
Klub 29
10.00–17.00 hodin
ź Vánoční řetěz
Úkolem každého účastníka je přidat do společného 
vánočního řetězu alespoň 1 dílek. Vzniklým řetězem 
ozdobíme vánoční stromek v krajské knihovně.

Galerie města Pardubic
9.00–18.00 hodin
ź Circular
Ze starých novin si poskládej svůj vánoční příběh. Stříhání, 
trhání, lepení a následné obalování již nepotřebných 
předmětů do formy vánočních ozdob. Co je to koláž 
a chiasmáž? Vyzkoušíme si práci s textem a proměnu 
různých starých předmětů, to vše ve výtvarném ateliéru 
v GAMPĚ.

Krajská knihovna v Pardubicích
ź neprodejní výstava knižních novinek/šatna
10.30 hodin
ź pěvecký sbor ZŠ Studánka/šatna
13.00 hodin
ź sbor Bonifantes/šatna

Knihovní centrum U Vokolků
9.00–18.00 hodin
ź   stanoviště „Vánoční naturace”/grafický ateliér
ź   Vánoční jarmark/náměstíčko Příhrádku a louka
ź   drátenický workshop/stánek dráteníka
ź workshop „Vyrob si svou loutku”/stánek s loutkami
ź zvířátka z farmy Apolenka/louka

ź kolotoč na ruční pohon/louka

ź Vánoční zvonění/muzeum knihovního centra

výstava vánočních ozdob

Knihovní centrum U Vokolků
10.30 hodin
ź Folklórní soubor LIPKA/náměstíčko
15.00 hodin
ź vánoční pohádka divadla HRRR/náměstíčko

16.30 hodin
ź Barockue Flute a handpany/čítárna

Východočeská galerie/
Dům U Jonáše
10.00–18.00 hodin
ź Pouzdra na čtenářské potřeby
Proměníme již nevyužité galerijní bannery v pouzdra na 
brýle, čtenářské průkazy, knihy i čtečky.



Mediální 
partneři:

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana za 
investice a kulturu Pardubického kraje 
Ing. Romana Línka, MBA.

L  adovské Vánoce

Krajská knihovna v Pardubicích
9.00–18.00 hodin
Soutěž plná zábavných a výtvarných úkolů.
ź Ladovská zimní koulovačka/informační oddělení
ź Voňavá vánoční přáníčka/čítárna knihovny
ź U báby Kanimůry/atrium u čítárny
ź Staročeské  zdobení stromečku/malé dětské odd.
ź Ladovská hravá slovíčka/velké dětské odd.
ź Bubáci a hastrmani/sklep knihovny
ź Pohádkový labyrint/všeobecná studovna
ź Odpočívárna/regionální studovna

Krajská knihovna v Pardubicích
Den pro dětskou knihu 26. 11. 2022

doprovodný program

Východočeské muzeum/
Zámek Pardubice
10.00–17.00 hodin 
ź Píšu, píšeš, píšeme...
Máte doma psací stroj? Nemáte? Nevadí! V pardubickém 
muzeu jich máme hned několik a Vy si je můžete 
vyzkoušet. Také Vás čeká výroba zvířátkové záložky 
a různorodá práce s písmenky.


