
Krajská knihovna v Pardubicích
ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, 

Východočeskou galerií v Pardubicích a Kulturním centrem Pardubice 
vás zve na celodenní akci

Den pro dětskou knihu
                aneb Zahlédl jsem Ježíška

Sobota 1. 12. 2012  od 9 do 16 hodin
• PRODEJ NOVÝCH DĚTSKÝCH KNIH

 beletrie, CD, zvukových knih, keramiky a výrobků z chráněných dílen s předvánoční slevou

• • • REGISTRACE NOVÝCH DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA 
v knihovně  od 9 do 16 hodin

 • Po celý den na všech uvedených místech 
DOPROVODNÝ KULTURNÍ  PROGRAM 

pro rodiny s dětmi: pohádkové čtení, soutěže, výtvarné dílny 

POKUS O VYTVOŘENÍ NEJDELŠÍ KNIŽNÍ ZÁLOŽKY
KDE: Pernštýnské náměstí: krajská knihovna, Mázhaus, galerie dům U Jonáše 

Příhrádek: Galerie města Pardubic, Pardubický zámek: rytířské sály
15.00 hodin pochod s nejdelší záložkou z knihovny až na zámek

Akce probíhá za podpory náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové
Více informací v krajské knihovně a na www.kkpce.cz

© Ilustrace Markéta Vydrová 
Partneři akce: Mediální podpora: 

, s.r.o.



Krajská knihovna v Pardubicích
ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích,

 Východočeskou galerií v Pardubicích a Kulturním centrem Pardubice 
připravuje celodenní akci pro rodiny s dětmi

s možností nákupu dětských knih, hudebních nosičů 
a jiných drobných dárků s předvánoční slevou.

Akce je spojena s pokusem o vytvoření nejdelší knižní záložky.

Pojďme to zjistit společnými silami!

Sobota 1. 12. 2012 od 9 do 16 hodin

• maluj záložku v knihovně a získej malou KNIŽNÍ ODMĚNU
• maluj v Mázhausu, v domě U Jonáše, na Příhrádku

a v rytířském sále na zámku 
• maluj doma, ve škole, ve školce či v zájmovém kroužku

Potřebuješ ČTVRTKU papíru o rozměru 30 x 14 cm (třetina z A3)  
a namaluj na ni, co si přeješ najít POD STROMEČKEM, BETLÉM
nebo svoji nejoblíbenější  POHÁDKU –  
nezapomeň se podepsat a uvést, kolik je ti let.

  Tento jeden díl své záložky přines do Krajské knihovny
v Pardubicích  na Pernštýnském náměstí  
1. 12. 2012 do 14.30 hodin,
kde z dílů vytvoříme nejdelší knižní záložku 

  1. 12. 2012 v 15 hodin s nejdelší ZÁLOŽKOU
zamíříme z knihovny na zámek

  kromě toho tě čeká na všech místech celodenní
zábavný program, výtvarné dílny, čtení pohádek,  
plnění úkolů a ještě mnoho dalšího.

Akce probíhá za podpory náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové
Více informací v krajské knihovně a na www.kkpce.cz
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záložkanejdelší knižní 
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