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Přehled akcí k Týdnu knihoven 2002


Aš
Městská knihovna
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Povídej, povídej pohádku - loutkové představení -účinkují školní děti,diváci, předškolní děti s maminkami/termín zatím neupřesněn/. Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku, prodloužení výpůjční doby  /dopoledne 9-11 hod/. "Malý knihovník" nabídka pro děti vyzkoušet si knihovnickou práci.

Babice 
Místní knihovna
Tel. 632585138
mk.babice@cmail.cz
12.10. - turistický výlet pro děti a přátelé knihovny "Za pověstmi našeho kraje"
Celý týden dopoledne tzv. "Knihovnické lekce" pro žáky všech tříd ZŠ a MŠ. Výstavka "Historie knihovny ve fotografii". Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.

Benešov
Městská knihovna Benešov 
Tel. 317725733
mk@knihovna-benesov.cz
http://www.knihovna-benesov.cz
Rozšíření  počtu přístupových míst na Internet ve studovně Městské knihovny Benešov + prezentace webových stránek knihovny . Setkání s hudebním kritikem a publicistou Jiřím Černým v poslechovém pořadu na téma: MUZIKÁLY.  Dne 8.10. 2002  v 17:30 hod. v hudebním oddělení Městské knihovny Benešov. Literární soutěž pro žáky II. stupně ZŠ pod názvem: Kdyby byl člověk rozumný, vážil by si věcí, které k životu skutečně potřebuje". Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.

Bezvěrov
Obecní knihovna Bezvěrov
Tel. 373317158
bezverov@iol.cz
Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Soutěž Podzim v pohádkách a rčeních.

Bílina
Městská knihovna
Tel. 417810980
simova@bilina.cz
http://www.bilina.cz/knihovna/
Besedy se školami,v Týdnu knihoven bude přístup zdarma.
Večer poezie s písničkářem Janem Burianem, dne 8.října od 18 hodin spojený s autogramiádou a prodejem knih a CD
výstavka poezie - podzimní nálada, v centrální knihovně, literární kvízy ze znalostí literatury pro základní školy
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků

Bílovice u Uh. Hradiště
Místní knihovna
Tel. 572578181
knihovn.bilovice@iol.cz
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ. Besedy o knihovně pro I. stupeň ZŠ Bílovice

Bochov
Místní 
Tel. 353902257
knihovna.bochov@worldonline.cz
7. - 13.10. besedy se žáky ZŠ,MŠ,ZVŠ ,výukové lekce ON-LINE,vyhledávání informací na CD ROM česká literatura,lexikon literatury a další CD 
Bochov ve 20.století, fotografie regionu
Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře- Naše knihovna,Moje oblíbená kniha Výstavka nejlepších prací v knihovně
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Organizace zájezdu na muzikál Monte Cristo a do divadla v Karlových Varech 16.10.2002.

Bojkovice
Městská knihovna
Tel. 527641520
mek_bojkovice@sendme.cz
http://www.bojkovice.cz
"Bojkovské pověsti" beseda se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou, úterý 8.října 2002 v 16.00 hod. v knihovně
soutěž SAZKA pro žáky základní školy - potrvá po celý měsíc říjen soutěž "Nejkrásnější knižní záložka" pouze v rámci knihovny zapojení do soutěže škol a časopisu Mateřídouška "Záhadná zmizení v knihovně" pro žáky nižších tříd a mateřské školy beseda se spisovatelkou Zdeňkou Čechovou (termín není zatím přesně stanoven)
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu.

Boršice
Městská knihovna
Tel. 0632/501416
knihovna@borsice.cz
7. 10 - 10.10. - internet zdarma
7. 10. beseda o chovu psů,  8.10. pro seniory Beseda s kronikářkou obce, 9.10. beseda o chovu andulek a rybaření, 10.10. beseda pro školní družinu "Naše knihovna"
Výstavka sušených květin - 7. - 10. 10. Výstava knih k jednotlivým besedám o psech, andulkách, rybářství a aranžování sušených květin. Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu. Ukázka výcviku služebních psů a přehlídka plemen.

Boskovice
Kulturní zařízení města Boskovice - knihovna 
Tel. 516452122
moranova.knihovna@boskovice.cz
http://www.boskovice.cz/knihovna/
Internetová půlhodinka zdarma ve studovně pro dospělé i pro děti v době půjčování, to je pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Brno
Ústřední knihovna Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Tel. 542126230
fzajicek@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/knihovna/knihc.html
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků
Den otevřených dveří 19.9.2002 při příležitosti 50.výročí zahájení činnosti první fakultní knihovny na Masarykově univerzitě v Brně. Knihovnické fórum 20.9.2002 při příležitosti 50.výročí zahájení činnosti první fakultní knihovny na Masarykově univerzitě v Brně. Mimořádná amnestie pro dlužníky ve dnech 8. - 10. 10. při příležitosti 50.výročí zahájení činnosti první fakultní knihovny na Masarykově univerzitě v Brně. 

Brno
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Tel. 542532102
public@kjm.cz
http://www.kjm.cz
Prezentace knihovny pro II. stupeň ZŠ v Brně-Bystrci: Kde v Bystrci trávit smysluplně volný čas? - pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Bystrci, Vondrákova 15. 8.,10.,11. řijna 2002. 
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Účast na knihovnickém happeningu

Břeclav
Městská knihovna Břeclav
Tel. 519372149
miklikova@knihovna-bv.cz
http://www.knihovna-bv.cz
7.10.2002 zahájení provozu Internetu v dětském odd. knihovny a pobočce Stará Břeclav,10.10. v pobočce Charv. Nová Ves a Ladná. Od 7. do 11.10. internetové služby bez poplatku.
Od 7.10. do 11.10. prezentace nových multimediálních programů
8.10. akce pro Klub neslyšících v pobočce Charv. Nová Ves,beseda s pracovníky OO Policie ČR pro děti "Cyklistická stezka a děti", 11.10. akce pro děti "Dlouhá noc s pohádkami"/spaní v knihovně/.9.10.beseda pro děti "Znáte naše město? v pobočce Poštorná, 7.10. beseda s autorkou knih pro mládež Janou Tomanovou, 11.10. autorské čtení s region. autorkou MUDr. Danou Dedkovou, Panelová výstavka ke 130. výr. města Břeclavi. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, 7.10. zahájení automatizovaného provozu v pobočce Stará Břeclav,10.10. zahájení automatizovaného provozu v pobočkách Ladná a Charv. Nová Ves.9.10. sváteční podvečer k 120. výročí trvání knihovny ve Staré Břeclavi"Osobnosti kulturní historie Staré Břeclavi".11.10.beseda v pobočce Ladná "Aromaterapie". Besedy na téma:Pověsti Břeclavi a Břeclavska, Literární osobnosti Poštorné,T.G.Masaryk a Břeclav. Soutěž pro děti "Skryté kouzlo minulosti".

Bystřice
Místní knihovna Bystřice
Tel. 558386280
knih-bystrice@volny.cz
V průběhu Týdne knihoven mají možnost jednotliví návštěvníci knihovny využít internet v délce 30 minut zdarma.
Exkurzní besedy v knihovně pro děti MŠ. Besedy s kronikářem obce na téma "Poslání kronik ve společnosti"a "Příroda a zvěř u nás" pro mládež dne 10.10.2002. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.

Bystřice nad Pernštejnem
Městská knihovna
Tel. 566552376
knihovna@bystricenp.cz
Rozšíření půjčovní doby v oddělení pro děti - týdně o 3 hodiny 
Internet pro seniory - zdarma 9.10.2002
Tématická soutěž pro dětské čtenáře "Hledej a odpověz"- záhájení v Týdnu knihoven - průběh po celý školní rok.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ.

Bzenec
Městská knihovna Bzenec
Tel. 0631/384 609
mek.bzenec@ipnet.cz
Přístup k Internetu zdarma pro každého zájemce po dobu  15 minut- 7.-11.10.2002
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu

Cvikov
Městská knihovna
Tel. 487751310
mkcvikov@clnet.cz
http://knihovna.cvikov.cz
WWW stránky městské knihovny-uvedení do provozu 1.čtvrthodina na internetu pro čtenáře zdarma - celý týden
Vyhodnocení soutěží "Rychlým letem literárním světem "(4.-9.tř.),"Nejhezčí knižní záložka" (1.-3.tř.)
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Čáslav
Městská knihovna Čáslav
Tel. 327312112
mvsmek@caslavsko.cz
Informatika pro 1.ročníky středních škol 7.-10.10.2002
7.-11.10.2002 anketa dětského odd. - "Co se mi v knihovně líbí a nelíbí"
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězných prací Regionální literární soutěže 2002 5.10.2002

Čejč
Místní
Tel. 518351095
balajova@hod.czn.cz
7.-11.9.2002 kabelová televize /+ foto vybavení knihovny/ relace v místním rozhlase o službách knihovny pomoc novým uživatelům Internetu-15 min.zdarma. Děti-využívání informací z knih a Internetu Knihovna pro celou rodinu-Každý si pro sebe něco najde  senioři-Začít s Internetem není nikdy pozdě. Výstavka Knihovny dříve a dnes anketa pro děti a mládež Moje oblíbená kniha/text, popř. kresba/. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Čelákovice
Městská knihovna
Tel. 326991515
mestska@knihovna.celakovice.cz
http://www.celakovice.cz
7.10.2002 v 17.00 hod. z cyklu Seznamte se se svým městem beseda s kronikářem města Co v kronice nebylo...
8.10.2002 9,30 a 11.00 besedy se spisovatelkou I.Březinovou pro ZŠ, 9.10. od 8.00,10.00 a 12.00 hod.z cyklu Seznamte se se svým městem - besedy pro školy nad knihou V.Gissingová: Perličky dětství, 10.10.2002 od 17.00 hod. Vyhodnocení 3.ročníku literární soutěže Pocit bezpečí s vystoupením žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, 11.10.2002 Den otevřených dveří 8,30-11,30 13-20 hod. s výstavou prací našich čtenářů. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří. Akce prezentována v regionálním tisku a médiích.

Čerčany
Obecní knihovna
Tel. 317776154
knihovna_cercany@c-box.cz
Noc v knihovně(5.10.- Pohádková ruleta pro děti ZŠ Čerčany, 11.10.noční čtení knihy Bella a Sebastián pro děti z dětského domova Pyšely). 11.10 ve 14.30 Čtení v knihovně - jeden ze známých herců by měl předčítat z knihy K.Čapka - Dášeňka
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ.



Černilov
Místní
Tel. 495431963
knihovna.cer@volny.cz
9.10. Škola volá - předškoláci MŠ, ukázka Internetu. 10.10. výstavka prací z přírodních materiálů - žáci MŠ. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. 8.10. Babinec - setkání knihovnic obvodu.

Česká Bělá
Místní knihovna 
Tel. 569 444 156
mk.cb@worldonline.cz
Večerní provoz v knihovně(internet levně pro všechny). Pozvánka Mateřské školy do knihovny, soutěže pro Školní družinu
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, vyhodnocení dlouhodobé soutěže " Se sluníčkem kolem světa "( předání cen výhercům )

Česká Lípa
Městská knihovna Česká Lípa
Tel. 487883444
metodika@clnet.cz
http://www.knihovna-cl.cz
Pro čtenáře knihovny internet zdarma, ostatní se slevou - po celý TK
8.10. - prezentace databází ČTK a Anopress-pro neprofesionální pracovníky knihoven okresu Česká Lípa.
1) beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou - 2.10. 2) večer poezie Jaroslava Seiferta - 7.10. 3 )Knihovna-ostrov pirátů - 11.-12.10.-dobrodružná noc na pustém ostrově knihovny plná soutěží,her a hledání pokladu - pro vybrané dětské piráty
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří
8.10.-setkání pracovníků neprofesionálních knihoven okresu Česká Lípa

Český Dub
Městská knihovna
Tel. 48 5147 624 nebo 777 277 624
knihovna@cdub.cz
http://www.knihovna.cdub.cz
9.10.a  12.10.2002 Den s Internetem - seznámení s novými elektronickými stránkami knihovny i města Český Dub 
9.10. a 12.10.2002 Den s Internetem - seznámení s možnostmi Internetu pro všechny věkové skupiny
8.10.2002 Setkání s edukační keramikou v Českém Dubu (seznámení dětí ze ZŠ i veřejnosti s keramikou manželů Hedrlínových, celodenní lekce ve skupinách), 9.10.2002 Povídání o švýcarské léčebné kosmetice Just - podvečerní akce pro dospělé zájemce,  10.10.2002 - Mami, tati, půjdeme do knihovny za pohádkou (zahájení pohádkových čtvrtků v předčítání pohádek a příběhů) ta 12.10.2002 Den otevřených dveří aneb Knihovna pro celou rodinu    
10.10.2002 - Mami, tati, půjdeme do knihovny za pohádkou ( zahájení pravidelných čtvrtků v předčítání pohádek a příběhů)  
Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku na téma "krajka"  
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
10.10.2002 Malování na chodníku - obrázky namalované dětmi v prostorách před knihovnou ( dle počasí) Beseda pro dívky a ženy se spisovatelkou Lenkou Lanczovou - z časových důvodů přesunuta na přelom října a listopadu, kdy knihovna oslaví 1. výročí v nových prostorách.

Český Těšín
Městská knihovna Český Těšín
Tel. 558731160
Jana.Galas@knihovna.ctesin.cz
http://knihovna.ctesin.cz
9.10.2002 14,00-17,00 hodin "Virtuální procházka po knihovnách Českého Těšína aneb Den otevřených dveří pro celou rodinu" (pomocí webových kamer budou zájemcům představeny všechny pobočky MěK - na ul. Ostravské, Havlíčkově, Nádražní a ve Svibici)
7.-11.10.2002 "Napíšeme společně Knihu o knihovně" - děti budou po celý týden malovat, kreslit nebo psát o knihovně, z nejlepších prací vznikne Kniha o knihovně v reálné i virtuální podobě
1.10.2002 v 17 hodin - vernisáž výstavy "Václav Švejcar-Poselství mystiky" a kytarový koncert Štěpána Raka
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Dalovice
Obecní knihovna
Tel. 353 220 610
knihovna.dalovice@worldonline.cz
Letáčky, internet zdarma, 2 besedy pro žáky ZŠ.

Tel. Dětmarovice
Místní knihovna
Tel. 596550071
xxx@knihovna.detmarovice.cz
pondělí 7.10.2002 od 13,00 hod- 17,00 hod. praktické ukázky využití internetu pro seniory, po celý týden soutěže pro děti 
(kreslení s podzimním motivem, střihání z tvrdého papíru a vlnité lepenky), ve čtvrtek 10.10.od 13,00 hod.budeme děti učit balit knihy a sešity do průhledné fólie. Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Dobrá
Místní knihovna Dobrá
Tel. 558641016
knihovnadobra@dobra.cz
http://www.dobra.cz/knihovna
Celý týden internet zdarma. Od 5.9. do 8.10. probíhá literární soutěž pro děti od první do deváté třídy. Vyhodnocení s předáním cen a besedou o novinkách bude 9.10. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ.

Dobřany
Městská knihovna Dobřany
Tel. 019/7972942
knihovna.dobrany@quick.cz
7-9.10.2002 Internet pro veřejnost zdarma
7-10.2002 - Lekce knihovnicko-bibliogradické přípravy pro mládež
7-10.2002 - Soutěže pro děti(kvízy,hádanky,křížovky,rébusy)
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Dobříš
Městská knihovna
Tel. 318522561
knihovna.dobris@iol.cz
10. října 2002 - Autorské čtení "Středočeské pověsti" se zřetelem na Dobříš a okolí, PhDr. Vladimír Hulpach (pro 5.třídy I. ZŠ)
7. října 2002 - Výstava výtvarných prací žáků II. ZŠ na téma : "Kouzelné lahvičky", koná se v prostorách knihovny
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.Září - říjen : "Literární cestovka" - putování městem na téma "Dobříšských pověstí" - pro žáky 5.tříd ve spolupráci s I.ZŠ.

Doksy
Městská knihovna
Tel. 487872167
mk-doksyl@clnet.cz
http://www.mesto-doksy.cz/knihovna
Celý týden přístup k Internetu zdarma, beseda pro MŠ Hrajeme si s bajkou, beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, anketa Knihovna mých snů - literární nebo výtvarné vyjádření názoru na ideální knihovnu. Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.

Dolní Němčí
Místní knihovna Dolní Němčí
Tel. 572649111
knihovna.dn@worldonline.cz
Internet zdarma 10.10. Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Domažlice
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Tel. 379723041,8
lenka.dittrichova@mekbn-domazlice.cz
7.-10.10. Informační výchova pro studenty I. ročníků SŠ, 10.10. Nebojte se internetu- školení pro dobrovolné knihovníky,
Anketa pro čtenáře knihovny. Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Akce POMOC VYTOPENÝM KNIHOVNÁM-sbírka knih pro zatopené knihovny 7.10.-15.11.

