
 

KNIHOVNA PRO CELOU RODINU 

 

Vážení rodiče a milé děti, 

přijměte srdečné pozvání k návštěvě naší knihovny. Čekají tu na Vás: 

 * knihy všech žánrů - výběr máme z více jak 52 tisíců knih 

 * časopisy - odebíráme téměř stovku titulů 

   * audioknihy - česká a světová literatura na CD 

 * společenské hry  - velký výběr her pro děti i dospělé 

 * tematické dětské kufříky s knížkami, hračkami, hlavolamy, pomůckami 

Nabídka je pestrá a určitě si každý vybere podle svého zájmu. Budete-li chtít, při 

výběru Vám rádi poradíme. Poskytovat kvalitní výpůjční služby je pro nás 

základem a samozřejmostí. Navíc však pro malé i velké čtenáře připravujeme 

množství dalších zajímavých kulturních a vzdělávacích aktivit.  

       

Pořádáme besedy se spisovateli (byli u nás Jiří Dědeček, Arnošt Vašíček, Petra 

Braunová a další) i cestovateli (jen v poslední době to byly např. besedy o Keni, 

Indonésii, Peru, Bosně - vše s promítáním), dále kulturní podvečery s tématy z 

různých oborů - historie, psychologie, literatury, zdravotnictví atd. V čítárně 



knihovny pořádáme výstavy, které se téměř každý měsíc obměňují (vernisáž 

výstavy handicapovaného malíře Tomáše Rybičky byla i v TV). Úspěšné jsou naše 

pravidelné výtvarné dílny, kupř. kurz scrapbooku či kurz skládání z čajových 

sáčků.  

               

Zvláštní pozornost věnujeme práci s malými čtenáři. Pro děti pořádáme během 

školního roku různé akce podporující zájem o knihy a čtení. Každoročně vítáme 

prvňáčky akcí Poprvé do školy – poprvé do knihovny a na konci školního roku je 

slavnostně Pasujeme na čtenáře. Připravujeme pro ně pravidelné každoměsíční 

Čtenářské hodinky, během kterých si děti pomocí her, hádanek, kvízů a 

zábavných úkolů obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a 

příběhů. 

Dětem od 1. do 3. tříd je určeno pravidelné Čtvrteční čtení, kdy na pokračování 

čteme z dětských knih. Děti si tak rozšiřují obzor a současně získávají ke knihám 

a čtení kladný vztah, což je důležité pro jejich další rozvoj a vzdělávání. 

Pro všechny děti připravujeme tematické Výtvarné dílny, např. Kufřík na 

prázdniny, Domeček pro Kukyho, případně vztahující se k právě probíhajícím 

svátkům (Haloween, Vánoce, Velikonoce).  

Dále organizujeme příležitostná Dětská odpoledne v knihovně, opět tematicky 

zaměřená, např. pirátské, rytířské, indiánské, Deskohraní.  

Pravidelně spolupracujeme se základními i mateřskými školami v Žamberku a 

okolí, pro které připravujeme širokou nabídku bibliotematických programů. 

Spolupracujeme také se ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Hudební vystoupení jejích 

žáků bývají ozdobou vernisáží našich výstav. 



              

Naše knihovna je členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také 

dalším celostátním aktivitám podporujícím dětské čtenářství: jsme členem týmu 

koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, zapojili jsme se do projektu 

Čtení pomáhá a Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Pravidelně se účastníme 

také Noci s Andersenem, kterou jsme si rozšířili o Andersenův týden, soutěž, 

kterou nabízíme školním družinám i jednotlivcům. 

Účastníme se také celonárodní akce pro dětské čtenáře Lovci perel, ve které 

jsme dosáhli dvou velkých úspěchů - naše knihovna vyhrála I. ročník této 

soutěže a jedna z našich čtenářek se stala absolutní vítězkou. 

              

Městská knihovna Žamberk je i svým upořádáním knihovnou pro celou rodinu. 

Díky bezbariérovému vstupu je otevřena maminkám s kočárky i vozíčkářům. 

V jednom otevřeném prostoru je oddělení pro dospělé i pro děti. Zatímco si 

rodiče vybírají knihy, mohou si děti pohrát v dětském koutku, relaxovat na 

sedacích pytlích, nebo si prohlížet knížky a časopisy v dětském oddělení. 

Samostatným prostorem je čítárna časopisů, ve které jsou počítače pro veřejný 

internet a pořádají se tu výstavy a kulturní akce.  



          

V roce 2013 získala naše knihovna v rámci Pardubického kraje ocenění za 

bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro uživatele. Toto ocenění je pro nás 

povzbuzením do další práce - s cílem mít samé spokojené čtenáře, kteří nás 

budou rádi a často navštěvovat a v knihovně se budou cítit jako doma. 

Přijďte se k nám (i nezávazně) podívat kdykoliv ve výpůjční době knihovny. 

Veškeré informace o knižním fondu, novinkách i akcích knihovny naleznete také 

na našem webu. 

       www.knihovnazamberk.cz                                  tel. 465 614 663  

                

                


