
pøíspìvková organizace Pardubického kraje
Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
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e-mail: dotazy@kkpce.cz

Krajská knihovna v Pardubicích

www.facebook.com/krajska.knihovna.pardubice  

Program

kvìten 2019
Bìžnì pøístupné prostory knihovny 
jsou bezbariérové. Pouze akce 
oznaèené tímto logem jsou pro 
tìlesnì handicapované nevhodné.
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SenSen
Schùzka klubu + pøednáška –  Izrael oèima dobrovolníka

univerzální sál
14. 5.  2019 | 10 hod.

Schùzka klubu 
univerzální sál

28. 5. 2019 | 10 hod.

Václav Bubeník, starosta Pardubic (140. výroèí úmrtí)

sklenìný panel

regionální studovna

1.–31. 5. 2019

Rudolf Popler, dostihový jezdec, vítìz Velké pardubické 

(120. výroèí narození)

magnetická nástìnka

regionální studovna

1.–31. 5. 2019

Reg. studovna

Daniel Vlèek  – Mraky moc nízko, domy moc vysoko aneb 
Amerika na výšku

Výstava fotografií
prostor schodištì

3. 4. 2019 – 7. 5. 2019 

Petr Diblík – Moderní retro v mozaice

Výstava mozaik
výstavní panely 

3. 4. 2019 – 7. 5. 2019 

Kamila Havlíková – Jarní sbìr

Výstava olejomaleb, akvarelù, ilustrací a deníkù z cest

výstavní prostory
7. 5. –  4. 6. 2019

Vernisáž se uskuteèní 7. 5. od 18 hod. v pøízemí knihovny.

Výstavy

Nové služby
Kompenzaèní pomùcky pro osoby se zrakovým handicapem

Krajská knihovna zakoupila nové kompenzaèní pomùcky pro 
osoby se zrakovým handicapem – stolní kamerovou zvìtšovací 
lupu ClearView C24" HD s hlasem a pøenosnou kamerovou lupu 
Compact Plus HD, které poøídila za finanèní podpory 
Pardubického kraje a projektu Lepší svìt firmy Globus.

Pøedstavení nových kompenzaèních pomùcek

informaèní oddìlení
2. 5. 2019 | 13 hod.

Nové kompenzaèní pomùcky jsou pøístupné veøejnosti na 
vyžádání na informaèním oddìlení knihovny.

http://www.facebook.com/krajska.knihovna.pardubice


Studánky- cyklus literárních pøednášek

„Nejdeš mi z hlavy jako verš…“

Pøednáší:  Josef Vrána
vstup zdarma

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.

29. 5. 2019 | 14 hod.

Vše o životì po životì

Na konci mìsíce budeme v knihovnì promítat dokumentární film 
pojednávající o prožitku klinické smrti Vše o životì po životì, 
následovat bude beseda s režisérem filmu Daliborem Stachem

Film je vyprávìním lidí, kteøí pøekroèili hranici smrti a bylo jim 
umožnìno vrátit se zpìt. Zabývá se nejen prùbìhem prožitku, ale i 
celkovou zmìnou, kterou tìmto lidem klinická smrt do života 
pøinesla, zmìnou vnímání jejich okolí a svìta. 

Dalibor Stach je režisérem filmu Vše o životì po životì, 
spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné 
osobì. Sám klinickou smrt dvakrát prožil.  

vstup zdarma

univerzální sál 

29. 5. 2019 | 16.30 hod.

SOUTÌŽE

O pardubický pramínek 

Vyhlášení výsledkù 25. roèníku soutìže

sál Jana Kašpara (Krajský úøad Pardubického kraje)

 23. 5. 2019 | 13.30 hod.

Akce pro veøejnost
Ruský balet Sergeje Ïagileva
Hudební poøad pøipomene slavnou éru baletního souboru, který 
si na zaèátku 20. století podmanil paøížské publikum. Zakladatel 
souboru Les Ballets Russes, úspìšný impresário a mecenáš 
Sergej Ïagilev (1872–1929) ke spolupráci pøizval nejlepší 
taneèníky, výtvarníky i choreografy té doby, a zasloužil se tak 
o vznik øady nezapomenutelných inscenací, které vstoupily do 
dìjin moderního baletu.

