
Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na vernisáž Výstavy o Bibli nejen pro děti, která se bude 

konat v pondělí 8. října v 16:00 hodin v  krásných nových prostorách Společenské a kulturní 

místnosti Městské knihovny Chotěboř. Samotná výstava potom potrvá do 19. října 2012. 

Na vernisáži promluví autor a kurátor výstavy Roman Neumann a vedoucí Městské knihovny 

Chotěboři Iva Stehnová. Pro příjemnou atmosféru budou k ochutnávce připravené některé biblické 

pokrmy a „nebiblická“ káva. Výstava opravdu není jen pro děti. 

Na vernisáži budou vyhlášena pravidla pro výtvarnou soutěž, která bude probíhat v průběhu konání 

výstavy a ještě chvíli po jejím skončení. 

Těšíme se na vás. 

 

 

--- 

Výstava o Bibli nejen pro děti 

Kdy: 8. - 19. října 2012 

Kde: Kulturní a společenská místnost Městské knihovny Chotěboř 

Prozkoumejte Bibli všemi smysly: hmatem, čichem, zrakem, chutí i sluchem. Vyzkoušejte si práci 

starověkého písaře, ochutnejte jídla z biblické doby a zjistěte, jak vypadá Bible v počítači, mobilu či 

iPadu. Dozvíte se také rekordy o Bibli z Guinessovy knihy rekordů. Opravdu na vás čeká celá řada 

zajímavostí.  

Výstava o Bibli nejen pro děti – nabídka pro školy 

V rámci výstavy nabízíme v dopoledních hodinách (8:00 - 12:00) 45 minutový výukový interaktivní 

program o Bibli vedený lektorem, připravený pro děti základních škol 1.- 9. třídy přímo uprostřed 

expozice. 

Děti tak v rámci programu mohou prozkoumat Bibli všemi smysly: hmatem, čichem, okem, chutí i 

sluchem, protože si prakticky vyzkouší práci starověkého písaře, ochutnají jídla z biblické doby, doví 

se rekordy o Bibli z Guinessovy knihy rekordů, ale uvidí i Bibli v počítači, mobilu či iPadu. Na děti 

prostě čeká celá řada zajímavostí - uvidí mnoho různých překladů Bible (ať už českých nebo 

zahraničních), Bibli v původních jazycích, Bibli v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, získají informace o 

překladu Bible a o tom, do jakých jazyků se nyní Bible překládá, a uvidí i další exponáty týkající se této 

„Knihy knih“. 

Kontakty pro další informace:  roman.neumann@cb.cz , tel. 569 436 130 nebo 737 745 344 - Roman 

Neumann 