Dubňany
Městská
Tel. 518366103
mek.dubnany@ipnet.cz
8.10.  8.00 - 11.00 hod.  internet pro seniory zdarma, 10.10   9.00 - 18.00 hod.  pro všechny 15 minut na internetu zdarma 
Po celý týden pro seniory a děti na požádání instruktáž vyhledávání knih na elektronickém katalogu knih.
Výstava knih: počítače a internet Výstava knih: co víme a nevíme o romské menšině Soutěž: literární kvíz pro děti - nástěnková soutěž v dětském oddělení.Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
8.10. 11.00 hod. beseda pro VI. třídu ZŠ : elektronický katalog knih  a internet. 9.10. 11.00  hod. beseda pro IV.třídu ZŠ : co ještě nevíme o knihovně,  povídání a soutěžení

Františkovy Lázně
Městská knihovna
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Po celý Týden knihoven - prvních 10 minut na Internetu zdarma+ostatní práce zdarma včetně instruktáže. Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Pro nově přihlášené čtenáře - půlroční členství zdarma ." Po stopách J.W. Goetha "- další část cyklu, po,st,pá: hravá odpoledne pro děti, út- "stopovačka"za knihou do knihovny, 12.10.výlet do Lokte "Po stopách Goetha"-pro děti.  Prezentace knihovny v médiích

Frýdek-Místek
Městská knihovna
Tel. 0658 624 345  /558 624 345/
info@mkfrydek.cz
http://www.mkmistek.cz
Během celého týdne 1 hodina pro každého zdarma a seznamovací lekce s internetem pro úplné začátečníky
9.10.- Vyhledávání v knih. systému Lanius
9.10. Odpoledne pro rodiče s dětmi = malé divadelní představení, exkurze po knihovně, přístup k internetu, 11.10. - "Staň se chvíli knihovníkem" - děti za pultem
9.10. - Vědomostní soutěž pro středoškoláky na motivy televizního "Milionáře", 10.10. - "S knihou v ruce za pokladem" - soutěž pro děti Během celého týdne - skládání puzzle, Člověče,nezlob se, kvízy, malování na kamínky apod. 
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
9.10., 16-19 hod. "Podvečer otevřených dveří" - může přijít každý, koho zajímá dění v knihovně a popovídat si s knihovnicemi u kávy nebo čaje o tom, co se jim v knihovně líbí či nelíbí.

Havířov
Městská knihovna Havířov
Tel. 596411337
bohmova@knih-havirov.cz
http://www.knih-havirov.cz
V týdnu od 7. - 10.10.2002 hodina na Internetu zdarma. Akce pro děti: "Fa-mi-re-do" celoměstská akce ve spolupráci s Městským kulturním střediskem k Týdnu knihoven - soutěž a diskotéka. Setkání s Janem Burianem - 26.9.2002. Výstava loutek v budově ústředí MěK Havířov - říjen 2002. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Povídání s havířovskými autory ( pokročilejšími i začínajícími) - 8.10.2002.

Havířov-Podlesí
Městská knihovna Havířov
Tel. 596410116
bohmova@knih-havirov.cz
http://www.knih-havirov.cz
7.-12.10.2002 1 hodina Internetu zdarma ve všech knihovnách vybavených Internetem
9.10.2002 od 16:00 hod. společenský dům Reneta, Dlouhá tř. Havířov. Soutěž dětských zpěváků FA-MI-RE-DO
1.-31.10.2002 Šrámkova 2, Havířov. Výstava loutek z Loutkového divadla Ostrava. 30.10.2002 hudební odd. Pavlovova ul. Havířov. Vernisáž "Obrazy"-Šárka Krejčí . Amnestie dlužníků.

Havlíčkův Brod
Krajská knihovna Vysočiny
Tel. 569428353
balounova@kkvysociny.cz
http://www.kkvysociny.cz
Celý týden slevy na Internet pro dětské i dospělé čtenáře.
10. října 2002 od 18 hod. beseda s Jiřím Wojnarem v sále Staré radnice.
Od 1. října do 1. listopadu 2002 výstava fotografií Vladimíra Stejskala nazvaná Artefakty ve vestibulu Staré radnice.  14. - 20. října 2002 výstava knih přihlášených do soutěže O nejkrásnější knihu na 12. Podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě ve vestibulu Staré radnice. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Slevy na hudebním oddělení pro každého registrovaného uživatele.

Hazlov 31
Obecní knihovna
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Soutěž dětí v rychlosti vyhledávání/v Týdnu knihoven, termín zatím neupřesněn/
Výtvarné práce nejmenších čtenářů na téma "Naše knihovna"- po celý Týden knihoven
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Exkurze spojené s besedou o knize + soutěž/1.-5.třída ZŠ/ Návštěva dětí z MŠ v knihovně + soutěž/- termín zatím neupřesněn

Hnojník
Knihovna Hnojník
Tel. 4,20723E+11
knihovna@hnojnik.cz
http://knihovna.hnojnik.cz
V tomto týdnu 50% sleva na Internet. Seniorsurfing - Internet zdarma pro seniory. Beseda s filmovými ukázkami "Český a světový muzikál."8.,9.,11.10.2002. Výstava novinek. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.



Hodonín
Okresní knihovna Hodonín
Tel. 0628321213 /518321213/
IvaMor@post.cz
http://www.knihovna-hod.cz
7.10. Veřejný internet, Informační centrum pro EU, veřejná čítárna novin, fotogalerie.
Celý týden zdarma 15 minut pro každého, základní školení pro zájemce, nabídka zajímavých adres-Navštivte stránky...
Pohádkový strom - společná výtvarná práce návštěvníků dětského oddělení - po celý týden, Malování na chodníku a Malá provázkiáda - 9.10. 
Cestovatelský večer 8.10. s M. Mitášem z cestovní kanceláře Kudrna Brno na téma Lidé a příroda Podkarpatské Rusi
Anketa pro malé i velké - moje nejoblíbenější postava z dětské knížky, ukončení ankety 30.10.2002
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ. Zahájení sbírky Na pomoc zaplaveným knihovnám -7.10.2002, potrvá až do konce března 2003

Holýšov
Městská knihovna Holýšov
Tel. 379491821
knihovna@holysov.cz
15 minut Internetu zdarma. Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Horažďovice
Městská knihovna Horažďovice
Tel. 0187/512632,376512632
maresova@knihovna.horazdovice.cz
http://www.knihovna.horazdovice.cz
7.10. Den otevřených dveří - pro studenty SOU, 8.10. Vzpomínky neblednou - tradiční setkání bývalých zaměstnanců knihovny 8.10. Hrátky s knihou - povídání a soutěže - 2.tř., 9.10. Loutky dětem - vystoupení loutkoherecké skupiny Rolnička -1. tř., 9.10. Báje a pověsti z našeho kraje - lit.pásmo o díle Josefa Pavla - ve spolupráci se Svazem zdravotně a tělesně postižených, 10.10. Noviny,rozhlas a povodně - beseda s šéfredaktorkou Klatovského deníku R. Nagovskou a redaktorem Čs.rozhlasu J.T.Blažkem-pro 7. tř., 11.10. Starosti starostů, poslání poslanců - beseda s panem starostou V. Trčkou a poslancem J.Bílým - pro 9. tř.,
7.10. Malujeme knihovnu - vyhlášení výtvarné soutěže pro děti
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Horšovský Týn
Městská knihovna
Tel. 379422572
knihovna@horsovskytyn.cz
http://knihovna.htyn.cz
10.10. 15 min. na Internetu v MěK H. Týn zdarma. Polularizace internetových stránek města, Městského kulturního zařízení, Městské knihovny, Státního zámku a škol působících na území města.
8.10. dopoledne Informační lekce pro studenty 1. ročníků ISŠ,SZEŠ,Zvl.učiliště 
8.10. odpoledne Beseda pro ŠD - pohádky Marie Kubátové
Tablo - prezentace činnosti a akcí MěK - před budovou knihovny
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Hořice
Městská knihovna
Tel. 493622642
knihovna@horice.org
Připojení na internet v dětském oddělení Měk 8.l0.2002 
Lampionový průvod s programem pro handicapované děti , zakončený ohňostrojem 10.10.2002/zveme celou rodinu.
Úvodní beseda k literární soutěži"Co neumí ani čaroděj" 5. a 6. třídy. 8.10,9.10.2002
výstavka výtvarných prací dětí "Náš pan Krakonoš ". Propagační výloha "o službách knihovny"
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
Výroba lampionů v knihovně v 2.10.2002 od 14,00-17,00 hod. Lampionový průvod s programem, písničkami a ohňostrojem na závěr. Při této akci se zaměříme na handicepované děti, aby se začlenily mezi zdravé děti. 

Hradec Králové
Studijní a vědecká knihovna
Tel. 495514525
bozena.blazkova@svkhk.cz
http://www.svkhk.cz
Po celý týden je v naší knihovně přístup k internetu zdarma.
Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
"S knihovnou kolem světa za 5 dní" - prezentace knihovny jako nejlevnější a nejrychlejší cestovní kanceláře. Každý večer v týdnu knihoven mají návštěvníci možnost prostřednictvím besedy s reportéry, průvodci či redaktory,navštívit jeden ze světadílů a zároveň se seznámit s informačními zdroji, které naše knihovna v této oblasti může nabídnout. 


Hradec Králové
Okresní knihovna v Hradci Králové
Tel. 495511195
jan.peta@knihovnahk.cz
http://knihovnahk.cz
Ptáčkoviny - terénní závod pro dětské čtenáře kombinovaný s humornými literárními a gramatickými testy. 9.10.2002 
Beseda se spisovatelkou Marií Kubátovou, spojená s prezentací jejích nových knih Sny pod kloboukem a Pohádky poštovských panáčků. 24.9.2002. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ. Knihovny na videu - průběžná prezentace videosnímků o českých knihovnách. 7.-12.10.2002 *Burza plakátů s hudební tématikou v hudebním oddělení. 7.-12.10.2002 *Knižní bazar: výtěžek ve prospěch knihoven postižených povodněmi. 7.-12.10.2002.

Hranice
Městská knihovna Hranice
Tel.:581 601 889
mek@mek.hranet.cz
http://www.mek.hranet.cz
Podle zájmu celý říjen nabízíme minikurzy na internetu pro matky na mateřské dovolené ve spolupráci s mateřským centrem Dráček Hranice
Prezentace pro studenty středních škol souborného katalogu v systému on-line LANius - již od září, říjen (průběžně). Den otevřených dveří 10. října 2002 v knihovně. Soutěž pro děti "O nejpěknější záložku do knihy", případná výstava těchto záložek v prostorách knihovny - celý říjen. Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků
Zaměstnanci knihovny mezi sebou organizují finanční pomoc. Číslo účtu SKIPu na pomoc knihovnám postiženým povodněmi bude zveřejněno v regionálním tisku a v knihovně se seznamem postižených knihoven.


Hranice v Čechách
Městská knihovna
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Internet zdarma - 12.10. 2002 od 9 do 12 hod. "Knihy mého dětství"- výstava a setkání tří generací s vyprávěním - prarodiče,rodiče, děti/přesný termín se dojednává/. "Zábavný test pro všechny"/literární, vyhodnocení v závěru "Týdne knihoven" . Minivýstavka-"Vaše záložky aneb Co jste zapomněli v knihách."- po celý Týden knihoven. Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. "Schůze pohádkových strašidel"- setkání strašidel nakreslených, vyrobených, převlečených... . V rámci tohoto setkání Soutěž o nejkrásnější strašidlo a Soutěž o nejpovedenější hrdelní zvuk./termín zřejmě čtvrtek 10.10. 2002/.

Hroznová Lhota
Místní knihovna
Tel. 518 327 871
knihovna_hr.lhota@worldonline.cz
8.10.2002: Zdarma Internet pro seniory.
7.10. 2002 Ve spolupráci s OÚ knihovna upořádá představení loutkového divadla z Brna. Herci zahrají pohádku O PALEČKOVI.       9.10.- 11.10. Dobrý den - tady knihovna. Besedy pro žáky ZŠ. Dle zájmu vedení školy a jednotlivých pedagogů.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Hulín
Městská
Tel. 0634/351815
knih.hulin@snt.cz
7.10. Internet pro začátečníky - Školní družina, 9.10. Internet v dnešní době - ukázky vyhledávání informací podle přání čtenářů, dospělí zdarma. Internet pro dospělé.
10.10. Výtvarná soutěž: Moje oblíbená postava z pohádky - pro děti 11.10. Anketa:Co se mi líbí a nelíbí v knihovně - pro dospělé. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Humpolec
Městská knihovna 
Tel. 0367/533181
knihovna@mail.spacecom.cz
http://
Dětský literární klub - 7.10. - přesunutí počítačů, her z přeplněného oddělení pro děti a mládež, beseda se spisovatelkou Březinovou. Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků. Zahájení Literární univerzity - přednášky 1x týdně. Jazykové kurzy Promítání cestopisných videofilmů Napište si s námi diktát. Literární semináře pro studenty gymnázia.

Hustopeče
Městská knihovna Hustopeče
Tel. 519412026
info@knih-hus.cz
http://www.knih-hus.cz
8.10. 1/2 hod. surfování na internetu zdarma 10.10 výuka internetu pro zájemce
7,10 - 11. 10. pro děti MŠ a ZŠ beseda Pohádky letem světem 7.10 - 11. 10. amnestie poplatků za upomínky 8. 10.  Den otevřených dveří. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Hustopeče nad Bečvou
Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou
Tel. 581626004
knihovna@ihustopece.cz
http://
7.10 - slavnostní otevření Městského  evropského informačního střediska - jako součásti Místní knihovny
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Cheb
Okresní knihovna
Tel. 354422368
Marie.Mudrova@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
-po celý týden internet zdarma v půjčovně pro dospělé i ve studovně -v sobotu 12.10. "Internet pro  začátečníky" od 9.00-13.00 hod.-   zdarma v půjčovně pro dospělé 
- tři soutěžní odpoledne pro děti: 1. Den osobností 2. Den zvířat 3. Den města Chebu a 11.10. vyhodnocení
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Chlumec nad Cidlinou
Mestska knihovna
Tel. 495485318
chlumec.knihovna@worldonline.cz
http://www.chlumec-n-cidlinou.cz
Od 7. 10. do 11. 10. proběhne výstava dětských kreseb na tema Pohádkový svět
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Chomutov
Středisko knihovnických a kulturních služeb
Tel.: 474 651 250
trubacova@skks.cz
http://www.skks.cz
Týden zlevněného surfování na Internetu /40,-Kč za 60 min./~Základy práce na Internetu pro děti ~~
Křest nové kazety pro zrakově postižené /Brokofové ve faktech, legendách, pověstech a pomluvách I. a II./ spojený s výstavou zvukových knih pro nevidomé, ukončený besedou - 15.10.
Vydání brožurky o několika zajímavých, málo známých osobnostech majících vztah k Chomutovu nebo okresu Chomutov
Literární soutěž k 750.výročí založení města Chomutova~Výstava knih na téma - Vznik a vývoj knihoven~
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.Exkurze po službách knihovny pro SŠ a SOU~Akce "Literární štěstíčko" - losování o knihy~Seznámení s novým knihovním systémem Clavius pro zájemce z řad knihovníků z MLK~~

Chotoviny
Středisková knihovna
Tel. 381284295
knihovna.chotoviny@cmail.cz
Besedy pro II. stupeň ZŠ - seznámení s encyklopedií UNIVERSUM a její využití - 7. a 8. října
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu

Chrást
Tel. Městská knihovna 
469667211
knihovna@mestochrast.cz
http://www.mestochrast.cz
Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih

Chropyně
Tel. Městská knihovna Chropyně
573355076
knih.chropyne@snt.cz
elektronická pošta - Píšeme do školy - Školní družina v knihovně 10.října
výtvarná soutěž Pan Podzim
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Jablonec nad Nisou
Městská knihovna
Tel. 483310951
studovna@knihovna.jablonec.cz
http://www.knihovna.jablonec.cz
8.10.02-Nebojte se INTERNETU-první seznámení s internetem, určené hlavně pro maminky  v domácnosti, důchodce. Multimediální odd. od 10-12 hod. 7.-11.10.02 Poplatek za internet snížen na 1/2, t.j. 30,00 Kč /hod v multimediálním odd.
Nebojte se Internetu - uvedeno v odst. popularizace internetu 9.10.02 Den otevřených dveří ve studovně pro neziskové organizace,zejména v oblasti sociální a kultury-seznámení s akt.materiály ICN, s možnostmi internetu a pod. Beseda s jabloneckým cestovatelem a spisovatelem o Africe-oddělení pro dospělé čtenáře. Výstava ve výloze knihovny k Týdnu knihoven Literární kvíz pro děti a mládež - hrdinové pohádek,populární postavičky, ukázky z lit. děl - oddělení pro děti a mládež. Literární soutěž pro děti a mládež na aktuální téma -audiovizuální středisko. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.
9.10.02 od 10.00-11.00 a 16.00-17.00 Umíte hledat v ON-LINE katalogu? - praktické školení pro veřejnost /vyhledávání knih v počítači/-oddělení pro dospělé čtenáře. Pobočky Měk - 2 týdny Amnestie dlužníků a Přihlašování nových čtenářů zdarma.

Jablonné nad Orlicí
Městská knihovna
Tel. 465641459
knihovnajab@zamberk.alberon.cz
Nositelé Nobelovy ceny za literaturu a jejich díla v naší knihovně. Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma
Zahájení automatizovaného výpůjčního systému LANius v dětském oddělení

Jablonné v Podještědí
Městská knihovna Jablonné v Podještědí
Tel. 487762203
mkjab@iol.cz
15 minut na internetu zdarma 7. - 11.10.2002
výstavka Nejstarší knihy v naší knihovně  7.10. - 11.10.2002
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků





Javorník
Městská knihovna
Tel. 645/440 168
mkjavornik@jes.cz
Pro registrované čtenáře 1/2 hodiny a ostatní zájemce 1/4 hod. zdarma.
Akce jsou určeny žákům Základní školy a proběhnou v týdnu od 7. - 12. 10. 2002. 1. - 2. třída "Kouzelný svět pohádkových postaviček".  3. třída " S knihou nebudeš nikdy sám" Literární soutěž.  4. - 6. třída "Paleta plná barev aneb Výtvarníci spojeni s knihou" Mladá, nadějná, javornická výtvarnice Jana Malíková představuje české ilustrátory dětských knih.  7. - 9. třída "Paleta plná barev - od grafiky ke kubismu" Mladá, nadějná, javornická výtvarnice Jana Malíková provádí děti dějinami umění.  Pod záštitou Městské knihovny, připravuje Základní umělecká škola Javorník EX LIBRIS. Spoluautorkou tohoto projektu je i Jana Malíková, která je zároveň odborným poradcem a porotcem těchto malých grafik. Vyhodnocení nejlepší EX LIBRIS proběhne na vernisáži, po dokončení prací. Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
12. 10. 2002 - sobotní půjčování od 9 - 14 hodin.

