Knihovna U Mokřinky
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Informační centrum Opočno
Kupkovo náměstí 247
517 73 Opočno

V Opočně a Mokrém, dne 6. května 2010

Nejlepší obecní zpravodaj Rychnovska
Výstava zpravodajů obcí okresu Rychnov nad Kněžnou a udělení ceny Rychnovského deníku

Vážená paní starostko, pane starosto,
protože žijeme na poměrně malém území a mezi jednotlivými obcemi existuje spousta pojítek, přichází knihovna
U Mokřinky v Mokrém a občanské sdružení ABAKUS, provozovatel informačního centra v Opočně, s myšlenkou uspořádání společné výstavy obecních zpravodajů okresu Rychnov nad Kněžnou.
Obecní zpravodaje jsou v dnešní době nedílnou součástí života obcí. Přinášejí informace nejen z oblasti samosprávy,
ale také informují o společenském a kulturním dění v obcích a jejich okolí. Snad každá obec nějaký zpravodaj vydává.
Liší se jen rozsahem, periodicitou, formou distribuce.
Domníváme se, že tato aktivita nabídne jednotlivým obcím možnost srovnání úrovně zpravodajů v regionálním měřítku a přinese inspiraci do další práce. Chceme také otevřít diskusi zaměřenou na problematiku redakční práce na
zpravodajích a jejich následné produkce.
Zájem o akci projevil Rychnovský deník a Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou. Rychnovský deník akci mediálně podpoří a umístí elektronickou podobu zpravodajů na webových stránkách tak, aby byly k nahlédnutí i široké
veřejnosti. Státní archiv pak zpravodaje převezme do svých sbírek.
Výstava zpravodajů bude k vidění v Knihovně U Mokřinky v Mokrém od 28. 5. do 4. 6. 2010, následně v Informačním
centru v Opočně od 8. 6. do 13. 6. a na dalších místech, která projeví zájem.
Redakce Rychnovského deníku vyhodnotí zaslané zpravodaje a udělí cenu Nejlepší obecní zpravodaj Rychnovska.
Podrobnosti o průběhu akce a výsledky budou zveřejněny na stránkách Deníku – rychnovsky.denik.cz, stránkách
knihovny U Mokřinky – www.obecmokre.cz/knihovna a na stránkách Rodného kraje Františka Kupky – www.rkfk.cz.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v knihovně U Mokřinky v Mokrém dne 24. 6. 2010.
O aktuálním dění Vás budeme informovat emailem.
Věříme, že Vás toto téma zaujalo, a akce se zúčastníte. Pokud ano, zašlete prosím aktuální (poslední vydané) číslo zpravodaje vaší obce ve dvou výtiscích na jednu z níže uvedených adres do pátku 21. května 2010.
Elektronickou formu zpravodaje ve formátu pdf (pokud ji máte k dispozici) zašlete na emailovou adresu:
knihovna.u.mokrinky@seznam.cz.

S pozdravem

Dáša Honsnejmanová
Knihovna U Mokřinky v Mokrém
+420 776 152 306

Tereza Rabenseifnerová
Informační centrum Opočno
+420 725 701 822

Zpravodaje můžete zaslat nebo osobně předat na těchto adresách:
Knihovna U Mokřinky
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Informační centrum Opočno
Kupkovo náměstí 247
517 73 Opočno

