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OBECNÉ INFORMACE
Téma
V nabídce máme spoustu témat, které jsou dobře využitelné jako
zpestření výuky. Nejvíce je zastoupena oblast literatury a hudby, dále
různá témata sociální, případně i cestopisné. Pokud máte zájem o
jiné téma, které není v nabídce, rádi ho zpracujeme, pokud nám dáte
vědět alespoň 2 měsíce předem.
Termín
Program vám připravíme kdykoliv v dopoledních i odpoledních
hodinách, po předchozí telefonické domluvě. V případě období
maturitních a přijímacích zkoušek si termín rezervujte včas - bývá o
ně největší zájem.
Místo konání
Programy pořádáme v prostorách knihovny. Máme na to k dispozici
malý sál s projektorem a ozvučením, jeho kapacita je max. 45 lidí
(úzký vchod z ulice, vedle soudu). Pro větší skupiny lze můžeme akci
připravit ve velkém sále, který má kapacitu max. 90 lidí (2. patro
přední budovy).
Na přání jsme schopni program zajistit i ve vašich prostorách, pokud
bude k dispozici technika - PC nebo notebook s projektorem nebo
alespoň prostor, na kterém by bylo možné promítat (techniku si
přineseme).
Délka programů
Každý program má jinou délku, podle obsáhlosti daného tématu. Po
předchozí domluvě lze délku upravit - zkrátit i prodloužit, v případě
zájmu lze u každého tématu také připravit závěrečný kvíz/test pro
studenty.
Kontakty
Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav, 690 02
e-mail: pujcovna@knihovna-bv.cz
telefon: 519 372 149 (ústředna), 519 324 332 (přímá linka)

HUDEBNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
FILMŮ

LITERÁRNÍ
PROGRAMY

RENESANCE A HUMANISMUS WILLIAM SHAKESPEARE
vysvětlení pojmů, historické souvislosti přehled světových představitelů a jejich děl
život a dílo Williama Shakespeara
prezentace a ukázky z děl a filmových či divadelních adaptací
kvíz pro studenty
105 min.

HLUČNÁ SAMOTA
BOHUMILA HRABALA
život a dílo Bohumila Hrabala
prezentace s množstvím fotografií
ukázky z děla a filmových adaptací
jeho románů
kvíz pro studenty
75 min.

ČESKÁ POEZIE 1945 - 1968
autoři a jejich život dle jednotlivých literárních seskupení (Skupina 42, Ohnice,
Katoličtí básníci, Host do domu)
prezentace, video ukázky, ukázky z děl (možno zapojit studenty)
kvíz pro studenty
150 min.

ČESKÁ EXILOVÁ
LITERATURA
vysvětlení pojmů, historické
souvislosti
autoři, jejich život a dílo
exilová nakladatelství
prezentace a ukázky z děl
kvíz pro studenty
120 min.

VĚČNÝ POUTNÍK J.A.K.
historické souvislosti
život a dílo Jana Amose Komenského
prezentace, video ukázky, zapojení studentů do prezentace ukázek
kvíz pro studenty
90 min.

KAREL ČAPEK ČLOVĚK PROTI VÁLCE
život a dílo Karla Čapka
prezetace
audio a video ukázky
zapojení studentů
kvíz pro studenty
75 min.

DIVADLA MALÝCH FOREM
20. STOLETÍ
červená sedma, Divadlo Vlasty Buriana, Osvobozené divadlo, D 34, Divadlo Na
zábradlí, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Na provázku aj.
prezentace, audio + video ukázky
lze rozdělit na předválečná a poválečná divadla
kvíz pro studenty

TAJEMNÁ BOŽENA
NĚMCOVÁ A NÁRODNÍ
OBROZENÍ
život a dílo Boženy Němcové
mystérium jejího původu a
historické souvislosti
prezentace a ukázky z děl
videoukázky
kvíz pro studenty
90 min.

OSVOBOZENÉ DIVADLO
vznik a historické souvislosti
jednotlivé etapy OD a rozbor děl
prezentace, audio a video ukázky
kvíz pro studenty
100 min.

VÁLEČNÁ LITERATURA
literatura o jednotlivých válečných
konfliktech
literatura oa a atomové bomby
Homér, Remarque, Faulkner,
Hemingway, Heller, kvorecký,
Clavell, Mailer, Styron, Tolstoj,
Lustig a dal í
prezentace, audio a video ukázky
kvíz pro studenty
100 min.

život a dílo obou manželů
vznik a činnost ´68 Publishers
prezentace a video ukázky
kvíz pro studenty
90 min.

JOSEF ŠKVORECKÝ,
ZDENA SALIVAROVÁ
A '68 PUBLISHERS

AMERICKÁ LITERATURA
A E. A. POE
vysvětlení pojmů a historické
souvislosti
přehled představitelů a jejich děl
Poe a jeho Havran
prezentace a video ukázky
kvíz pro studenty
110 min.

FANTASY SVĚTY
vysvětlení pojmů a historické souvislosti
autoři fantasy literatury a jejich díla: T. Moore, J.R.R. Tolkien, Ch. Paolini, G.R.R.
Martin, C.S. Lewis, L. Carroll, L. F. Baum, M. Ende, J. M. Barrie, J.K. Rowling, T.
Pratchett aj.
prezentace a videoukázky, kvíz pro studenty
90 min.