Jemnice
Městská knihovna Jemnice
Tel. 568450788
knihovna@mesto-jemnice.cz
http://www.mesto-jemnice.cz
Bezplatné použití Internetu - celý týden Minikurz určený pro starší občany ve vyhledávání v síti - celý týden Internetu - celý týden
Besedy "Kamarád knížka" 7.10.,9.10.,10.10. V dětském oddělení na vyhrazeném počítači budou k využití počítačové encyklopedie - celý týden 
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Jičín
Městská knihovna Jičín
Tel. 493532833
kostalova@knihovna.mujicin.cz
Cestopisná beseda 9. října 2002 v 18.00 EXPEDICE KRYM 2002 promítání diapozitivů (nejen snímky z Krymských hor)
Výstava Anna Franková odkaz pro současnost v Městské knihovně v Jičíně  7. - 27. 10. 2002 Vernisáž 7. 10. 2002 v 17.00  Současně probíhá výstava Příběh dětí. Pořádají: Vzdělávací a kulturní  centrum Židovského muzea v Praze, Anne Frank House, Občanské sdružení Baševi Jičín a Městská knihovna v Jičíně. Součástí slavnostní vernisáže v pondělí 7. října bude divadelní představení CHATELE soubor Mamaya a Papa-ya.  Druhá výstava v knihovně v Galerii radosti Grafické dílo Josefa Kábrta. 
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Informační leták pro střední školy - nabídka cizojazyčné literatury Pondělí 7. října po celé odpoledne Tvůrčí dílna pro děti Vítáme podzim - výroba náhrdelníků z kaštanů, aut a loděk z kaštanových slupek

Jihlava
Městská knihovna Jihlava
Tel. 567301427
spol.vedy@knihovna-ji.cz
http://knihovna-ji.cz
Pobočka městské knihovny Horní Kosov-informační centrum  na ZŠ Jarní  -   1.10.2002 
Internet zdarma pro registrované čtenáře - MěK a pobočky 7.10.-11.10.
5.10. 9,00-14,00 hod. -hra pro děti školou povinné - "Cesta do minulosti královského města Jihlavy" - úvod do Týdne knihoven 8.10. 10,00 hod. - Internet pro zrakově postižené
 9.10. 17,00 hod.  - Jiří Černý-Legendy české hudby II.díl-Eva Olmerová 10.10. 10,00 - Jiří /George/Wojnar-Máte rádi záhady?
Výstava výtvarných prací-"Jihlavské památky v obrazech žáků" od 7.10.
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Jílové u Prahy
Městská knihovna Jílové u Prahy
Tel. 241 95 03 70
mestknihovna@volny.cz
http://jilove.webpark.cz
Beseda pro děti s vnukem malíře Josefa Lady 10.října 2002. Beseda se spisovatelem Michalem Wieweghem v sále KIC ve středu 9.října od 18,00 hodin. Soutěž pro děti " CESTA DO EVROPY" skládající se z otázek, kvízů a rébusů. Burzy nebo prodej vyřazených knih

Kamenice nad Lipou
Městská knihovna, SKZM
Tel. 565434557
knihovna@kamenicenl.cz
9.10. 2002 Pohádková olympiáda
8.10. 202 Josef Lada - beseda pro ZŠ 11.10. 2002 Ivona Březinová - beseda pro ZŠ a autogramiáda v dětském oddělení. 
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ


Kamenický Šenov
Městská knihovna
Tel. 424723983
knihovna@kamenicky-senov-info.cz
týden Internetu zdarma
Představení nové knihy místní občanky p. Anny Hessové - "Psí pánbůh".
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Besedy pro školní družinu místní ZŠ-první třídy-"pro začínající čtenáře"

Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary
Tel. 353232280 kl.25
walterova@knihovnakv.cz
http://www.knihovna.kvary.cz
Po 7. 10. 2002 zahájení provozu Balneologické knihovny (Lidická ul.)
Celý týden ve všech pobočkách Internet pro děti 30 minut zdarma.  Celý týden - Čítárna, hudební odd.(I.P.Pavlova)- Internet pro všechny návštěvníky 30 minut zdarma, individuální pomoc při práci s Internetem 
Celý týden na všech pobočkách ukázky práce s CD-ROMy
Senioři:  Po 7.10, St 9.10, Čt 10.10 : Čítárna (I.P.Pavlova7) a Vzdělávací centrum - školení práce s PC a Internetem pro seniory (Individuální práce se seniory, velmi oblíbená ze strany uživatelů) Handicapovaní: St 2.10 - 10. Setkání nevidomých a slabozrakých s knihovnicemi (hudba, přednáška) Po 7.10 a Čt 9.10. - Knihovna pro nevidomé a slabozraké (Vítězná ul.)- Práce nevidomého uživatele s PC, Po 7.10.- ukázky pomůcek pro nevidomé,  Cizojazyčné propagační materiály (Rj,Nj,Aj) Knihovna pro celou rodinu:  Út 8.10 - Lekce práce s Internetem pro matky na mateřské dovolené a hlídání dětí Děti:  Po 7.10 a Čt 9.10. Vzdělávací centrum - Ukázky a hledání na webovém portálu pro děti a mládež Krajské knihovny K. Vary MUDRC pro každého.  Út 8.10. - malování na chodníku pořádá dětské odd. Čt 9.10. - soutěž o nejlépe zabalenou knihu (hodnotí se originalita a zručnost) 
Po 7.10. zahájení výstavy NEJSTARŠÍ TISKY Z FONDU BALNEOLOGICKÉ KNIHOVNY. St 9.10 od 17,00 v dětském odd.(I.P.Pavlova 7)- ZANIKLÉ OBCE REGIONU II. - Doupovsko Čt 10.10.od 19,00 Studijní odd.(Lidická ul.)- poslechový pořad Jiřího Černého ZAČÁTKY OLYMPICU A LIDÉ OKOLO. 
Půjčovna pro dospělé  - výstava paličkované krajky Studijní odd. - OD PÍSMA KE KNIZE, výstava obrázků dětí ZŠ (HRDINOVÉ Z POHÁDEK) Balneologická knihovna - Výstava nejstarších tisků z fondu Balneologické knihovny Hudební odd. - Hudební soutěž 
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Pá 11.10. - 1. KNIHOVNICKÝ PLES - benefiční (výtěžek bude věnován Knihovně v Kralupech n/Vltavou) v prostorách Lázní V. s bohatým kulturním a společenským programem (oficiální představení nového loga Krajské knihovny Karlovy Vary). Po 7.10. (10,00-18,00) - Den otevřených dveří Krajské knihovny Karlovy Vary  Knihovna pro celou rodinu - hlídání dětí v době, kdy se maminky učí používat Internet Na všech pobočkách po celý týden budou probíhat literární soutěže, besedy pro školy,ankety. 

Karviná - Mizerov
Regionální knihovna Karviná
Tel. 596348301
steranka@rkka.cz
http://www.rkka.cz
Propagace Internetu, seznamování s novými informačními technologiemi v Informačním oddělení v Karviné 7 proběhne dne 7.10. 2002 a 9.10.2002 základní instruktážní školení o Internetu pro začátečníky a ostatní zájemce z řad veřejnosti. Začátek v 10.00 v kinosále a praktické vyzkoušení v půjčovních prostorách IO do 11.30 hod. Po celý týden akce "Internet zdarma", kde budou mít uživatelé možnost 1/2 hod. pobytu na internetu zdarma.
Prezentace nových databázových programů "ProQuest 5000, PCI, EIFL Direct". Praktické ukázky možnosti využití, vyhledávací mechanismy apod.
Soutěže pro dětské čtenáře: "Jak znám knihovní řád" o ceny. Anonymní anketa "Moje knihovna", která má za cíl zlepšit služby pro čtenáře. Tři výtvarné hrátky pro nejmenší : "Kouzlení z plastelíny" - "Ukaž zajíčkům cestu" - "Vítá tě podzimní království". Středisko polské literatury připravilo dne 9.10. o 15.00 hod. - první setkání cyklu cestopisných besed pro žáky 6.-9. tříd "PodróĽe dalekie i bliskie", "V krajinie kangurow".  
Před týdnem knihoven dne 29.9. 2002 beseda se spisovatelkou Dr. Ivonou Březinovou v kinosále RKK. Dne 11.10. "Den autorského čtení" pro začínající mladé i starší autory. Prezentace publikace "Skóro zapomňane", která pojednává o vývoji jazyka a životě v hornických koloniích na Karvinsku v minulosti. Publikace k dispozici na Městském informačním centru.  Filmové představení v rámci činnosti Filmového klubu při Regionální knihovně Karviná "Nebe nad Berlínem" (SRN,FRA,1987).
Výstava "Regionální publikace Těšinského Slezska v letech 1989 - 2001". Pořáda středisko polské literatury.  Soutěže pro dětské čtenáře: "Jak znám knihovní řád" o ceny&middot; Anonymní anketa "Moje knihovna", která má za cíl zlepšit služby pro čtenáře. Tři výtvarné hrátky pro nejmenší : "Kouzlení z plastelíny" - "Ukaž zajíčkům cestu" - "Vítá tě podzimní království".
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků
Registrace nových uživatelů za poloviční poplatek. Iniciativa "Čtenáři - čtenářům" na pomoc postiženým knihovnám povodněmi. Čtenáři mají možnost věnovat hodnotné nové i starší knižní publikace postiženým knihovnám. Akce probíhá do konce roku 2002.  

Kladno
Středočeská vědecká knihovna
Tel. 312 81 31 12
cukrova@svkkl.cz
http://www.svkkl.cz
Ve dnech 7. - 11. 10. 2002 bude v SVK v Kladně přístup na Internet zdarma.
9.10.2002 v 16 hodin beseda se spisovatelkou Janou Tomanovou v dětském oddělení knihovny v Kročehlavech, Vrchlického ul.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Klatovy
Městská knihovna Klatovy
Tel. 0186/313115, 312026
reditel@knih-kt.cz
http://www.knih-kt.cz
V oddělení pro děti a mládež 30 minut využívání Internetu zdarma, prezentace webovských stránek dětského oddělení vytvořených čtenáři oddělení - průběhu celého týdne
zahájení půjčování zvukových knih prostřednictvím elektronického výpůjčního protokolu v oddělení pro nevidomé a zrakově postižené, 9. 10. Den otevřených dveří pro všechny dětské návštěvníky a jejich rodiče,
10. 10. pořad v rámci cyklu Dobrý, až velmi dobrý večer, tentokrát s klatovským výtvarníkem Václavem Fialou,
výstava záložek - po celý týden, 4. 10. v 17 hodin vernisáž výstavy německých výtvarníků ze Sulzbach-Rosenbergu, netradiční literární soutěž v převlecích - po knihovně se budou pohybovat postavy z literárních děl, vylosování výherců proběhne v pátek 11. října v 15 hodin, 9. 10. 13.45 - 15.00 hodin soutěžení dětí ze školních družin. 
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Zprovoznění PC pro práci s textovým editorem v půjčovně pro dospělé čtenáře.

Klobouky u Brna
Městská knihovna
Tel. 519419454
knihovna.klobouky@quick.cz
Po celý Týden knihoven je Internet poskytován zdarma všem zájemcům
7.10. Den pro mateřskou školku - Ještě to nenapíšeme, ale namalujeme. Dopolední malování v knihovně na zadané téma. Po celý Týden knihoven budou práce dětí vystaveny v knihovně.
Po celý týden - Zábavný kvíz pro děti - za odevzdaný správně vyplněný kupon dostanou čtenáři malou sladkou odměnu
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Kolín
Městská knihovna
Tel. 0321/720 160
studovna@knihovna.kolin.cz
http://knihovna.kolin.cz
10.10. V dětském oddělení - zábava i poučení s Internetem,zajímavé adresy a pod.
Celý týden mimo výpůjční dobu v dětském oddělení - pro maminky na mateřské dovolené a pro jejich malé a předškolní děti seznámení s knihami,pro maminky s počítačem V dětském oddělení 10.10. - Co všechno můžeme poznat na CD rom
7.10.  Přednáška pro děti"Česká literatura 60.-80.let"        Pohádky a říkanky pro malé čtenáře-literární pásmo 8.10.  Přednáška pro děti "Česká literatura 60.-80.let 9.10.  Besedy se spisovatelem Janem Suchlem pro mládež 2x        Knihy z vnější i vnitřní strany .Co je třeba vědět o         knihách - původce po knihovně pro malé čtenáře         Literární pásmo pro děti"Pověsti Kolínska" .11.10.  Pásmo pro mládež o vzniku Československé republiky 12.10.  Beseda pro občany města "Lužice-Kolín-Slovinsko"  beseda o Lužicku a Slovinsku ve vztahu ke Kolínu
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Kožlany 394
Městská knihovna Kožlany
Tel. 373397370
Kknihovna@seznam.cz
Odpoledne s Internetem 8.10.
5.10. Po stopách pašeráka Chňapka - výlet dětí s rodiči do přírody.  9.10. Návštěva  a beseda knihovníka v mateřské škole v Kožlanech. Soutěž pro děti Kniha můj kamarád
Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Králíky
Městská knihovna
Tel. 465631215
IMareckova@seznam.cz
Celý Týden knihoven - Internet za babku. Sleva poplatku za připojení - 0,50 hal.za 1 minutu.Instruktáže a praktická cvičení pro zájemce v celém Týdnu zdarma-bez poplatků za připojení. 3 představení Divadla jednoho herce Jana Havla pro děti z MS a ZŠ-9.října. Zahájení celoroční čtenářské soutěže pro děti všech věkových kategorií s vyhodnocením v květnu 2003.
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih

Kralovice
Městská  knihovna Kralovice
Tel. 373396333
knihovna.kralovice@iol.cz
Beseda o Jiřím Trnkovi s žáky Zvláštní školy v Kralovicích 11.10.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma
Exkurze učňů 1.ročníku SOUz Kralovice - 3x v průběhu týdne Beseda o historii našeho města pro internát SOUz Kralovice - 30.9., 7.10., 14.10.


Kraslice
Městská knihovna Kraslice
Tel. 352696558
mkkraslice@volny.cz
8.10.  a 10.10. bude navíc otevřeno vždy od 14.00 do 17.00 hodin pro začátečníky při práci s internetem (pro děti i pro dospělé), pracovnice bude vysvětlovat základy práce a zajímavé adresy a vyhledávače, dále celý Týden knihoven poskytne naše knihovna internet pro veřejnost zdarma (každý uživatel asi 1/2 hodiny).
Pro uživatele nově nainstalován Eurotran 2002 - překladač internetových stránek (angličtina) - služba bude sloužit ke zlepšení komunikace při čtení cizích webových stránek
Úvodní literární besedy o knihovně a o knížkách pro nejmenší děti(každý den v Týdnu knihoven), besedy na různá témata pro základní školu (také v Týdnu knihoven), 8. a 10. 10. se budeme věnovat začátečníkům na internetu všech věkových kategorií, učení uživatelů při manipulaci s ON-LINE katalogem (celý Týden knihoven). 
Ve vestibulu bude již tradičně výstavka kuriózních zapomenutých záložek čtenářů, podzimní výzdoba knihovny včetně výstavky ručních prací dětí z DDM, informační nástěnka s uveřejněním povodňových škod v českých knihovnách s možností přispět na konto, výstava keramiky (také DDM), dětská literární soutěž o drobné ceny (celý Týden knihoven). 
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
Výprodej značně špinavého a zastaralého fondu ze zrušeného skladu za symbolickou 1,- Kč (v Týdnu knihoven a asi 1 měsíc po něm),půjčovní doba děti PO,ÚT,ČT,PÁ 14.00-17.00, ST 14.00-18.00 a pro dospělé PO,PÁ 9.00-12.00,14.00-17.00, ÚT,ČT 14.00-17.00 (internet),ST 14.00-18.00

Krnov
Městská knihovna Krnov
554610905
cestr@knihkrnov.cz
http://www.knihkrnov.cz
Celý týden internet pro všechny registrované čtenáře zcela zdarma. Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků

Kroměříž
Kroměřížska
Tel. 573330119
Daniela@knihkm.cz
http://www.knihkm.cz
Kroměřížské knihovny na webu Knihovny Kroměřížska, aktualizovaný adresář vybraných knihoven na stránkách Knihovny Kroměřížska
9. 10. Setkání profesionálních knihovníků kroměřížského regionu
10. 10. Vyhodnocení 10. ročníku regionální soutěže v dětském literárním projevu " Tam kde jsem doma", literární dílna 7. 8. III. ročník knihovnicko-ekologické soutěže pro děti mateřských škol " Plastoviny" 7. 10.- 14. 10. výstava " Dobrovolné knihovnictví na Kroměřížsku" 8. 10. Za zvířátkem nejenom do knížky, ale i do knihovny "Den zvířat v Týdnu knihoven" - malé živé zoo v knihovně
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
8. 10. Zahájení finanční sbírky na pomoc knihovnám a knihovníkům postiženým ničivými záplavami  11. 10. Polopracovní setkání knihovníků kroměřížských knihoven v Arcibiskupských vinných sklepích

Kunovice
Městská knihovna
Tel. 572549467
knihovna.kunovice@tiscali.cz
http://
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Kutná Hora
Městská knihovna
Tel. 0737/170268
sefova@knihovna-kh.cz
http://www.knihovna-kh.cz
Slavnostní otevření prostor nové studovny a oddělení informačních služeb - 9.10.2002 v 11.00 hod
V nově vzniklém oddělení informačních služeb zpřístupněny čtyři veřejné internetové stanice - 9.10. v rámci slavnostního otevření prostor oddělení informačních služeb
Ukázka práce s databází TAM TAM firmy ANOPRES- po celý týden v běžných otevíracích hodinách knihovny
11.10 os 8.30 Den pro všechny -kompletní nabídka služeb pro zrakově postižené - internet s vhodným softwarem,čtecí lupa, zvukové knihy atd. 
9.10. ve 13.00 - Kutnohorští slavní - literární procházka po stopách slavných osobností spjatých s naším městem 
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků

Kyjov
Městská knihovna
Tel. 0629/614358
mek@knihovna-kyjov.cz
http://www.knihovna-kyjov.cz
nemáme
Po celý týden od 7.10.až do 11.10. mimo středu v čítárně a studovně, prezentace využití 3 Internetových stanic, zvláště pak Internet pro handicapované občany používané hlavně nevidomými a slabozrakými a také vozíčkáři a občany s roztroušenou sklerózou,handicapovaným uživatelům je Internet přístupný zdarma.
Pro všechny uvedené uživatele budou probíhat po celý týden  v prostorách knihovny /v odd. pro děti, půjčovně pro dospělé,čítárně výstavky knih,exkurze,literární a tématické besedy.V pobočce v Bohuslavicích ve čtvrtek 10.10. od 13.30 až 16.30 hod exkurze,výstavky knih apod.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
8.10. 2002 bude zahájena " Sbírka na pomoc knihovnám " a to pomocí pokladničky umístěné v půjčovně pro dospělé čtenáře.Tato sbírka na pomoc knihovnám postižených povodněmi bude probíhat až  do měsíce března 2003,ukončena bude začátkem dubna.

