
OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA NEJEN PRO ČTENÁŘE

Máte svou oblíbenou knížku?  Chodíte rádi do knihovny?
Zajímá vás práce rytců a keramiků?

Nahlédněte společně s námi do historie řemesel a zanechte svůj 
trvalý otisk v knihovně pro další generace čtenářů!

POJĎTE
S NÁMI RŮST

POJĎTE
S NÁMI RŮST

aneb Vytvořme společně strom poznání navěky

V keramické dílně si vyzkoušíte rytí do destičky, otisknete ji do hlíny, 
výsledný obrázek se stane trvalou součástí Krajské knihovny 

v Pardubicích a také zůstane i vám. 
 Motivem rytí bude název vaší oblíbené knihy, citát či ilustrace. 

Přijďte oslavit státní svátek trochu jinak!
8. 5. 2013 od 10 do 18 hodin

Vstupné: 50 Kč / osoba, 150 Kč / rodina (2 dospělí + 2-3 děti) 
Adresa konání výtvarné dílny:

OK – keramika, Olga Kudrnová, V Ráji 878, 530 02 Pardubice

Výtvarná dílna je otevřena pro děti, dospělé i seniory.

Akci pořádá Krajská knihovna  
v Pardubicích, příspěvková organi-
zace Pardubického kraje a vzniká 
za podpory Magistrátu města 

Pardubic v rámciceloročního  
projektu „Od obrazu k písmu, 

od písma ke knihám“ u příležitosti 
1150. výročí Cyrila a Metoděje a jejich 
příchodu na Velkou Moravu.

Více informací na www.kkpce.cz 

Uvítáme informaci o vaší účasti předem na tel.: 466 513 131
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VÝTVARNÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST

Krajská knihovna v Pardubicích příspěvková organizace 
Pardubického kraje pořádá

Tvoříme si pro radost
Pod vedením zkušené lektorky a výtvarnice se můžete naučit zají-
mavé techniky ručních prací  a získat nové nápady na levné  
a efektní dekorace či šperky.

Scrapbooking
vyrábění přáníček, kartiček, fotoalb a knížek z různých papírů, sa-
molepek a za pomocí speciálních pomůcek (děrovačky, vyrážečky, 
razítka, ozdobné nůžky, barevné inkousty, nalepovací doplňky ap.)

Šití z plstí
Stříhání, šití, vyšívání, zdobení korálky (dekorační brožky, drob-
nosti, dárečky k různým příležitostem).

Hrátky s drátky
Základní práce s kleštěmi při stáčení, navíjení různých tlouštěk 
drátků, zdobení korálky (závěsné dekorace, zápichy, přívěsky).

Korálkování
Základy ketlování – spojování bižuterních komponentů, práce 
s lankem a kleštěmi, výroba šperků z korálků.

Hra s textilem
Malba a tisk na textil (dekorační předměty, tašky).

Dekorace do bytu k různým příležitostem v roce 
(svátky, roční období) z rozmanitých materiálů – sláma, lýko, suše-
né plody, drátky, papír, plst, stuhy…

Materiál a pomůcky na vyrábění jsou dispozici na místě konání dílen:
Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice

O aktuální nabídce se informujte:
tel: 466 0513 131, e-mail: komarova.okpce@volny.cz, www.kkpce.cz 
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