Lektor: Mgr. Lucie Jirglová

vstup zdarma

univerzální sál 

6. 5. 2019 | 16 hod. 

Hezky èesky

Prózy Vladislava Vanèury

Pøednáší PeadDr. Josef Hetych

vstupné 50 Kè

univerzální sál 

16. 5. 2019 | 17 hod. 

Poezie pod klenbou

Poøad autorského ètení a hudby. Hostem poøadu bude Marcel 
Køíž, básník a folk-rockový písnièkáø, v jehož textech jsou prvky 
surrealismu a beat generation.

vstup zdarma

sklepení knihovny 

17. 5. 2019 | 18 hod.

Spisovatelé do knihoven

Tento mìsíc do knihovny zavítá spisovatelka, literární 
historièka, scenáristka, pøekladatelka nìmeckých dìl Radka 
Denemarková.  Debutovala románem A já poøád kdo to tluèe 
(Petrov, 2005), následovaly Peníze od Hitlera (Host, 2006) èi 
Pøíspìvek k dìjinám radosti (Host, 2014). Je držitelkou øady 
prestižních literárních ocenìní, napøíklad Usedomské literární 
ceny. Je pøekladatelkou držitelky Nobelovy ceny za literaturu 
Herty Müllerové. V roce 2019 jí vyšel román Hodiny z olova, 
který získal ocenìní Magnesia Litera v kategorii Kniha roku.

vstup zdarma

univerzální sál 

23. 5. 2019 | 18 hod. 

Dìtské oddìlení

Výtvarná srdíèková dílna

Pøijïte si vytvoøit pøáníèko pro maminku.

klubovna
10. 5. 2019 | 10–17 hod.

Ètení pro malé nemocné

Ètení a povídání s dìtmi na dìtském oddìlení Pardubické 
krajské nemocnice.

oddìlení dìtské chirurgie

14. a 15. 5. 2019 | 10–11 hod.

Deskové hry

Pøijïte si s námi zahrát moderní deskové a karetní hry, které 
nabízejí mnohem víc, než èekáte. Neznalost her není na 
pøekážku: poradíme, vysvìtlíme, nauèíme.

klubovna
15. 5. 2019 | 15–17 hod.

Èarování s pohádkou

Pro dìtské ètenáøe ve vìku 4–6 let je pøipraven program, který 
probíhá vždy jednu sobotu v mìsíci. Budeme si èíst a vyprávìt 
pohádky. Pøi poslechu využijeme zvuky muzikoterapeutických 
a pøírodních nástrojù, na které si dìti budou moci zahrát. Souèástí 
lekcí bude doporuèení vhodné literatury pro domácí pøedèítání.

klubovna

25. 5. 2019 | 10.15–11 hod.

Nabídka pro rodièe i uèitele

Na dìtském webu najdete také novinky a kvalitní knihy –  
Seznamy dìtské literatury. Inspirujte se knihami, které vytvoøily 
knihovnice Klubu dìtských knihoven. Založte vašim dìtem 
ètenáøský deník èi dìtskou knihovnièku. Seznamy jsou 
k dispozici na internetových stránkách dìtského oddìlení: 
vendelin.wikidot.com (http://vendelin.wikidot.com/aktuality)

Ètenáøská hra „Lovci perel“ 

Pokraèujeme i v roce 2019! Registrujte se u knihovnic. Mohou se 
pøipojit i noví zájemci. Bližší informace na dìtském webu: 
http://vendelin.wikidot.com/lovci

Zpívánky 
Poøad písnièek a øíkadel pro maminky s dìtmi poøádaný 
školièkou „Babymusic“.

klubovna

7., 14., 21. a 28. 5. 2019 | 10–11 hod.

Draèí doupì

Pravidelná setkání dìtí zapojených do stolní rolové hry. Pomocí 
vyprávìní stavíme spoleèný pøíbìh, který ožívá. Hráèi se tak 
stanou jeho pøímými úèastníky. Tyto pøíbìhy by jinak jen èetli 
v knihách nebo vidìli ve filmech.

sklepení knihovny

2., 9., 16. a 23. 5. 2019 | 16–19 hod.

Nápady a tipy
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