Kynšperk nad Ohří
Městsá knihovna
Tel. 352683278
knihovnaynsper@quick.cz
V rámci týdne knihoven-1/4hod.pro každého zájemce o internet zdarma. Výstavka a soutěž pro dětské čtenáře.Využití materiálů z Multikulturního centra v Praze. Celý týden bude probíhat literárně-knihovnická soutěž pro děti a mládež. Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Lanškroun
Městská knihovna
Tel. 465522708
mkn@inlan.cz
http://lanskrounsko.cz/knihovna
čítárna periodik a internetová stanice
Veselá odpoledne pro dětské čtenáře - během rozšířené půjčovní doby Informační lekce a exkurze místních škol- po dohodě se školami Divadlo jednoho herce pro děti mateřských škol 9. 10.
Losování návštěvníků - knižní odměny 8. a 9. 10.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Lanžhot
Městská knihovna
Tel. 519336794
jaroslava.bartosova@lanzhot.podluzi.cz
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Lázně Kynžvart
Městská knihovna 
Tel. 0166/422369, 354 422 369
http://www.knih-cheb.cz
Historie knihy - výstava
Kubešová Miloslava

Liberec
Krajská vědecká knihovna
Tel. 482412300
opatrna@kvkli.cz
http://svkli.cz
Prezentace databází ČTK - 9.10.
Pohádka pro nejmenší - představení dramatického kroužku ZŠ pro mateřské školy - 7.10., 8.10., 10.10.,11.10.
Iva Procházková + prezentace nakl. Amulet - 2x dne 3.10.(z provozních důvodů před zahájením Týdne knihoven, ale besedy jsou organizovány v rámci Týdne).
Výstava o činnosti větších knihoven libereckého regionu - 8.10. - 30.10. Výstava vítězných prací dětí libereckého regionu - projekt klubka dětských knihoven SKIP: 8.10. - 30.10. Soutěž znalostí o KVK Liberec - po celý týden, vyhodnocení vylosovaných vítězů.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
Poznáváme Liberec - cyklus akcí pro představení osobností libereckého regionu z nejrůznějších profesních a zájmových oborů. Forma: výstavy, besedy Místo konání: pobočky KVK Časový rozsah: každý den v Týdnu knihoven Obsahové zaměření: spisovatelé, architekt, horolezci, novinářka, výtvarník, fotbalový trenér, historik

Lipník nad Bečvou
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Tel. 0641/771157
mstrelcova@lipniknb.cz
http://www.knihovna@lipniknb.cz
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích
TÝDEN KNIHOVEN  2002  Městská knihovna Lipník nad Bečvou  za podpory Ministerstva kultury ČR a Města Lipník nad Bečvou Vás zve na akce pořádané v rámci projektu  " Představujeme členské země Evropské unie“ - Velká Británie.

Litoměřice
Okresní knihovna K. H. Máchy
Tel. 0416/73 24 53
akvizice@ok-litomerice.cz
http://www.ok-litomerice.cz
rekonstrukce a rozšíření prostor beletrie -září 2002 vytvoření venkovního atria-pro čtenáře naučného oddělení - čítárna-září 2002 
pondělí,středa,pátek-prezentace Internetu - akce pro seniory:"Nebojte se Internetu"
exkurze pro střední školy - během týdne -prezentace databází a výukových programů
akce pro děti" 7.10.:ve spolupráci s UNICEF."Adoptuj panenku a zachráníš dítě"-výroba panenek, pomoc dětem z rozvojových zemí "Vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku" 8.10.dopoledne určené pro děti ze speciálních škol:ukázky vazby knih, jak vzniká kniha 9.10.výtvarné odpoledne:"Naši čtenáři ilustrátoři"na téma"Ve snu bych chtěl být...! 10.10.Vyhodnocení celookresní soutěže "Naši známí ilustrátoři v pohádkách a dobrodružných knihách" slavnostní předání cen
beseda a autogramiáda se spisovatelem Petrem Šabachem (přený termín zatím není určen)
slosovatelná anketa pro čtenáře "Knihovna a my"- během týdne
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Metodické centum:setkání s knihovníky a zástupci "povodňových" obcí,vzájemné informace o aktuální situaci a konkretizace pomoci,  exkurze a zábavné dopoledne pro děti z těchto obcí -loutkové divadlo 9.10.

Litomyšl
Městská knihovna Litomyšl
Tel. 461/612068
kroulikova.knihovna@lit.cz
http://litomysl.cz/knihovna
9. 10. Zábavná soutěž pro žáky tří základních škole v Litomyšl
8. 10. od 15. 30 ruční dílna pro děti 9. 10. odpoledne průvod dětí se zvířátky /téma našeho letošního TK 10. 10. od 10 hod. přednáška Osobnosti,které prošly Litomyšlí pro seniory v Domě s peč. službou 12. 10. od 8 do 11 hod.- knihovna pro celou rodinu 
8. 10. od 17 hod. beseda nad knihou J. Havla "Štvancem svědomí"
Během TK fotografická výstava s tematikou "Zvířata"1/profesionálů 2/ dětí -vyhodnocení a odměnění 3 nejlepších prací dětí Výstava produkce slovenských nakladatelství/k měsíci česko-slov. vzájemnosti/ 9. 10.  dopoledne zábavná soutěž pro žáky ZŠ
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Litvínov
Městská knihovna Litvínov
Tel. 476111373
guttnerova@knihovna.litvinov.cz
http://www.knihovna-litvinov.cz
Celý týden - 30 minut zdarma na osobu a týden
Dětské odd. - Přiveď maminku nebo taťku, dědu či babičku, ať přečtou si zajímavou knížečku. (Za nově přihlášeného dospělého člena knihovny obdrží dítě malý dárek.)
Výstava Mateřské školy Soukenická - Podzimní drakiáda
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
Soutěž pro 1.- 2. třídy litvínovských škol o nejoriginálnější záložku do knížky libovolnou technikou. Během Týdne knihoven budou všechny práce vystaveny v knihovně a čtenáři v anketě vyberou nejlepší díla. Jako odměnu pro vítězné děti uspořádá knihovna ve spolupráci s Partnerským spolkem zájezd do dětského zábavného centra Stockhausen v Olbernhau v SRN.Do akce se zapojí i německá knihovna a škola v Olbernhau. Německé práce budou vystaveny v naší knihovně a naopak.

Luby
Městská knihovna
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
celý měsíc říjen Internet zdarma
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Malšice
Středisková knihovna
Tel. 361 381 277 410
knihovna@ta.bon.cz
Prohlídka knihovny s výkladem o provozu půjčovny (1.ročník ZŠ)~Moje nejmilejší pohádka (povídání s dětmi MŠ)~Vyhlášení a odměna pro nejpilnějšího čtenáře z řad dětí a mládeže. Amnestie dlužníků.

Manětín
Městská knihovna Manětín
Tel. 373289301
knihovna@manetin.cz
Zahájení předvánočního prodeje knih
Podzim v pohádkách a rčeních - pro 1, a 2, stupeň ZŠ Tiskopis do kterého děti dopisují a malují
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Mariánské Lázně
Městská knihovna
Tel. 0166/422368 , 354 422 369
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Týden poradenství na Internetu
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Mělník
Městská knihovna Mělník
Tel. 315 622 783
reditelna@knihovna-me.cz
http://www.knihovna-me.cz
Celý týden Internet zdarma
Propagace služby ProQuest 5000
Dopolední hodiny vyhrazeny pro méně časté uživatele Internetu (senioři, ženy na MD). Možnost zaškolení.
Výstava záložek na závěr soutěže O nejhezčí záložku do knihy, kterou vyhlásila Městská knihovna Sedlčany
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Milevsko
Městská knihovna Milevsko
Tel. 382521321
kolinova@knihmil.cz
http://www.knihmil.cz
Internet pro začátečníky, 9. 10. studovna Seznamujeme se s Internetem 9.10. odd. pro děti
Do knihovny s mámou, tátou - zdarma celý rok, pro předškolní děti, které přijdou s rodiči v Týdnu knihoven 
Literáti našeho regionu 10. 10. od 13 hodin beseda s V. Šindelářem
v oddělení pro děti soutěže pro dvě věkové kategorie, anketa ve městě: Co víte o knihovně 
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Milín
Knihovna Dr.E.Bořického Milín
Tel. 318691414
knihovnaebm@volny.cz
8.10.02 - knihovna otevřena mimo výpujční hodiny od 12.30-15 h, od 14 do 15 h "INTERNET PRO  NEZASVĚCENÉ"
8.10. a 10.10. otevřeno navíc mimo výpůjční hodiny - umožnění prohlídky CD-ROM na počítači, kde je jindy ON-LINE katalog, noc z 11.10. na 12.10. - "NOC V KNIHOVNĚ" - pro děti od 6 do 12 let (plánujeme - společné surfování po Internetu, společné čtení, dobrodružné výpravy po knihovně atd.), pokračování výstavy dětských kreseb - návštěvníci se mohou zúčastnit ankety o nejhezčí obrázek. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků

Milovice
Městská knihovna
Tel.: 325 577 248
knihovna.milovice@tiscali.cz
20ti minutový přístup k internetu občanům starším 50ti let zdarma~v týdnu od 7. do 11. 10. 2002 
Literární soutěž pro školní mládež vyhlášená dne 7. října 2002 a uzávěrka soutěže 21.10. - výherci uveřejněni v místním měsíčníku. Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků.
Místní soutěž o nejhezčí knižní záložku pro děti i pro dospělé, vyhlášení 7. října 2002 - vyhodnocení 21. října 2002, výherci uveřejněni v místním měsíčníku

Mimoň
Městská knihovna
Tel. 487864719
mimonk@clnet.cz
Celý týden za poloviční cenu (1 minuta za 0,50 Kč) Pro registrované čtenáře dětského oddělení internet zdarma
10. a 11. října besedy pro 1. stupeň ZŠ 
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma. Prodej filmových plakátů

Mlada Boleslav
Knihovna města Mladá Boleslav
Tel. 326322812
halamkova@kmmb.cz
http://www.kmmb.cz
Týden knihoven bude zahájen v pondělí 7. října zahájením dlouhodobé sbírky POMOZTE DĚTEM, kterou pořádá Knihovna města Mladá Boleslav ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. 
Představení pro děti - Bumtarata na vrata - 9.října
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků
U příležitosti Týdne knihoven vydává knihovna publikace o osobnosti regionálního významu  Ladislav Pokorný- učitel,legionář, kronikář. Zájemcům z řad uživatelů bude poskytnuta širší instruktáž k vyhledávání v elektronickém katalogu

Mohelnice
MKS-Městská knihovna Mohelnice
Tel. 583431166
Dagmar.Protivova@mohelnicko.cz
http://www.mohelnicko.cz
10.10. od 8 do 15 hodin seznámení s internetem pro veřejnost, po celý týden snížená cena za přístup k internetu
10.10. od 8 do 15 hodin seznámení s používáním elektronického katalogy knihovny
po celý týden i déle - výstavka knih z projektu Lidé, čtěte
Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
- vyhlášení sbírky pro zatopené knihovny - seznamování čtenářů s plně automatizovaným provozem (funguje od 7.9.02.) 

Moravská Nová Ves
Obecní knihovna
Tel. 519342109
heliska@seznam.cz
Od 7.10. - 13.10.2002 bude zpřístupněn Internet ZDARMA, veřejnost o tomto bude informována místním rozhlasem.
V termínu od 1.10. - 13.10.2002 se žáci ZŠ zúčastní soutěže o nejhezčí záložku do knihy. 
Čtenáři jsou pravidelně informování prostřednictvím publikací, které zasílá Ústav mezinárodních vztahů (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) o EU. Tyto dokumenty jsou volně k nahlédnutí v tzv.Koutku EU.
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Tel. 461316971
lkolackova@mkmt.cz
http://www.mkmt.cz
Internet zdarma + seznamovací lekce dle potřeb uživatelů 7.10. - 12.10. 2002
Den se zvířátky - básničky, pohádky, příběhy, soutěže o zvířátkách, beseda se zvěrolékařem - 10.10. 2002
Beseda s pracovníky nakladatelství Amulet a ilustrátorem Jiřím Fixlem - 9.10. 2002 Beseda se spisovatelkou Hermínou Frankovou - 31.10. 2002 (dodatečně k Týdnu knihoven)
Prodejní výstava knih nakladatelství Amulet 10.10. - 30.10. 2002. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Moravské Budějovice
Městská knihovna
Tel. 568421190
trzilova@knihovna.mbnet.cz
Vylosování výherců dětské letní soutěže "Pozdrav z prázdnin anebo Kam jezdíme na prázdniny"
Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Moravský Krumlov
Městská knihovna
Tel. 621322252
knihovnamk@quick.cz
http://www.hyperlink.cz/knihovnamk/
sleva Internetu o 50% -7.10-11.10.
Ukázky nových CD-ROMů pro MS a I.st.ZS v souvislosti s návštěvou knihovny, seznámením s výp. řádem, službami, Internetem pro děti -Alík ,hádanky, skládání puzzle- 9.10.
Den otevřených dveří - 8.10., pozvánka pro představitele města
Literární kavárna -povídání p. Kopčilové o životě a díle B. Němcové spoj. s promítáním diapozitivu o spis.- 7.10.zahájení knihovnického týdne Afrikou domů na kole- beseda s cestovatelem p. Tomšíčkem spojena s promítáním diapozitivů z cest/pro dospělé  9.10., pro II.st.ZS,SS a SOUZ 10.10./
Výstava knih a časopisů s dobrodružnou tematikou -dosp. odd. výstava práce čtenářského kroužku na téma: Pojďte s námi na pochod aneb Krumlovská šestatřicítka -dětské odd. výstava ilustrací z nakl. Albatros-pro I.st.ZS- určete název knihy, autora a ilustrátora vystavených plakátů -studovna luštění tajenky, rébusu, doplňovaček v dětském odd.- celý říjen
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, 

Moravský Žižkov
Městská knihovna
Tel. 519346107
skola.mz@c-box.cz
internetový kout - od 7.10.2002
zahájení provozu internetové stanice pro veřejnost 7.10.2002
týden internetu - 7.10. - 11,10.2002
 výstava keramiky - 7.10.-24.12.2002 výtvarnice M.Kroužková
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
prodloužení půjčovní doby - od 7.10. do 11.10.2002- denně 

Morkovice-Slížany
Městská knihovna 
Tel. 573370214
knih.morkovice@snt.cz
http://www.knihovna.morkovice-slizany.cz
Naše knihovna se zapojí do soutěže "O nejhezčí záložku do knihy". V průběhu Týdne knihoven (7. - 11. října 2002) vyhodnotíme soutěžící a ti nejlepší dostanou dárky od místních podnikatelů. Všechny záložky potom zašleme do celostátní soutěže. Vyhlášení soutěžě 23. září 2002 a ukončení 4. října 2002.
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Zavedení www stránek Městské knihovny v Morkovicích na Internetu.

