednášek několikanásobně více než v ostatních měsících. V tomto období se staly pravidlem 
přednášky spisovatelů, promítání záběrů cestovatelů a nejrůznější soutěže pro děti.  
 
      Při výstavách se zaměřujeme na prezentaci regionálních umělců (výtvarníků, malířů, grafiků, 
fotografů…), škol i školek, zájmových kroužků a také poskytujeme prostor výtvarníkům z širšího 
okolí. Pokud mám vybrat několik jmen přímo z Dobrušky, pak tedy grafik Josef Benedikt, keramik a 
malíř Karel Štětina, amatérský fotograf Jiří Slavík a mnoho dalších. 
 
      Z mezinárodních výstav bych chtěla připomenout v roce 2005 výstavu fotografií Klodzkého 
klubu fotograficzneho za účasti delegace z Polska. Při příležitosti Svatováclavských slavností v 
tomtéž roce to byla výstava keramiky Hildy a Gábora Vastagových z partnerského města 
Ábrahámhegy za účasti maďarské delegace. 
 
      Vzhledem k dobré akustice budovy máme i zkušenost s pořádáním koncertů (opět jen 
namátkou Jarda Čížek s pořadem Vzpomínka na Karla Kryla a vánoční koncert Patricie Anzari). 
 
      Velký ohlas jsme zaznamenali na pořady určené dětem. Pro předškoláky je to z poslední doby 
pořad Povídám, povídám pohádku – pravidelný cyklus odpoledních setkávání s pohádkou - a pro 
starší děti nejrůznější vědomostní i výtvarné soutěže. 
 
      Pokud bych měla vybrat pouze jedinou akci, která vzbudila asi největší ohlas, pak by to byla v 
roce 2004 výstava fotografií pplk. Jiřího Hlouška Kábul 2002 – Basra 2003. Vernisáž 
dokumentárních fotografií z misí české polní nemocnice na Blízkém a Středním východě odvysílala 
ČT a výstava putovala z knihovny do budovy Senátu Parlamentu ČR. Nakonec výstava doputovala 
do Českého centra v Bruselu a poté do sídla Severoatlantické aliance tamtéž. Potěšilo nás, že 
nápad z malé východočeské knihovny uspěl ve světě. 
 
      Také na tento rok chystáme kromě běžných knihovnických služeb, které jsou samozřejmostí, 
spoustu zajímavých akcí, na které bych tímto článkem každého ráda pozvala. 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Iva Mansfeldová: Výstavy a akce pro veřejnost v Dobrušce"

13.10.2006http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=729



 
 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 

Stránka č. 2 z 2SVK HK - výpis článku "Iva Mansfeldová: Výstavy a akce pro veřejnost v Dobrušce"

13.10.2006http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=729