MISTR JAN HUS
česká reformace
život a dílo Jana Husa
jeho předchůdci a následovníci
prezentace a videoukázky
kvíz pro studenty
110 min.

PROKLATÍ PROKLETÍ
život a dílo prokletých básníků (Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire
aj.) + česká tvorba - J.H. krchovský
prezentace, audio a video ukázky
ukázky z básnických děl (možno zapojit studenty)
kvíz pro studenty
90 min.

ČESKÝ HISTORICKÝ
ROMÁN
vymezení žánru
život a díla spisovatelů
Bauer, Bauerová, Dvořák, Hanibal,
Jirásek, Kaplický, Körner, Kožík,
Loukotková, Vančura, Vaňková,
Vondru ka, Whitton aj,
prezentace, video ukázky
kvíz pro studenty
90 min.

HISTORICKÁ DETEKTIVKA
historie vzniku prvních hist. detektivek
život a díla spisovatelů - Christie, van Gulik, E. Peters, Eco, P. Doherty, L. Davis, J.
M. Roberts, P. Tremayne, Vondru ka, Bauer, aj.
prezentace, videoukázky
kvíz pro studenty
90 min.

SVĚTEM JANE AUSTEN
A SESTER BRÖNTEOVÝCH
romantismus v literatuře
vymezení pojmů a historické
souvislosti
životy a díla spisovatelek
prezentace, ukázky z knih a video
ukázky z filmových adaptací
kvíz pro studenty
80 min.

život a dílo regionálního básníka
ukázky z jeho díla (možno zapojit studenty)
prezentace a video ukázky
kvíz pro studenty
80 min.

OLDŘICH
MIKULÁŠEK
život a dílo regionálního básníka
ukázky z jeho díla (možno zapojit
studenty)
prezentace a video ukázky
kvíz pro studenty
80 min.

JAN SKÁCEL

HOLOKAUST
V LITERATUŘE
vymezení pojmů a historické souvislosti, rozdělení typů oa literatury
životy a díla spisovatelů i reálných obětí holokaustu - Anne Frank, E. M.
Remarque, R. Vrba, A. Lustig, L. Fuks, J. Otčená ek, J. Čapek, W. Styron, R. Merle, J.
Boyne a spousta dal ích
prezentace, video ukázky, kvíz pro studenty
90 min.

K. H. MÁCHA
A ROMANTISMUS
krátké vysvětlení pojmů
život a dílo K. H. Máchy
prezentace a video ukázky
kvíz pro studenty
90 min.

MRÁZ ZE SEVERU
vysvětlení pojmu a historie severských detektivek
životy a díla severských spisovatelů - Stieg Larsson, Jo Nesbø, Jussi Adler - Olsen,
Henning Mankell, Camilla Lackberg, Maj Sjöwall, Per Wahlöö a dal í
prezentace, videoukázky a ukázky z knih
kvíz
90 min.

SIMONA MONYOVÁ
A DOMÁCÍ NÁSILÍ
V KNIHÁCH
vymezení pojmů a historie
domácího násilí
současnost a možnosti ře ení
díla spisovatelů i reálných obětí
dom. násilí
prezentace, video ukázky
kvíz pro studenty
90 min.

NEJVĚTŠÍ ČECH KAREL IV.
historické souvislosti
život a politika Karla IV.
prezentace, videoukázky a ukázky z knih
kvíz
90 min.
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EXKURZE V
KNIHOVNĚ
seznámení s knihovnou, její historií a funkcí
služby knihovny
orientace ve fondu
on-line katalog a jak v něm vyhledávat
úkoly na samostatné vyhledávání v on-line katalogu a ve fondu
návštěva půjčoven beletrie, naučné literatury a studovny
90 min.

ČERNOBYL:
30 LET POTÉ
přednáška naší knihovnice, která černobylskou zónu několikrát
navštívila
informace o havárii, její příčiny a následky
situace v Černobylu dnes
spousta fotek a video ukázek
120 minut

DOBA
JEDOVÁ
vymezení pojmů, zařazení do reálných problémů
"éčka" v potravinách, umělá sladidla, masné výrobky,
problematika bio a eko výrobků, rozdílné složení potravin v ČR
a v zahraničí
ukázky z knih a video ukázky
prezentace
100 min.

SMRTÍCÍ
MEDICÍNA
vymezení pojmů, zařazení do reálných problémů
očkování, hormony, hormonální antikoncepce, korupce ve
farmaceutickém průmyslu, smrtící viry, chemtrails
ukázky z knih a video ukázky
prezentace
100 min.

ŽENY ZA
ZÁVOJEM
život a postavení muslimských žen
zvyky, tradice, životní příběhy
videoukázky z filmů a knih podle skutečných událostí
problematika ženské obřízky
prezentace
90 min.

KARMA A ZÁKON
PŘITAŽLIVOSTI
vymezení pojmů, historických a náboženských souvislostí
karma, karmické nemoci, zákon přitažlivosti
ukázky z knih a video ukázky
prezentace
90 min.