Mosty u Jablunkova
Místní knihovna
Tel. 0659/368014
knihovna@mostyujablunkova.cz
http://mujweb.cz/Kultura/mostyknihovna/
dne 8. října 2002 bude probíhat základní seznámení s Internetem, ukázky internetových vyhledávačů pro zájemce z řad seniorů.
8. října- senioři a Internet.
7.- 12. října bude probíhat "Výstava historických map". Jedná se o mapy zapůjčené Státním archívem s Vídně (lokality okresu Frýdek-Místek, Žilina, Prievidza a vojenského opevnění "Šance" ze 17. století)
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Náchod
Městská knihovna Náchod, o.p.s.
Tel. 491423338
votavova@mknachod.cz
http://www.mknachod.cz
8. a 10. 10. školení "Základy internetu" pro knihovníky obecních knihoven
8. a 11. 10. vždy od 9 hodin "Pohádkové dopoledne" pro děti a maminky na mateřské dovolené
10.10. od 14.30 hodin literární procházka "Po stopách Dannyho Smiřického"
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Nechanice
Městská knihovna Nechanice
Tel. 049/5931966
kninech@volny.cz
http://www.volny.cz/kninech
Soutěž o nejhezčí záložku do knížky(zadaný úkol-odměny 7.- 10.10.) Výstava z těchto výrobků říjen-prosinec 2002
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků
Setkání neprofesionálních pracovníků

Nivnice
Místní knihovna 
Tel. 633639147
mk_nivnice@sendme.cz
http://www.knihovnabbb.cz
Přechod z komutované linky na bezdrátové připojení Internetu
Anketa: Můj oblíbený spisovatel
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu

Nový Bydžov
Městská knihovna
Tel. 495493269
knihovna.nb@worldonline.cz
http://www.novybydzov.cz/knihovna
Pohádky z kufru pana Pohádky - divadlo jednoho herce (7.10.2002) Dinosauří svět v městské knihovně (9.10.2002)
Návštěva městského muzea 10.10.2002
Výstava dřevěných hraček  Žena věčná inspirace malířů a básníků
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Přednáška pro podnikatele

Nový Jičín
Městské kulturní středisko - knihovna
Tel. 556708175
knihovna@knihovna.novy-jicin.cz
http://knihovna.novy-jicin.cz
7.10. - 13. 10.  internet pro děti zdarma
Literárně - hudební pořad  Duhové mosty / termín bude upřesněn /
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Nymburk
Městská
Tel. 325512723
knihovna@nymburk.cz
http://www.nymburk-net.cz/knihovna/
Po celý týden formou propagace v místním zpravodaji
8.10 - beseda pro dospělé se spisovatelkou Milenou Holcovou 9.10 - beseda pro dospívající mládež se spisovatelkou Zuzanou Franckovou
Výstava žáků ZUŠ - výtvarná tvorba na téma "Nymburk a Bohumil Hrabal" Vyhodnocení soutěže " cesta do Evropy " Zeměpisná. dějepisná a literární soutěž pro děti o Evropské unii. Výstava fotografické soutěže pro děti na téma " Vzpomínky z cest a prázdnin".
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Olomouc
Okresní knihovna v Olomouci
Tel. 068/ 5223417
meznikova@ok.olomouc.cz
http://www.ok-olomouc.cz
Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v MK Náměšť a MK Bouzov
OK Olomouc,Internetové centrum, 9. 10. školení pro seniory 13 - 15 hod., MěK Litovel 9. a 11. 10. instruktáž pro zájemce Práce s Internetem - 9 - 11,30
OK - soutěž Přiveď svého kamaráda (celý týden), Pohádková olympiáda 9. 10. ve 14 hod.,městská pobočka Brněnská Hrajeme si na knihovnu - Uměl bych být knihovníkem ? 9.10.,MK Náměšť Piškvorková soutěž 8.10., městské pobočky Přednádraží 12.10. Malujeme zvířátka z pohádek, Neředín Hrajeme si s CD ROMy  Měk Šternberk - 8. 10. literární soutěž Kdo zná více 
Literární kavárna - beseda s malířkou Irenou Válkovou a spisovatelem Zbyňkem Válkou
oddělení hudby a umění - anketa Co u nás postrádáte ? pobočka Brněnská ul. Olomouc - výstava Jaroslav Leitgeb Krajiny  odd. pro dospělé OK - Knihovny a povodně 2002(celý týden)
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
uveden pouze výběr z akcí, obecní knihovny budou pořádat hlavně Dny otevřených dveří

Olomouc
Vědecká knihovna v Olomouci
Tel. 0602/894721
Roman@vkol.cz
http://vkol.cz
Prezentace digitální knihovny na našich webových stránkách
SDI - automatické provádění dotazů uživatelů, nabídka nové služby pro čtenáře
Nabídka školení v práci s naším elektronickým katalogem knihovny- především pro seniory /7. a 11.10.2002/

Opava
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Tel. 553714005
detske@okpb.cz
http://www.okpb.cz
7-11.10 - Internet pro školy, školní družiny a hendikepované
7.-11.10. - nekonečný příběh soutěž dětí,čtenářů i žáků základních  škol o nejdelší kreslené leporelum
Prezentace knihovny v médiích, Účast na knihovnickém happeningu

Ostrava
Knihovna města Ostravy
Tel.: 596 118 004
pravdova@kmo.cz
http://www.kmo.cz
1.10. 2002 hodinová školení pro občany starší 60-ti let. Základy práce s Internetem. Poprvé na Internetu, hodinové školení práce s Internetem pro úplné začátečníky 7.+9.+11.10.2002 v ústřední knihovně
- Elektronické katalogy knihoven, seznámení s vyhledáváním (půjčovna pro dospělé) průběžně. Výtvarné dílny pro děti ve všech dětských odděleních KMO, Knihovnický pětiboj pro děti, 
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Ostrava
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Tel. 596118812
svrcinova@svkos.cz
http://www.svkos.cz
Možnosti využívání Jednotné informační brány CASLIN v multimediální studovně.
Výstava "Španělsko ve fondech MSVK v Ostravě" u příležitosti konání Španělských dnů v Ostravě
Prezentace knihovny v médiích
Pro odbornou knihovnickou veřejnost je připravena přednáška "Španělsko očima knihovníka". Příspěvek dr. Milana Sobotíka a absolventky Slezské univerzity bc. Barbory Tománkové.

Ostrožská Nová Ves
Místní
Tel. 572598227
knihovna@onves.cz
provoz internetu zdarma ve dnech 7.,8.,10. října
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu

Otrokovice
Městská knihovna Otrokovice
Tel. 577 934 113
knihovna@muotrokovice.cz
Moje nejmilejší kniha z Městské knihovny Otrokovice anketa pro dětské čtenáře~"Nový časopis roku 2003" anketa o časopis, který by neměl chybět v čítárně MěK
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Pacov
Městská knihovna Pacov
Tel. 565442028
knihovna.pacov@cmail.cz
9.10, a 11.10. bude pro všechny zájemce internet zdarma
9.10. a 11.10. literární soutěže pro děti
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Paskov
Místní knihovna PASKOV
Tel. 558439148
knihovnapaskov@seznam.cz
9.10.2002-středa-Den otevřených dveří - Internet zdarma, pro dospělé ukázky práce s Internetem...
Prezentace nových CD-ROMů - 9.10.2002. Po celý knihovnický týden probíhá na počítači v půjčovně prezentace akcí vytvořena v Power Pointu
Knihovna pro celou rodinu - Pohádkové dopoledne - 9.10.2002 - pro maminky s dětmi,které jsou doma. Pro nezaměstnané - ukázky práce s Internetem - 9.10.2002 - od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.00 hod
Nové knihy - prezentace,ukázky
Výstava akce Menšiny do knihoven . Lidé,čtěte, Anketa o práci v knihovně
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
Besedy a exkurze pro Mateřskou školu - 11.10.2002 Knihovnický týden začínáme už v sobotu od 8.00 do 11.30.

Pečky
Městská knihovna Svatopluka Čecha
Tel. 321 785 566, 0606/164 081
mkpecky@mybox.cz
12.-13.10. "Víkend s internetem" za poloviční poplatek
"Jak co najdu v knihovně" informatické besedy o vyhledávání dokumentů v knihovně + zábavné soutěže k tématu (pro žáky ZŠ I.st. a ZvlŠ.)celý týden, dle potřeby vyučujících
"Povídání a autorské čtení aneb dobré nálady není nikdy dost" spisovatelka Irena Fuchsová - beseda, autorské čtení a autogramiáda 6.10.2002 - jiné datum nešlo.
Výstava - rozjednáno, dosud nepotvrzeno.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Den otevřených dveří proběhne spolu s Víkendem s internetem 12.-13.10. od 9 do 16 hod.

Pelhřimov
Městská knihovna KZmP
Tel. 565321093
hroubickova@knih-pe.cz
http://www.knih-pe.cz
12.10.  8.00 - 14.00 Prezentace databází: Anopress, ProQuest, EBSCO, KnowEurope
12.10.  8.00 - 14.00 Prezentace vědomostních CD-ROMů
9.10. - Hudební oddělení III. podzimní setkání SONSu.  9.-10.10 Dětské oddělení 8.30 - 16.00:Ukázka výroby ručního papíru - Ruční papírna Velké Losiny (pro dospělé v termínu  9.10. od 17.00 do 18.00 10.10. Pomáhat může každý - beseda o činnosti humanitární organizace ADRA             
Celý týden - Výstava fotografií povodněmi postižených oblastí, doplněná fotodokumentací zaplavených knihoven
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Planá nad Lužnicí
Středisková knihovna
knihovna@plananl.cz
7.10. Korálkiáda. 8.10. Den otevřených dveří v odd. pro dospělé, ¼ hod. internetu zdarma, amnestie, čtenářská anketa, 9.10. – 11.10. knihovnicko-informatické lekce pro ZŠ.

Plesná
Městská knihovna 
Tel. 0166/422368, 354 422 368
metodika@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
"Nejhezčí knižní obálka " - výtvarná soutěž pro děti 1.stupně ZŠ 
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Plzeň
Knihovna města Plzně
7.10. Putování k Perníkové chaloupce, pořad pro 1. tř. ZŠ, OK Bolevec. 8.10. Procházka naším krajem, pro 2. tř. ZŠ, Polanova síň. 8.10. Astrid Lindgrenová, beseda o spisovatelce, pro 3. tř. ZŠ, Lobzy. 9.10. Alternativní léčba, M-klub. 9.10. Jak se dělá rozhlasový pořad, KPKK. 10.10. Staré pověsti plzeňské, pro 4. tř. ZŠ, Polanova síň. 10.10. setkání s bývalými zaměstnanci, Polanova síň.
11.-13.10. Pět Tibeťanů – kurs pro veřejnost, M-klub.
OK Doubravka se připojuje k Provázkiádě, OK Vinice připravila inf. panel k Týdnu knihoven
 
Plzeň
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Tel. 019/72 37 064
knihovna99@volny.cz
Čtenářům poskytneme 30 min přístupu k Internetu zdarma s představením nabídky elektronických licencovaných zdrojů 8.-11.10.
Popularizace zdrojů, ke kterým má naše knihovna přístup (Ebsco, Proquest, KnowEurope, Springer Verlag)8.-11.10.
Seznamování s moderními informačními službami pro zdravotně postižené občany 8.-11.10. (akce bude pravděpodobně pokračovat i v pozdějších týdnech)
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků
Uspořádání výstavky vzácných tisků z našeho fondu v prostorách, které nejsou jinak přístupny veřejnosti, prohlídky těchto prostor pro zájemce.

Poděbrady
Městská knihovna
Tel. 325612412
iva.hanusova@knihovna-pdy.cz
www.knihovna-pdy.cz
V hlavní budově i v pobočce na Žižkově internet pro dospělé /4 PC/za polovic, děti /2 PC/ zdarma během celého týdne
V oddělení pro mládež: Řekni proč, aneb l000 důvodů, proč mám rád svou knihovnu 
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Účast na knihovnickém happeningu
Celý týden registrace nových čtenářů zdarma. *** Účast na knihov. happeningu v UH - 3 zástupkyně MěK. V Týdnu knihoven - zahájení veřejné sbírky pro knihovny, postižené povodněmi /do konce září zde máme sbírku pro město Třeboň/. Zahájení plně aut

Police nad Metují
Knihovna města Police nad Metují
Tel. 491 543 230
knihovna@knihovna-police.cz
Beseda pro dospělé Černá hodinka s Ivanou Hutařovou - 8. 10. 2002 v 19 hodin v čítárně knihovny
vyhlášení literárně výtvarné soutěže pro děti inspirovanou dílem Libuše a Josefa Palečkových Čtyři roční období
Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Polička
Městská knihovna
Tel. 461724900
mkpolicka@unet.cz
http://www.knihovna.policka.net.
Seznamování veřejnosti s internetem Internetová půlhodinka zdarma
Seznámení s internetem Exkurze po knihovně s výkladem
Biblioweb-soutěž pro studenty o nejlepší webové stránky poličské knihovny
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Popice
Obecní knihovna Popice
Tel.  519/326671
ruzickova@knihovna-bv.cz
Seznámení s prací na internetu pro občany,kteří mají zájem -zdarma termínu:7.9-12.9.2002,vždy od18-20 hod.
11.9.2002 Literární a vědomostní soutěž, formou testů ,kvízy pro malé i větší děti /mládež/
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Praha 
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 
Tel. 222113342
rehakovj@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. - 12. 10. 2002 "Poznej a namaluj" - výtvarně-literární kvíz pro děti Společné vytvoření nové originální literární postavy.   
Prezentace knihovny v médiích

Praha 1
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Tel. 251093209
hartmanova@upm.cz
http://www.knihovna.upm.cz
Celý měsíc výstavka vzácných a pozoruhodných knih darovaných čtenáři a institucemi Knihovně Uměleckoprůmyslového musea.
Účast na knihovnickém happeningu
Zavedení tradice - udílení ceny "Přítel knihovny". Za dlouhodobou spolupráci a ochotu s kterou vycházejí vstříc potřebám knihovny budou oceňováni jednotlivci i instituce. Ve studovně knihovny se 7.10.2002 ve 14:00 uskuteční předání cen.

Praha 1
Národní knihovna ČR
Tel. 221663212
Eva.Novotna@nkp.cz
http://www.nkp.cz
Školení pro uživatele Referenčního centra(internet, zdroje...) 7. 10. - 12. 10.  8.00 - 9.00hod.   
1)NK ČR a jak to tady chodí - od 1. 10. denně v 9.30hod., Po-Čt též 13.00 - instruktáže pro nové čtenáře - vyhledávání, služby... 2)Seminář pro americké studenty z kurzu Hudba v Čechách (Hudební odd. NK, 7. 10. začátek 10.30hod.)
 1)Setkání s literaturou faktu (se spisovateli: Romanem Cílkem, Karlem Richtrem, Hedou Bartzíkovou a Miroslavem Kučerou) 14. 10. v 17.00hod - audiovizuální sál NK 2)Knihovny a knihovníci v Atriu Českého rozhlasu 2 Praha - živé vysílání besedy s knihovníky a publikem 11. 10.  16.00hod.  (Chcete-li se živého vysílání zúčastnit, přihlaste se na níže uvedené e-mail. adrese. Počet míst je omezený.)  
1) Pery a peričky českého překadu ( s Obcí překadatelů, hlavní chodba NK, denně 9-19.00, vstup voný) do 31. 10. 2)Kresby z herbáře vystavuje Magdalena Chumchalová - předsálí Všeobecné studovny - do 31. 10. 3)Má duše je moře - fotografie Renca Kosinožiče a chorvatské poezie v překladu Dušana Karpatského - NK(Slovanská knihovna) ve spolupráci s Velvysl. Chorvatské republiky - 1. patro NK do 15. 10.
Prezentace knihovny v médiích

Praha 1
CERGE-EI
Tel. 224005122
jana.koudelkova@cerge-ei.cz
 http://www.cerge.cuni.cz/library/
Seznámení čtenářů s ekonomickými databázemi, webovou stránkou knihovny včetně knihovního katalogu - 7.-10.10.2002
Nabídka nových databází: FT Intelligence, EIU CountryData -  7.-10.10.2002
Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Praha 1
Státní technická knihovna
Tel. 221663475
l.kocanova@stk.cz
http://www.stk.cz
V rámci Týdne knihoven bude zahájen druhý cyklus školení o on-line databázích a časopisech pro uživatele; návštěvníci tohoto zahajovacího prvního školení dostanou malý dárek.
Prezentace knihovny v médiích
- slavnostní "zprovoznění" pokladničky, do níž budeme vybírat peníze pro knihovny postižené povodněmi; - vydání bulletinu o přípravě výstavby Národní technické knihovny; - v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin exkurze pro širokou veřejnost.

Praha 1 - Staré Město 
Městská knihovna v Praze, Ústřední knihovna - Úsek služeb dětem a mládeži
Tel. 222113342
rehakovj@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. - 12. 10. 2002 "Poznej a namaluj" - výtvarně-literární kvíz pro děti Společné vytvoření nové originální literární postavy.  Prezentace knihovny v médiích

Praha 3
Knihovna VŠE - CIKS
Tel. 224095586
hartman@vse.cz
http://ciks.vse.cz
Prezentace EIZ a služby Elektronické dodávání dokumentů denně vždy od 9,00 do 10,30 a od 14,00 do 15,30 v místnosti č. 125. Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Praha 4
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Novodvorská
Tel. 241493592
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-11. 10. "O rytířích" (beseda v dobových kostýmech),  "O strašidlech" - besedy pro žáky ZŠ
Prezentace knihovny v médiích

Praha 4
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Braník
Tel. 244460316
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-11. 10. "Dokonči rozepsanou pohádku" - pro děti (z pohádek napsaných dětmi bude vytvořen sborník). Prezentace knihovny v médiích

Praha 4
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Michle
Tel. 244029142
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-11. 10. "Vědomostní soutěž o knize aneb Kdo hledá najde" - soutěž pro děti
7.-11. 10. "Knižní ilustrace" – výstava. Prezentace knihovny v médiích

Praha 4
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Krč
Tel. 241713274
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-11. 10. "Malujeme pohádku i princeznu na hrádku"" - setkání dětí s ilustrátory dětských knih, ilustrace knižní obálky, výstava. Prezentace knihovny v médiích

Praha 4
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Na Veselí
Tel. 241403975
miroslavar@seznam.cz
http://www.mlp.cz
8. 10. 10:00 hod. "O Honzovi" - loutkové divadlo pro děti 11. 10. 9:00 hod. "Přečteme si knížku, ale nejdřív si ji uděláme"aneb leporelo pro nejmenší" - pro děti 
8. 10. "Autorské čtení se spisovatelkou Petrou Hůlovou" - autogramiáda její nové knihy "Paměť mojí babičce" - pro mládež. Prezentace knihovny v médiích

Praha 5
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-12. 10. "Pocta J. R. R. Tolkienovi" (celoobvodní výtvarná soutěž pro děti a mládež) - výstava nejlepších prací 
Prezentace knihovny v médiích
9. 10. v 18:00 hod.  přednáškový sál Národního muzea přednáška z cyklu HOVORY O PRAZE - "Klub za starou Prahu vyráží do Evropy"- aktivity klubu ve Velké Británii a Francii - přednáška s diapozitivy. Pořádá Klub za starou Prahu, Knihovna Národního muzea a OK 5, 13, 16.  

