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V Týdnu knihoven do knihovny za inspirací
Týden knihoven je příležitostí pro knihovny v celé české republice ukázat, proč se vyplatí
vlastnit čtenářský průkaz do některé z nich. Letošní nabídka Městské knihovny v Praze necílí
primárně na čtenáře knih, ale na všechny, kteří mají potřebu se naučit něco nového. A to
doslova. Svoji činnost totiž v rámci sítě poboček Městské knihovny v Praze zahájily hned tři
prostory vybavené i pro tvoření, které vyžaduje kromě hlavy i ruce.
Knihovna se tak stává nejen místem pro získání informací, ale také místo, kde vám pomůžeme
s dotažením projektu ke zdárnému konci. Moc dobře totiž víme, že u některých akcí nastudovat
návod prostě nestačí. Máte doma starý stůl, chcete z něj udělat nový a nevíte přesně, jak na to?
Zajděte s ním do sousedské dílny DOK16 na Hořejším nábřeží (Praha 5). Hromadí se vám
doma šatstvo, u kterého přeci stačí „jen vyměnit zip/trochu zkrátit“, a hned se dá nosit, jenže
chybí šicí stroj? Zastavte se v Atelieru knihovny Jezerka (Praha 4). Text máte kompletní, teď už
stačí jen drobná grafická úprava, barevně vytisknout a svázat jednoduchou vazbou, aby dílo
bylo dokonalé? Právě pro vás je tu Suterén Ústřední knihovny (Praha 1).
Podmínky pro využívání služeb DOK16, Atelieru i Suterénu jsou velmi jednoduché – stačí mít
platný čtenářský průkaz do Městské knihovny v Praze, který si nově pořídíte jednoduše i online
na webu knihovny www.mlp.cz. A za čím se můžete do knihovny v Týdnu knihoven vypravit?
Šití pro začátečníky – Plátěná taška
Pondělí 5. 10. 2020 od 16:30 do 18:45, Jezerka (Atelier)
Příprava, střih a šití plátěné tašky pod vedením lektorky. K dispozici jsou tři šicí stroje, overlock,
veškeré pomůcky i materiál.
Klub ručních prací - Seniorská dvouhodinovka
Středa 7. 10. 2020 od 13:00 do 15:00, Jezerka (Atelier)
Setkání těch, kteří propadli klubíčkům, bavlnkám, látkám, papíru a jinému tvoření. Přijďte se
pochlubit, popovídat, poradit i sdílet zkušenosti. Čekají vás dvě hodiny společného tvoření a
určitě i spousta inspirace. Nezapomeňte si s sebou vzít své rozpracované projekty.
Suterén: tvůrčí prostor pro vaše projekty
Středa 7. 10. 2020, prohlídky v 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, Ústřední knihovna (Suterén)
Přijďte nezávazně nakouknout do sdílené dílny Suterén, místa pro objevování vaší kreativity.
Představíme vám jak dílnu samotnou, tak možnosti které nabízí.
Plstěné kuličky - plstění za mokra i za sucha
Čtvrtek 8. 10. 2020 od 16:30 do 18:45, Jezerka (Atelier)
Plstěné kuličky udělají spoustu parády a jejich výroba není složitá. Během workshopu si
vyzkoušíte dvě používané techniky – plstění za mokra nebo suché plstění pomocí jehly.
Přineste si tuhé mýdlo a plastovou misku od zmrzliny, další materiál bude k dispozici.
Dotvoř DOK!
Čtvrtek 8. 10. 2020, od 18.00 do 20.00, DOK16
Sousedské setkání s výtvarnicí Pavlou Nazarskou. Hravou formou účastníci rozproudí asociace
a na jejich základě si pak vyberou motiv, který mohou vytvořit na dřevo pomocí nástrojů v dílně.
Bude se vrtat, zatloukat, řezat, dlabat a ještě víc. Cílem je koláž různých přístupů a motivů,
která bude posléze připevněna na stěnu v dílně, kde bude nejen zdobit, ale i inspirovat.
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