Praha 5
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Barrandov
Tel. 251811080
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. 10. 11:00 hod. "Hudební baroko" - hudební pořad pro děti,  9. 10. 10:00 hod. "Hudební baroko" - hudební pořad pro děti, 9. 10. 11:45 hod. "Klasicismus" (J. Haydn) - hudební pořad pro děti,   10. 10. 9:00 hod. "Josef Lada" - literární beseda pro děti, 11. 10. 8:00 hod. "Gotika, renesance" - hudební pořad pro děti . Prezentace knihovny v médiích

Praha 5
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Cibulka
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
10. 10. 9:00 hod. "O. Sekora: Ferda Mravenec" - literární beseda pro děti. Prezentace knihovny v médiích

Praha 5
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Na Skalce
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
9. 10. 10:00 a 11:00 hod. "Miloš Macourek" - literární beseda pro děti
7.- 11. 10. - soutěž pro děti (vyhlásil časopis Mateřídouška) "Záhadná zmizení v knihovně" - fyzické zhmotnění inspektora Kalouse v prostorách knihovny. 
7. 10.  10:00 hod. "Božena Němcová" - literární beseda pro děti. Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Praha 5
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Smíchov 
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7. 10.  10:00 hod. "Božena Němcová" - literární beseda pro děti. Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Praha 6
Školní knihovna ZŠ Hanspaulka
Tel. 24 31 03 65, l.128 
krehlova.zsh@seznam.cz
Prezentace knihovny v médiích, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Oslava 1. výročí knihovny v rámci 70. výročí školy (24.10.2002)

Praha 6
Centralní katolická knihovna
http://www.ckk.cz
P. Adolf Kajpr S.J.: Pravda především Výstava k 100. výročí nedožitých narozenin kněze, filosofa a novináře. Září 2002, denně od 10.00 do 17.00 hodin. 

Praha 6
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 6 - kn. Břevnov
Tel. 233354679
horackoj@mlp.cz
http://www.mlp.cz
9. a 10. 10. "Hledání zlatého pokladu" - hrátky a soutěže pro děti. Prezentace knihovny v médiích

Praha 6
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 6 - kn. Dědina
Tel. 233354679
horackoj@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. 10. "Z pohádky do pohádky" - program pro děti z MŠ. Prezentace knihovny v médiích

Praha 7
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 7 - kn. Letná
Tel. 233378972
laubovax@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8.-11. 10. "Svět fantazie" - soutěž pro milovníky sci-fi a fantasy literatury (pro děti a mládež). Prezentace knihovny v médiích

Praha 11
Městská knihovna v Praze, knihovna Opatov
Tel. 272 918 759
opatov@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. 10. 2002 - Internet pro začátečníky a pokročilé (od 17:30 do 19:00 hod.) 10. 10. 2002 - Tvorba vlastních www stránek (od 17:00 hod. do 19:00 hod.)
7.-12. 10. 2002 "Praha 11...Jak ji vidím já", výtvarná a fotografická soutěž pro děti a mládež (uzávěrka soutěže 14. 10.).

Praha 11
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Jírovcovo nám.
Tel. 271913593
jirovcov@mlp.cz
http://www.mlp.cz
1.-11. 10. "Objevujeme knihovny Prahy 11" - soutěž pro tři věkové kategorie čtenářů: děti do 12 let, mládež od 13 let a dospělé. Soutěže se může zúčastnit čtenář alespoň jedné z těchto knihoven v Praze 11: Městské knihovny v Praze (knihovna Jírovcovo nám. a Opatov) nebo Místní knihovny Chodov (V Benátkách 1750, Praha 11).  Prezentace knihovny v médiích.

Praha 12
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 4, 11, 12 - kn. Modřany
Tel. 241761258
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
7.-11. 10. "Vyznáš se ve své knihovně?" - soutěž pro děti
7. 10.-30. 10. "Tajemství dřeva" (ateliér Koníček) - výstava, vernisáž 7. 10. v 17:00 hod. Prezentace knihovny v médiích.

Praha 13
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Lužiny
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
10. 10.  9:00 hod. "J. Čapek: Povídejme si, děti" - literární beseda pro děti 10. 10. 9:00 hod. "Nebojme se Koniáše" - školení pro seniory  11.10. 9:00 hod. "Ze života J. R. R. Tolkiena" - literární beseda pro děti. Prezentace knihovny v médiích.

Praha 13
Městská knihovna v Praze, Obvodní knihovna pro Prahu 5, 13, 16 - kn. Stodůlky
Tel. 257325973
ok5@mlp.cz
http://www.mlp.cz
8. 10. "První návštěva v knihovně" - pro děti. Prezentace knihovny v médiích.

Prachatice
Okresní knihovna
Tel. 0338/302115
info@knih-pt.cz
http://www.knih-pt.cz
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Prostějov
Městská knihovna Prostějov
Tel. 0508/342 120
q@knihovna.cz
http://knihovna.cz
Presentace publikací inspirovaných pobytem ve Vysokých Tatrách společně s aglomerací Vysoké Tatry. Účast autorky zatím nepotvrzená. Znalostní soutěže pro děti. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Přerov
Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace
Tel. 581217761
knihovna@knihovnaprerov.cz
http://www.knihovnaprerov.cz
9.10. Seznámení s internetem (školení pro uživatele knihovny ve studovně MěK 11.10.Internet pro slabozraké a nevidomé uživatele - školení       (Pobočka Velká Dlážka)
9.10. Prezentace služeb knihovny (Studovna MěK )
7.-8.10. a 10.-11.10. Knihovnické minimum - školení,vyhledávání knihovních jednotek v elektronickém katalogu. 9,00-11,00hod. 14,00-18,00hod.(Půjčovna pro dospělé )
9.10. Beseda se spisovatelkou Ivou Březinovou
7.10. Půjčovna pro děti, Palackého 1 soutěž "Cesta do Evropy" 9.10. Turnaj "Člověče,nezlob se",vědomostní soutěž pro děti vesnických škol (Půjčovna pro děti,Palackého 1 ) 7.-11.10.Výtvarná soutěž "O nejhezčí záložku do knihy" -pobočky ve městě i v místních částech
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Příbor
Městská knihovna Příbor
Tel. 0656/725037
knihovna@pribor-mesto.cz
10.10. v 15 hod. "Hledání pokladu" v oddělení pro děti.Po celý týden mohou děti luštit různé kvízy.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. 8.10. v 18 hod. "Večer při svíčkách" s paní Evou Chudovou, kdy si budeme povídat o zákonitostech, které řídí náš život.

Příbram
Knihovna Jana Drdy v Příbrami
Tel. 318626486
cizkova@kjd.pb.cz
http://www.kjd.pb.cz
Spuštění pevné linky v pobočce pro děti na 7. základní škole, Školní ul. 75, 261 01 Příbram VIII - 7.10.2002 - 13.00 hod. Písmo - obraz člověka - přednáška o grafologii 8.10. 18.00 KJD. Výstava prací dětí z klubu "Bojujeme proti nudě" při pobočce - Březové Hory- celý týden Vyhodnocení literární soutěže "Příbram Hanuše Jelínka" 5.10. 13.00 KJD
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Seminář "Knihovny v době informační exploze" - pro knihovníky, zástupce veřejné správy, škol, kulturních zařízení, poslance a senátory, a kulturní veřejnost - středa 9.10. od 10.00 OkÚ Příbram  Účast na sbírce Pomoc knihovnám - 7.-11.10. - ústřední půjčovna

Radnice
Městská knihovna Radnice
Tel. 371795234
MK.Radnice@seznam.cz
Ve dnech 7. a 9. října 2002 Internet pro čtenáře a návštěvníky knihovny zdarma
Dne 9. října 2002 - návštěva školní družiny - proběhne beseda s dětmi o knihovně a budou čteny ukázky nových knih. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Rajhrad
Městská knihovna 
Tel. 05/ 47229432
mkrajhrad@volny.cz
http://www.volny.cz./mkrajhrad
V Týdnu knihoven - přístup mládeže do 15 let na Internet zdarma Ve spolupráci se ZŠ TGM Rajhrad - soutěž na téma Internet Na www.volny.cz./mkrajhrad veškeré informace o akcích knihovny
Pro Music senior club Rajhrad - hudební besedování k 100. výročí narození hud. skladatele Julia Fučíka - úterý 8. října 2002 Pohádkové odpoledne v knihovně pro nejmenší
V Malé galerii knihovny - Kreslený humor Ivo Durce, datum bude na www. knihovny
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
Zahájení projektu "Rozmanitost do knihoven" ve spolupráci s rajhradskými školami po dohodě s vedením škol

Rakovník
Městská knihovna 
Tel. 0313/513310
mkrikavova@murako.cz
Dětské oddělení knihovny - nově zrekonstruované, po celý Týden knihoven akce v tomto oddělení
Soutěž:"Tradice, zvyky a řemesla v české kultuře"  Po celý týden. Soutěž určena pro děti i dospělé
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků
Po celý Týden knihoven bude probíhat akce "Ten dělá to, a ten zas tohle" aneb Řemesla v městské knihovně, ukázky řemesel, povídání s řemeslníky, čtení pohádek a úryvků ze starých knih, soutěž "Zvyky, tradice a řemesla v české kultuře". Celý týden bude probíhat v nových prostorách dětského oddělení, ale akce je určena pro děti i dospělé návštěvníky. 

Rokycany
Městská knihovna Rokycany
Tel. 371722401
mkreditel@mkro.cz
Nikdy není pozdě - Internet pro seniory (základní instruktáž a 3 min. přístupu zdarma) - po celý týden
Malování na chodníku - pro mateřské školy, 1.ročníky ZŠ a žáky Zvláštní školy Rokycany - po celý týden Malované písničky - zábavný pořad pro děti spisovatelky V.Klimtové, 8.10.2002
U zpovědi - beseda se spisovatelkou V.Klimtovou, pro dosp.čtenáře, 8.10.2002
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ


Roudnice nad Labem
Městská knihovna
Tel. 416837304
info@mk-roudnice.cz
http://www.mk-roudnice.cz
30 minut internetu zdarma v Týdnu knihoven 7. - 13.10.2002. Soutěže pro děti. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Knihovna bude otevřena pro veřejnost i So + Ne 8,00 - 12,00 hod.

Rousínov
Městská knihovna Rousínov
Tel. 517  371 221
konecna@rousinovsko.cz
veřejné internetové stanice v knihovně budou zpřístupněny pro zájemce i mimo půjčovní dobu knihovny,tzn. v úterý a ve čtvrtek v době od 9.00-12.00   13.00-16.00, literární kvíz pro děti. Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Rožmitál pod Třemšínem
Městská knihovna manželů Tomanových
Tel. 318665439
krozmital@quick.cz
Zpřístupnění další internetové stanice od 7.10.
Základní školení Internetu pro seniory a maminky na MD 7.-13.10. 60 min./30 Kč, školení je zdarma, platí se jen za provolané minuty
Výstava draků 7.-13.10. Literární soutěže pro děti 7.-13.10. Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Noc pána Lva z Rožmitálu 11.10.-12.10. pro děti se zajímavém povídání o historii našeho města. Překvapení pro nové čtenáře, kteří se přihlásí od 7.-13.10.

Rtyně v Podkrkonoší 
Městská knihovna
Tel. 499888562
mkrtyne@mbox.vol.cz
http://www.volweb.cz/mkrtyne
Po celý týden práce na internetu zdarma, po celý týden anketa: "Knihovna mých snů".
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Rychnov u Jablonce nad Nisou
Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou
Tel. 483388151
knihovnar@volny.cz
Prémiová soutěž o sovičku pro mládež v týdnu knihoven
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků

Rychvald
Městská knihovna Rychvald
Tel. 596572114
mk-rych@rkka.cz
Během půjčovní doby v daném týdnu umožníme dětem do 15 let a uživatelům nad 60 let 30 minut přístupu na Internet zdarma. Uvedení do provozu dalšího uživatelského místa pro přístup na Internet
Viz bod popularizace Internetu. Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih

Rýmařov
Městská knihovna
Tel. 647212566
petra.klimentova@post.cz
www.rymarov.cz/knihovna
Zprovoznění nových internetových míst o tři PC. Nyní budou čtenáři moci využít jedno ze sedmi internetových míst.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Dny otevřených dveří budou u nás ve znamení prodloužené výpůjční doby denně od 9,00 do 19,00 hodin.

Říčany
Husova knihovna Praha-východ
Tel. 323 60 47 62
pillveinova@ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz
při lekcích KBP pro žáky ZŠ a studenty gymnázií
při lekcích KBP pro studenty gymnázií - Know Europe
Výstava výtvarných prací z 6.ročníku Malování na rynku - Strašidla na hradech a zámcích (450 účastníků) v obou odděleních knihovny
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
PŘEKVAPENÍ pro každého čtenáře, který v tomto týdnu navštíví naši knihovnu. Prezentace projektu Rozmanitost do knihoven "Lidé, čtěte!" 

Sedlčany
Městská knihovna
Tel. 0304/821186
tauberova@knihovna-se.cz
http://www.knihovna-se.cz
8.10.2002 v 8 hod.: Beseda pro chlapce z ÚSP Svatý Jan u Sedlčan. Povídání s chlapci o Ondřeji Sekorovi doplněné čtením z jeho knížek. 10.10.2002 v 8.30 hod: Malování v knihovně. Tentokrát budeme malovat se sedlčanskými prvňáčky na téma: Co se mi v knihovně nejvíce líbí? Pracovat se bude ve skupinkách a výkresy se stanou součástí výstavy ke 120. výročí založení knihovny. Nejprve si ovšem děti knihovnu prohlédnou.
10.10.2002 v 18 hod.: Vernisáž výstavy. V měsíci říjnu si Městská knihovna v Sedlčanech připomíná významná výročí - 120. výročí založení knihovny a 50. výročí od její profesionalizace. Knihovnice k těmto výročím připravily výstavu. Všichni naši příznivci jsou srdečně zváni!
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Semily
Městská knihovna
Tel. 0431-622902
mk@mikroservis.cz
http://www.mk.semily.cz
"Kapitoly z historie našeho města" - čtení a beseda pro seniory v prostorách Penzionu v Semilech - 9.10.2002
Ivona Březinová - 14.10.2002 - pro nižší třídy v ZŠ Semily I, pro veřejnost (mládež)v knihovně  
- vyhlášení ankety pro veřejnost ke Dni stromu - fotografie nejoblíbenějšího stromu v našem městě (k 650 letům Semil) -  literární soutěže a kvízy pro děti. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu


Slaný
Knihovna Václava Štecha
Tel. 312522238
kvs@slansko.cz
Úterý 8.10. Prezentace služeb studovny - Internet 1/2hodiny zdarma a výuka základů práce na PC a Internetu. Celý týden ve studovně prezentace EBSCO, ProQuest.
Infocentrum - Vycházka putování Slánskem 5.10, Oddělení pro dospělé - nový projekt "Nebojte se zeptat" vyhodnocení ankety "Moje nejoblíbenější kniha" 7.10., Oddělení pro děti - Knihovnická drakiáda, Knihovna pro nejmenší9.10., Poznej svou knihovnu - kvíz 10.10., Knihovna pro celou rodinu 12.10. 
Čaj o páté s dr.Václavem Cibulou a rozhlasovou stanicí Vltava 9.10., Setkání knihovníků a přátel knihovny 11.10., Výstavka činnosti knihovny. Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Slavičín
Městská knihovna Slavičín
Tel. 577341481
knihovna@mesto-slavicin.cz
U příležitosti besed a v městském Infocentru 2 nová počítačová pracoviště pro veřejnost/ z toho 1 internetové a 1 pro děti - k využití CD ROM/ - pořízeno z programu VISK 3
pro děti a mládež:"Světový román"/2.st.ZŠ,gymnázium/- 7.,8.10., "Mějme se rádi"/4.,5. tř.ZŠ/ - 9.,11.10. - besedy zaměřené k výchově a toleranci s postiženými dětmi, proti rasismu a šikaně ve škole,s využitím dětské literatury takto tematicky zaměřené.
Amálie Kutinová a Marie Kubátová - život a dílo spisovatelek a jejich vztah k našemu kraji/k 80. výr. narození Marie Kubátové/beseda pro veřejnost v MěK Slavičín - 9.10.2002/
tematické výstavy k besedám,výstava kronik knihovny a dokumentů regionální literatury
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Slušovice
Městská knihovna
Tel. 577981627
knihovna.slusovice@cmail.cz
http://www.mestoslusovice.cz, oddíl kultura
Dny, kdy se půjčuje dopoledne (ČT,PÁ) budou ve znamení pohádkové postavičky Krtečka od Zdeňka Milera. Menší děti si mohou za dozoru rodičů nebo knihovnice vyzkoušet svoji zručnost a schopnost přemýšlet a také se mohou něco naučit pomocí CD-ROMu Hrajeme si. Bude probíhat již tradiční literární soutěž pro děti od 8-11 let, děti mohou využít jak volného výběru knih, tak databáze v počítači nebo katalogizačních lístků ke splnění různých úkolů a kvízů. 
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Smidary
Středisková knihovna  Smidary
Tel. 495496128
knihovna.smidary@worldonline.cz
Čtení pohádek. Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Smiřice
Městská knihovna Smiřice
Tel. 495421970
mk.smirice@worldonline.cz
Internet bude přístupný pro veřejnost od 7. do 10. října
Soutěže pro děti :  Test osobnosti / Jaký jste osobnostní typ / - 7.10., Večerníčková soutěž pro nejmenší - 7.10., Ověřte si své znalosti - 9.10., Beseda o Islandu /Mgr.Čejková / - 9.10., Výstava prací dětí z mateřské školy Island - země ledovců, gejzírů a sopek. Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Soběslav
Městská knihovna 
vksob@qasar.cz
7.-13.října přístup na Internet zdarma
Soutěž "Znáš své město?" Kurz balení knih do fólie a možnost obalit si svoje nejčtenější knihy
Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Sokolov
Okresní knihovna Sokolov
Tel. 0168/60 20 67
drobeckova@oksok.cz
Internet zdarma (s časovým omezením 30 minut pro 1 návštěvníka knihovny)- celý týden
Akce pro děti z MŠ ze Sokolova a okolí - Seznámení s knihovnou a se službami, které nabízí + soutěže pro děti - celý říjen
1) literární a výtvarná soutěž pro děti "Co mám na Sokolově nejraději - místo, kam rád chodím" 2) anketa - jak jsou čtenáři spokojeni se skladbou časopisů v čítárně - celý říjen
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Staré Město
Městská knihovna Staré Město
Tel. 572541009
knihovnasm@staremesto.uh.cz
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu. Knihovnická dílna "Balím, balíš, balíme".

Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov
Tel. 572696110
knihovnash@hitech.cz
http://www.staryhrozenkov.cz
Výstava obrazů místního občana Jana Miky nazvaná "Kopanice v obrazech" - proběhne po celý týden
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu
Pro děti ZŠ proběhne literární soutěž SAZKA, začne působit čtenářský kroužek, soutěž "Nejkrásnější knižní záložka" proběhne pouze místně do konce října, možnost využití nových počítačových her, seznámení veřejnosti s knižním počítačovým katalogem a www stránkami knihovny na internetu

Strakonice II
Šmidingerova knihovna
Tel. 383331836
parkosova@knih-st.cz
http://www.knih-st.cz
školení pro začátečníky zdarma - 2.10.
multimediální encyklopedie, CD-ROMy - Odpoledne s CD-ROMy, 9.10.
Místo na slunci - 3.ročník výstavy výtvarných prací žáků Specielní školy, 8.10. Setkání v knihovně- dopoledne s hudbou a mluveným slovem z fonotéky ŠK pro nevidomé a slabozraké, 10.10. Věřte-nevěřte, večer s neuvěřitelnými zážitky při svíčkách, dětské odd. Vybrané příspěvky budou také vydány v časopise DO ŠK KAMARÁD, 10.10.
Vlastivědná procházka s botanikem (datum dle počasí), cestopisné vyprávění o Malajsii s diapozitivy Tři roky v džungli, Lenka Osvaldová, 24.10.
Máte v knihovničce? aneb vyšlo o Strakonicích v minulých letech, 7.10. ukončení literární a výtvarné soutěže o cenu prof. Voráčka, 1.ročník,20.10. Poznáte je?, výstava větviček listnatých stromů,7.10.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Strání
Strání
Tel. 572695240
knihovna.strani@raz-dva.cz
V Týdnu knihoven Internet zdarma
besedy pro žáky ZŠ,MŠ
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Beseda "Nad kronikami obce" - některý den v odpoledních hodinách, kroniky k nahlédnutí po celý týden

Strážnice
Sdružená knihovna
Tel. 0631/334878
mk.straznice@quick.cz
15 minut na Internetu zdarma pro nové zájemce
Posloucháme pohádky 8.10 
Soutěž:Obrázkový kvíz - pro malé děti,  Hledej informace - pro starší děti
Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum
Tel. 596887222
kmsenov@volny.cz
http://
7. až 13.10.2002 - internet zdarma, školení pro zájemce - zdarma  
8.10.2002 - spuštění AUTOMATIZOVANÉHO VÝPŮJČNÍHO PROTOKOLU
7. až 13.10.2002 - amnestie upomínek, půjčování videokazet zdarma.  7.10.2002 - zápis nových čtenářů zdarma 
Výstava L.Dryák - Obrázky z domova - vstup celý týden zdarma
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Šlapanice u Brna
Městská knihovna
Tel. 547238830
slavkak@volny.cz
http://www.volny.cz/mks
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Štítná nad Vláří
Středisková knihovna
Tel.: 577336378
knihovna.stitna@cmail.cz
Internet pro seniory zdarma, 8.10.od 14 - 17 hod. a 10.10. od 8 - 14 hod.
Zahájení stálé výstavy Amálie Kutinové.7.10.- v 8 hodin
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Štíty
Městská knihovna
knihovna@stity.cz
Den Internetu - 7.10.02 Tento den bude Internet zdarma.
Beseda s představiteli obce na téma "Štíty dříve a nyní" 9.10.02
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Štoky
Místní knihovna  Štoky
Tel. 569459340
mks@c-box.cz
Zahájení cyklu literárních pásem v knihovně pro jednotlivé třídy Základní školy ve Štokách.
Soutěž pro děti z místní školní družiny - PEXESO. Zahájení celoroční soutěže pro děti pod názvem:"Oříšky k louskání pro radost,zasmání"- rébusy,doplňovačky,hádanky,přesmyčky...
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří

Šumperk
Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace
Tel. 583214588
dankova@knihovnaspk.cz
http://www.knihovnaspk.cz
Prezentace knihovny v médiích, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
Tisková konference:  Prezentace výsledků knihoven regionu pro media. Ohlášení nové knihy Kytice severomoravských pověstí, která bude slavnostně uvedena na trh 24.10. v knihovně při vernisáži ilustrací.  Ohlášení připravované dobročinné aukce výtvarných děl ilustrátorů, spolupracujících s knihovnou, ve prospěch nápravy škod po povodních.

Tábor
Okresní knihovna v Táboře
Tel. 381252853
otrubova@vkta.cz
http://www.vkta.cz
8.-11.10. - školení Základy práce s Internetem pro seniory ve spolupráci s projektem Senio.cz 
Podle individuální dohody se školami - zaměřeno na zdroje ICEU a na novu službu - databáze a zpravodajství ČTK. Internet pro seniory- viz výše. Autorské čtení - 12. října 2002 v 18 hod. v A-klubu - Táborský debut - Josef Musil uvádí svou knihu Topení parostroje za houslového doprovodu  Eduarda Oplatka.
- dětské odd. OK - literární kvíz o ceny průběžně každý den - soutěž Udělej si svého draka 
Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ
Automatizace provozu pobočky OK Pražské sídliště - dne 8.10. spuštění výpůjčního protokolu a zpřístupnění on-line katalogu veřejnosti

Tachov
MKS Tachov-odbor knihovna
Tel. 374 715 224
knihovna@mkstc.cz
7.-11.10. Internet pro začátečníky
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih
Večer v knihovně - prodloužení otevření knihovny 8.a 9.10. do 20,00 hodin. Stálá půjčovní doba je do 18,00 hodin.
Brehovská Hana

Teplá
Knihovna s infocentrem Teplá
Tel. 0169/392207
knihovna@tepla.cz
http://www.tepla.cz
Beseda pro seniory, besedy pro děti ZŠ, ZvŠ a MŠ v Teplé. Beseda se spisovatelkou PhDr. Zuzanou Peterovou na téma Ota Pavel. Výstava kreseb dětí na téma "Má oblíbená literární postava". Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků

Teplice
Okresní knihovna v Teplicích
Tel. 0417/538783
svatava@okteplice.cz
http://www.okteplice.cz
7.10. 15,00 a 18,00 Rozmanitost do knihoven  (společně s Multikulturním centrem Praha, určeno odpoledne dětem, večer dospělým, pestrý pořad k seznámení se životem národnostních menšin). 8.10.  Knihovny jako informační centra a Evropská unie (celodenní program s velvyslancem EU panem Ramiro Cibriánem - přijetí u primátora Teplic, kulatý stůl se starosty obcí a měst regionu v okresní knihovně, tisková konference tamtéž, účast pana velvyslance a představitelů samosprávy na provázkiádě ve městě, setkání s odbornou knihovnickou veřejností v okresní knihovně, setkání se seniory mimo půdu knihovny, veřejná debata s občany Teplic v knihovně). 10.10. Mé setkání s královnou Českého středohoří (vernisáž výstavy dětských kreseb a textů z výletu na vrchol nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky, který spolu s návštěvou zdejší observatoře připravila knihovna pro své dětské čtenáře v průběhu září)
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Třebíč
Městská knihovna v Třebíči
Tel. 568/841341
eva.bazalova@mu-trebic.cz
http://knihovna.mu-trebic.cz
Internet pro čtenáře na všech pobočkách (Marijánka, Borovina, Hájek)zdarma. Celý týden.
8.10.2002 v 10.00 hod. Vystoupení žáků ZŠ pro seniory. Pobočka Marijánka 8.10.2002 v 10.00 hod. Beseda pro MŠ o první pomoci. Pobočka Hájek 8.10.2002 v 16.30-18.00 Výměna hraček z Kindervajíček. Pobočka Borovina 9.10.2002 v 15.30 hod. Setkání čtenářů zvukových knih. Hudební oddělení v ústřední budově 10.10.2002 v 10.00 hod. Beseda o násilí a jak mu čelit pro ZŠ. Pobočka Hájek.
7.10.2002 v 18.00 hod. Hudebně-vzdělávací pořad Jiřího Černého Co je české, to je hezké aneb Co mladí neznají. Hudební oddělení v ústřední budově na Hasskově ul. 9.10.2002 v 17.00 hod. Beseda s vydavateli a redaktory WM MAGAZÍNU Jiřim Wojnarem  a Jiřím Matějkou. Hudební oddělení v ústřední budově na Hasskově ul.
9.10.2002 v 10.00 hod. Sám sobě ilustrátorem. Ilustrace budou následně vystaveny v knihovně. Pobočka Hájek. Celý týden výstava prací ze soutěže " Můj oblíbený hrdina z knihy". Dětské oddělení v ústřední budově na Hasskově ul. Celý týden výtvarná soutěž "Ilustrace k mojí nejoblíbenější knize". Pobočka Borovina. Celý týden křížovky k Týdnu knihoven a testy pro děti. Pobočka Borovina Celý týden literární sázení "Jak pozorný jsem čtenář?". Pobočka Hájek.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu
14.10.2002 v 18.00 hod. setkání se zástupci Města Třebíč, OÚ, politiky kraje Vysočina a odborníky na problematiku EU na téma Reforma veřejné správy. Hudební oddělení v ústřední budově na Hasskově ul.

Třeboň
Městská knihovna Třeboň
Tel. 384722575
vpetrova@knih-tb.cz
http://www.knih-tb.cz
9.10. - Den Harryho Pottera aneb jeden den v bradavické škole (zábavné odpoledne pro děti) 7.10. - beseda s poslancem dolní komory Parlamentu ČR Michalem Doktorem pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Prezentace sborníku vydaného v rámci projektu "Povídání přes  hranice" (program Phare), do kterého jsme zapojeni. Vyhlášení 2. ročníku literární soutěže "PÍSÁNÍ". Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích. POMOZTE MAJDALENĚ! sbírka knih pro povodněmi zničenou Obecní knihovnu v Majdaleně.

Třešť
Městská 
Tel. 567584939
knihovna.trest@seznam.cz
http://www.volny.cz/knihovna.trest
Den a noc s internetem - 11.10.2002 půjčovní doba prodloužena   8,00-24,00. Dopoledne s pohádkou - děti 6-9 let – průběžně. Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Třinec
Městská knihovna Třinec
Tel. 558334228
martina.wolna@knih-trinec.cz
http://www.knih-trinec.cz
7.-11.10. v dopoledních hodinách instruktážní lekce pro začátečníky pro práci s prohlížečem, vyhledávání informací a používání e-mailu.
7.-11.10. "Budu si číst s kamarádem" pro děti, které přivedou do knihovny svého kamaráda je připraveno překvapení
9.10. Vyhodnocení soutěže pro děti "Jak se budou jmenovat", v níž děti vymýšlejí jména pro své nové "knihovnické" maskoty - kamarády - párek andulek.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků

Turnov
Městská knihovna A.Marka 
Tel. 0436/321841
kordova@mk-turnov.cz
http://www.mk-turnov.cz
Internet pro seniory Internet pro každého - zaškolovací lekce pro různé skupiny uživatelů  (7-12.10.)
Knihovna pro celou rodinu -celý den s pohádkami, tvůrčí dílnou  pro děti i rodiče -12.10 od 9 do 17 hodin Trochu jinak, ale spolu - pro FOKUS a stacionář postižených dětí Sluníčko-10.10. Putujeme za pověstí - Hrad Valdštejn věčná inspirace- cyklus pořadů pro seniory v Penzionech a DD. 
Ludvík Středa - setkání nad tvorbou- 7.10. Marie Kubátová - křest knihy pohádek - Pohádky poštovského panáčka a Pohádky pro zvířátka. Pořady pro děti- Truhlička malovaná - tvorba M.Kubátové k 80.narozeninám kmotřičky naší knihovny Sny pod kloboukem - křest nové knihy pro ženy + beseda (vše -8.10. + výstava dokumentů,korespondence a rukopisů a knih Marie Kubátové. Ivona Březinová- autorské čtení z nové knihy pro děti Zakázaná třída + beseda a další kniha z její tvorby pro dospívající mládež-Jmenuje se Alice - křest knihy + beseda + autogramiáda -  9.10. 11.10- Literární procházka Turnovem - pro děti ze Š i dospělé.. 
Marie Kubátová - výstava k 80.narozeninám
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Týniště nad Orlicí
Městská knihovna
Tel.: 494377131
E-mail: knihovna.tyniste.wo.cz
8.10.Povídání o pejskovi a kočičce – beseda pro MŠ, 9.10. Beseda o knihovně a knihovnictví –pro Klub důchodců,10.10 Povídání s magistrou ze sousední lékárny – pro klub maminek, v dětském odd., 22.10. Lekce informatiky pro 7. třídu ZŠ
7.10. Beseda s Ivonou Březinovou – pro 4. a 9. třídu ZŠ, 22.10. Beseda s I. Borskou a I. Štukou
Výstava výrobků dětí v soutěži o nejkrásnější knižní záložku. Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Bezplatná registrace. Prodloužená výpůjční doba. Sbírka a burza dětských knih pro povodní postiženou knihovnu. 
11.10. Setkání s knihovníky ze spolupracujících obecních knihoven.

Uherské Hradiště
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Tel. 0632/551250, nový 572551250
pavlicova@knihovnabbb.cz
http://www.knihovnabbb.cz
Nový WWW katalog
4.10. Setkání broučků - lampionový průvod pro děti s lampiónky, lucerničkami a jinými světélky 7.10, 8.10., 9.10. Záložkové dílny pro děti - výroba paličkovaných, drhaných a vystřihovaných záložek do knížek. Výstava obrazů Tomáše Marečka - od 3.10. Výstava textilních hraček vyrobených ve chráněné dílně Charity Uh. Hradiště - celý týden Tipovací soutěž Kolik má knihovna knížek? - celý týden
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Půjčování CD disků s 50% slevou - celý týden Pořádání Knihovnického happeningu - 4.10.

Uherský Brod
Městská knihovna
Tel. 572633185
knihovna@ub.cz
http://ub.cz/knihovna/
Knihovnická dílna  -  7. - 11. října 2002
8.10. Beseda se spisovatelkou V.Řeháčkovou / pro děti/9.10. beseda se spisovatelkou A. Bartošíkovou/ pro děti/. 10. 10. Kreslení v knihovně - Má nejoblíbenější kniha. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu
Beseda pro dospělé čtenáře - Historie číslování domů v Uh. Brodě.Pohádka v podání Spolkového divadélka pro nejmenší.

Uherský Ostroh
Městská
Tel. 572592430
knihovna@uhostroh.cz
celý týden využití internetu  ZDARMA
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu.

Úpice
Městská knihovna
Tel. 0439/ 781 500
knih.upice@worldonline.cz
http://kulturaupice.cz
Internet pro návštěvníky knihovny v týdnu od 7. do 13. 10. 2002 zdarma.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku
Zahájení POHÁDKOVÉHO MARATÓNU (soutěž pro 1.-4. ročník ZŠ) - soutěž bude probíhat od října 2002 do března 2003 - 1.setkání s pohádkou - 10.10.2002

Ústí nad Labem
Severočeská vědecká knihovna
Tel. 475200045
brozeka@svkul.cz
http://www.svkul.cz
7. po 9.00-11.00  Dopoledne pro rodiče s dětmi (k dispozici dva multimediální počítače s nabídkou více než 40 CD-ROM a jeden počítač s přístupem na internet v odd. pro děti a mládež) 9. st 10.00-18.00 Den otevřených dveří (obě budovy - vstup volný)
7. po  14.00-16.00 Seznamujeme se s internetem (předn. sál W. Churchilla 3 - pro děti z dětského domova) 8. út 9.00-12.00 Učíme se hledat v elektronickém katalogu (půjčovna beletrie - pro seniory) 8. út 16.00 Exkurze po knihovně (obě budovy - pro představitele státní správy a samosprávy, poslance a senátory)  10. čt, 11. pá 8.00-12.00  Seznamujeme se s internetem (akce určená pro maminky na mateřské dovolené a pro dříve narozené)  
9. st 17.00 Afrika, z Kapského města na Zanzibar - beseda s cestovatelem Petrem Duškem (předn. sál W. Churchilla 3 - vstup volný)
7. po - 11. pá  Co mi chybí v knihovně - anketa (oddělení pro děti a mládež a pobočky) 7. po 14.00-16.00 Provázkiáda - přijďte do obou budov knihovny a na pobočky na Kamenném vrchu, Klíši, Stříbrníkách a Všebořicích vyjádřit vztah ke knihovně navázáním provázku (úvodní akce k Týdnu knihoven)
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Ústí nad Labem
Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
Tel. 475 209 363
brozeki@pf.ujep.cz
http://www.ujep.cz
16. 10. 2002 Seminář "Elektronické informační zdroje dostupné na UJEP". Výstavka nových přírůstků
7. 10. 2002 a 8. 10. 2002 Instruktáž pro nové čtenáře knihovny (studenty 1. ročníku)  7. 10. 2002 Prezentace fondu turistických prospektů a jiných aktuálních propagačních materiálů, získaných z referátů regionálního rozvoje okresních úřadů České republiky 

Ústí nad Orlicí
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Tel. 465521168
knihovna.uo@worldonline.cz
http://www.knihovna-uo.cz
8.10.2002 10,00 hod. slavnostní otevření Zvukové knihovny pro zrakově postižené v hudebním oddělení MěK Ústí nad Orlicí. 3.10. 13,00 hod. beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem pro studenty gymnasia 7.10. 19,00 hod. divadelní soubor Vicena uvede v MěK dramatické pásmo z francouzské galantní poezie. Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih

Vacov
Obecní knihovna Vacov
Tel. 388431180
knihovna@vacov.cz
Beseda s meteorologem E.Strnadem. Výstava fotografií T.Kuncy - "Barvy přírody Javornicka" Výstavka starých pohlednic Vacova a okolí. Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.

Valašské Klobouky
Městská knihovna
Tel. 577320932
knihovna.klobouky@cmail.cz
7. a 10. října přístup na Internet zdarma
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Varnsdorf
Městská knihovna Varnsdorf
Tel. 412 372 476, 412 372 088
info@mkvdf.cz
http://www.mkvdf.cz
Zahájení bezplatných individuálních kurzů seznámení s internetem, které jsou určené především pro dříve narozené a maminky na mateřské dovolené (8.10.2002). Akce bude pokračovat i po ukončení Týdne knihoven 2x v měsíci. Děti a kniha - soutěžní odpoledne pro děti (i nečtenáře) v dětské knihovně (7.10.2002). Zahájení Týdne knihoven. Součástí akce bude Provázkiáda.
Putování po horách a sopkách Kanárských ostrovů (12.10.2002 od 18.00 hod.)- beseda M. Jány spojená s promítáním diapozitivů.
České exlibris - významní čeští malíři a grafici ze sbírek J. Poláčka (1.10. - 30.11.2002)- Výstava fotografií členů Fomaklubu Liberec (1.10. - 30.11.2002) 
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Velké Bílovice
Městská knihovna 
Tel. 519346616
knihovna@velkebilovice.cz
Internet zdarma - pro všechny zájemce ve dnech 8.-11.10.2002
V Týdnu knihoven bude spuštěn automatizovaný výpůjční protokol
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma

Velké Meziříčí
Městská knihovna
Tel. (0619) 522 072      (566522072)
knihovnavm@knihovnavm.cz
http://knihovnavm.cz
7,8,9,10,11,13.10.-čítárna, Půl za půl  (půl hodiny za poloviční sazbu)
7,8,9,10,11,13.10.-čítárna, Servis spotřebitele (nápověda krok za krokem)
13.10.(13.30-15.30)- čítárna,dospělé i dětské oddělení, Nedělní procházkou do knihovny
termín dosud neupřesněn - dětské oddělení, 3 v 1 (beseda,čtení,přednáška-nad knihou M.Hedbávný:Pověsti z Vysočiny)
7,9,11,13.10. - dětské oddělení, Papírové modely z ABC (výstava) 7,9,11,13.10. - dospělé oddělení,Křížovkář knihovny (soutěž) 7,9,11,13.10. - dospělé oddělení,Líbí /nelíbí? (anketa)
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
prezentace- 2.10. Velkomeziříčsko Kukátko do světa knih  DOD       - 9.10. Den otevřených dveří u ředitelny  dále      - 7,8,9,10,11,13.10. čítárna - Z knihovny do knihovny (odborné časopisy zdejšího muzea prezenčně k nahlédnutí) 

Velké Pavlovice
Městská
Tel. 519428149
knihovna.vp@seznam.cz
http://www.velke-pavlovice.cz
Úterý až pátek vždy 1 hod. výuky zdarma
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků
Exkuze škol,MŠ soutěže,pro gymnázium seznámení s programem LANIUS.Vzhledem k tomu,že v měsíci červnu proběhly ve městě velké oslavy 750 let od první písemné zmínky a knihovna se velkou měrou na těchto oslavách podílela/výstava pohlednic,fotografií,dny otevřených dveří,otevření nových prostor atd./už by se akce nesetkaly s takovým zájmem a obrovským ohlasem zapojujeme se letos jenom minimálně.V červnu při oslavách prošlo knihovnou za dva dny téměř tisíc návštěvníků a zápisy v kronice hovoří za vše.

Velký Osek/obec/
Místní knihovna Velký Osek
Tel. 321795544
velosek.knihovna@worldonline.cz
http://www.sweb.cz/knihovna.velosek
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Veselí nad Lužnicí
Městská knihovna
Tel. 381 58 3343
knihovna.veseli@qasar.cz
besedy ZŠ   8.10.-11.10.od 8.00hod.do 11.00 hod. Výtvarné práce dětí MŠ. Přihlašování nových čtenářů zdarma. Zahájení plné automatizace knihovny(výpůjční protokol).

Veselí nad Moravou
Městská knihovna
Tel. 518322512
mek.veseli@email.cz
Informační besedy o knihovně pro školy - konkrétní data a třídy nejsou ještě upřesněny
Výstavky knih: Novinky v knihovně, Novinky v dětském oddělení, Učíme se s Internetem.
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků

Vlčnov
Místní knihovna
Tel. 572675042
knihovnavl@cmail.cz
Internet zdarma - 10.10.
Vyhodnocení fotografické soutěže, předání cen 10.10.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu, Účast na PROVÁZKIÁDĚ

Volary
Městská knihovna 
Tel. 388333261
knih.volary@iol.cz
8.října a 11. října besedy pro nejmenší (I. stupen ZS) Seznámení s knihovnou 
10. října posezení "Řecký večer"...povídání o Řecku, jeho  krásách, lidech, jídle a všeličem jiném
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků

Vratimov
Městská knihovna VRATIMOV a pobočky
Tel. 069/6732187
knihovnavrat@volny.cz
besedy pro žáky a předškoláky - Astrid Lindgrenová - celý týden na knihovnách střediska - Horní Datyně, Řepiště a Žabeň
Výstava - v MK ŘEPIŠTĚ - "Představujeme Vám Národní knihovnu ČR"
Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Vsetín
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Tel. (0657) 619-804
mpokorna@mvk.cz
http://www.mvk.cz
Hlavní knihovna Svárov: Internet pro dobrovolné knihovníky - pondělí až pátek, od 8.00 do 10.00 - nutno telefonicky se objednat Internet pro nezaměstnané - 10.10., 10.00 - 16.00 Dětská knihovna Rokytnice: Dopoledne s počítačem, internetem   7.,8.,9., 10.00 - 12.00 hod. - seznámení s  programy na CD-ROM pro děti Dětská knihovna Luh: Nebojím se internetu - 8.10., 9.00 - 16.00 hod.
Zvuková knihovna Trávníky: Klubové setkání s místostarostou města Vsetína Mgr.D. Sedláčkem, 1.10., 15.00 hod. Dětská knihovna Rokytnice: Pojďte s námi do knihovny - 8.10., 13.00 - 16.00, odpoledne pro čtenáře,jejich kamarády a rodiče Knihovna dětem - děti knihovně, 9.10., 13.00 - 17.00 hod., soutěž o nejhezčí záložku, učíme své kamarády "vyznat" se v knihovně Dětská knihovna Luh: Získej nového čtenáře - pondělí až pátek, 11.10. vylosování úspěšných čtenářů 
Uvedení nově vydané vlastivědné publikace "Okres Vsetín-Rožnovsko,Valašskomeziříčsko,Vsetínsko" - 10.10., 18.30 hod 
Velká literární soutěž pro "dospěláky" - 7. - 10.10. Vyhodnocení okresního kola dětské literární soutěže "O poklad strýca Juráša" aneb "Nové valašské pohádky a vyprávěnky", 10.10., 9.00 hod v malém sále Domu kultury ve Vsetíně Výstava fotografií - Jan Pala: Cesty po Rusku, 7.10. - 30.11
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Účast na knihovnickém happeningu, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku

Vysoké Mýto
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě
Tel. 0468520767 /465420767/
sabolcikova@knihovna.myto.cz
http://www..knihovna.myto.cz
Děti - úterý 8. října v 16.00 hod. v dětském oddělení městské knihovny představení Divadla jednoho herce Jana Havla - Pohádky z kufru pana Pohádky /Scénický pořad pro děti je sestavený ze známých a oblíbených lidových pohádek. Pořad je uváděn hercem - pohádkářem Janem Havlem, který pohádkové příběhy nejen hraje, vypráví a zpívá, ale současně je inscenuje jednoduchými loutkami,které před dětmi na jevišti přímo vytváří.

Výstava fotografií Mgr. Vlastimila Švadleny. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Pondělí 7.10.2002 19.hodin - Beseda s cestovatelem panem Janem Tomšíčkem z Chocně tentokrát na téma: K Viktoriiným vodopádům /Za doprovodu barevných diapozitivů o svých zážitcích z této cesty na kole vypráví známý cestovatel Jan Tomšíček/ Středa 9.10.2002.

Vyškov
Moravské Prusy
Tel. 517362014
adlerova.z@wo.cz
http://home.tiscali.cz/knihomolna
10.10.2002 - seznámení s PC a internetem pro začátečníky. Knihovna pro celou rodinu - 10.10.2002. Literární hrátky pro děti - 11.10.2002. Výstava vyrobených záložek s krajkovou tematikou (poté zašleme na uvedenou adresu). Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Chceme se líbit, aneb péče o vlasy - rady nejen z knih, ale přímo od odbornice.

Vyšší Brod
Městská knihovna
Tel. 0337/716385
wimmerova@knih-ck.cz
7. až 11.10.,každý zájemce bude mít půl hodinu zdarma
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Zásmuky
Městská knihovna Zásmuky
Tel. 321796234
knihovna.zasmuky@tiscali.cz
Měsíc říjen: každoroční cyklus programů pro všechny třídy MŠ a ZŠ Zásmuky. Akce pro děti ZŠ : "Napište vzkaz(dopis či pozdrav) svému oblíbenému literárnímu hrdinovi. Práce budou vystaveny během Týdne knihoven v knihovně , nejvtipnější autoři budou odměněni. Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma.

ZDÍKOV 233
Obecní knihovna Zdíkov
Tel. 388426788
knihovna.zdikov@iol.cz
http://www.zdikov.cz
7..8. a 10.10.2002 děti – informatika, 9.10. prezentace publikace Mandák,František: Čtení o minulosti Zdíkova (nová kniha, vydal OÚ Zdíkov)7.-11.10. Prezentace knihovny v médiích, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ.

Zlín
Krajská knihovna Františka Bartoše
Tel. 067/7439823, resp. 577 439 823
simova@kfbz.cz
http://www.kfbz.cz/
Internet pro maminky : kurz pro maminky na mateřské dovolené. 11. října v 9 hodin ve Vzdělávacím centru Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (počítačová učebna v přízemí budovy) Trvání: 9-11 hodin.
Rozšíření online služeb knihovny - zobrazení stavu dokumentů v OPACu a možnosti rezervace via WWW Publikování měsíčních seznamů novinek knižního fondu na WWW
Týden s Astrid Lindgrenovou : Literární pásma pro ZŠ na téma knih Astrid Lindgrenové Mio, můj Mio, Ronja, dcera loupežníka, Bratři Lví srdce a Pipi, Dlouhá punčocha. Soutěž o nejlepší Pipi Dlouhou punčochu. Soutěž se uskuteční 10. října 2002 v dětském oddělení v 15.30 hod., předpokládaný konce v 18.00 hod. Pro veřejnost, mohou se zúčastnit i chlapci.
Prezentace knihovny v médiích, Amnestie dlužníků, Účast na knihovnickém happeningu

Znojmo
Městská knihovna Znojmo
Tel. 515224346
falcova@knihovnazn.cz
http://knihovnazn.cz
7.10. - Dětská knihovna - otevření čítárny a studovny
7.-11.10. - přístup k Internetu zdarma - studovna a pobočky 7.-11.10. - pro začátečníky základní instruktáž zdarma - studovna 
- prezentace multimediálních CD-ROMů - pobočka Holandská 
7.-11.10. - pomoc seniorům při práci s Internetem - pobočka Gagarinova Malujeme pohádku (akce pro nejmenší děti) - pobočka Holandská
9.10.- beseda se spisovatelem Janem Tomšíčkem "Afrikou domů na kole" - studovna 8.10. - literární večírek "Nostalgický kompost 2002" - studovna besedy - O významu knihovny v dnešní době a Co mi přináší četba - pobočka Gagarinova  
soutěž Zastavení s Harry Potterem - pobočka Holandská ankety - Co postrádáte ve své knihovně - pobočka Gagarinova Co se mi líbí/nelíbí v knihovně - dětská knihovna.
Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků, Účast na PROVÁZKIÁDĚ, Účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku.
Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu - dětská knihovna a pobočka Holandská - seznámení s on-lini katalogem a novým výpůjčním systémem - pobočka Holandská - vypracování a vydání letáku o provozu a službách MěK Znojmo a letáku o provozu a službách.

Zruč-Senec
Místní lidová knihovna Zruč
Tel. 377824082
knihovna.zruc@seznam.cz
http://www.sweb.cz/mlkzruc/
Úterý 8. října - Den otevřených dveří - sleva na Internetu 50 % z ceny
Všechny třídy místní školy i školky zveme v doprovodu p. učitelky kdykoliv v tomto týdnu k prohlídce knihovny. Výstavka dětské naučné literatury po celý týden. Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků.

Žďár nad Sázavou
Knihovna M.J. Sychry
Tel. 566623766,-7
zavorkov@knihzdar.cz
http://www.knihzdar.cz
"Brouzdání po internetu" - celý týden bude v půjčovní dny návštěvníkům knihovny umožněn přístup na Internet zdarma "Základy práce s Internetem" - školící cyklus pro přihlášené účastníky
8.10. - školící seminář o využívání článkové databáze zahraničních periodik ProQuest určený knihovníkům okresu, učitelům středních škol, lékařům a dalším zájemcům
"Hádanky a křížovky pro kluky a pro holky" - literární soutěže, kvízy, rébusy a křížovky pro čtenáře a návštěvníky oddělení pro děti a mládež - vždy v půjčovní dny "Malý spisovatel" - literárně tvořivá soutěž pro dětské čtenáře a mládež pobočky Nádražní "Do knihovny nejen za poučením, ale i zábavou" - zábavné odpoledne pro návštěvníky pobočky Nádražní spojené s hraním společenských her 
8.10. v 17 hod. - beseda se spisovatelem a novinářem Jiřím Wojnarem  zabývajícím se nevysvětlitelnými jevy a úkazy  9.10. v 17 hod. - literární beseda se současnou spisovatelkou Ivou Hercíkovou  10.10. v 17 hod. - křest nové knihy žďárského rodáka a spisovatele Zdeňka Vyhlídala o Matěji Josefu Sychrovi .
Prezentace knihovny v médiích, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků
"Umíte pracovat s elektronickým katalogem knihovny?" - instruktáže pro čtenáře hudební knihovny spojené s praktickým procvičováním vyhledávání hudebních nosičů v elektronického katalogu a odbornou radou knihovnice "www.knihzdar.cz" - seznámení návštěvníků pobočky Nádražní s nabídkou informací na internetových stránkách Knihovny M.J.Sychry. 

Ždírec nad Doubravou
Městská knihovna
Tel. 569694433
mesto@zdirec.cz
8.10. a 11.10. ukázky práce s Internetem  v průběhu celého prac. týdne v prostorách knihovny. 
Pro všechny ty, pro které je  slovo Internet pouze "pojmem", ale osobně s ním nikdy nepracovali...10.10.-11.10. Zač.listopadu v rámci "týdne knihoven" plánovaná beseda s cestovatelem a spisovatelem Janem Tomšíčkem. Obrázky dětí školní družiny při ZŠ Ždírec n.D./ v průběhu celého měsíce/. Prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků.

Žlutice
Městská knihovna a infocentrum
Tel. knihovna@zlutice.cz
7.- 11. října exkurze žáků všech typů škol
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků. Besedy a exkurze pro žáky všech typů škol ( od mateřské po střední lesnickou školu). Ukázka využití počítačů v knihovně pro veřejnost od Internetu po CD-Romy.


