Soutěžíme!

Nový Zéland
aneb Necestujte prstem po mapě,

ale přijďte si zasoutěžit do knihovny a vyhrát zájezd!
Interaktivní výstava fotografií Marka Tůmy je doplněna o autentické zápisky z cestování a je doprovázena vědomostní
soutěží pro návštěvníky knihovny s možností výhry zájezdu
dle vlastního výběru! Akce se koná ve spolupráci s Cestovní
agenturou KIORA v Pardubicích a za mediální podpory Pardubického deníku.
Pravidla soutěže a soutěžní dotazník získáte v recepci knihovny
a soutěžit můžete do 30. 9. 2013.

Oka-mžiky života 2013
věnované Jiřímu Platenkovi

Pokoušíte se při fotografování o kreativní vyjádření?
Vnášíte do svých prací svůj osobní pohled?
Nevyhýbáte se humoru ani vážnosti? Hledáte při pohledu na
neobvyklé a náhodné situace způsob, jak uchopit náladu a jedinečnost okamžiku?
Právě pro vás je určená tato soutěž!
Letos probíhá již 10. ročník otevřené fotografické soutěže
v těchto soutěžních kategoriích:
1) Tak trochu jiná krajina
2) Rok v krajině
3) Krajina lásky
Soutěžní fotografie zhotovené na papíře od rozměrů 18x24 cm,
zasílejte do 30. září 2013 na adresu:
FOTOSOUTĚŽ, Krajská knihovna v Pardubicích
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

SenSen klub v Pardubicích –
senzační senioři

Myslíte si, že váš život ve zralém věku teprve začíná?
Hledáte nové přátele obdobných zkušeností a zájmů?
Chcete se dozvědět něco nového? Pak přijďte mezi nás!
Sejdeme se opět v Domě hudby, Sukova tř., 2.patro
Více informací o činnosti klubu najdete na
http://sensen-klub-pardubice.webnode.cz
17. 9. 2013 | od 10 hod.

Připravujeme v říjnu:

Po celé republice probíhá Týden knihoven, který pořádá SKIP
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků) ČR. Letos se
uskuteční již 17. ročník a tato celostátní akce probíhá na podporu četby a knihoven. Naše knihovna nabídne následující
program: nonstop čtení, lichožroutí dílnu, interaktivní čtení
pro mateřské školky atd.
30. 9. – 4. 10. 2013

NAŠE
TIPY

Nový Zéland
Interaktivní výstava spojená se soutěží
o zájezd do zahraničí.
do 30. 9. 2013

Akademie volného času
Další ročník oblíbených cyklů přednášek
začíná přednáškou o architektuře.
25. 9. 2013

Dárky pod stromečkem
Knihovna svým čtenářům kromě
keramického stromu nabízí plno novinek.

Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráci s krajskou
knihovnou vyhlašuje již 5. ročník literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky. Více informací v knihovně nebo na www.kkpce.cz
a u p. Cihlové, tel.: 466 500 754, cihlova.okpce@volny.cz

Od října se opět rozjíždí 2. ročník čtenářské soutěže Lovci perel, protože ten loňský byl velmi úspěšný! Nejlepším lovcem se
stal žák 4. třídy Antonín Rousek, který nasbíral 77 perel!
Bude jeho sběr v letošním ročníku překonán?

PROGRAM

Týden knihoven
S námi vždy All Inclusive!

Voda – živel i přítel

Kdo si s knihou hoví rád,
může perly nasbírat!

ZÁŘÍ 2013

Krajská knihovna v Pardubicích
příspěvková organizace Pardubického kraje
Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
tel.: 466 531 240, 466 511 125, e-mail: dotazy@kkpce.cz

www.kkpce.cz

Knihovna na facebooku

Jste příznivci moderních technologií a chcete mít informace
o dění v knihovně z první ruky? Přidejte se k nám!
Najděte si nás v sociální síti Facebook a budete mít okamžitý
přehled o novinkách i na vaší virtuální nástěnce …

AKCE pro

DĚTSKÉ
ODDĚLENÍ

Zážitky z prázdnin

– výtvarná dílna pro všech ny školáky i předškoláky. Přijďte se
s námi podělit o vaše zážitky z prázdnin a namalovat si knižní
záložku, malování voskovkami, pastely,
4. 9. 2013 | 14.00–17.00 hod.

Deskové hry v knihovně

– tradiční setkání příznivců deskových her. K dispozici budou
nejnovější i starší úspěšné deskové hry. Pravidla pomůže vysvětlit profesionál z občanského sdružení LARPY, který se věnuje pořádání her pro veřejnost. Přijďte si zahrát a pobavit se
s kamarády do knihovny.
12. 9. 2013 | 15.00–17.30 hod.

Pohádkové čtení

pro velké i malé posluchače. Číst si budeme z pohádek českých i světových autorů. Pravidelný poslech hlasitého čtení
rozvíjí schopnost soustředění a představivosti. Zastavte se
a dopřejte si s námi alespoň 20 minut času stráveného s krásnou knížkou
12. 9. a 26. 9. 2013 | 16.00–17.00 hod.

V říjnu připravujeme:

Zpívánky

pořad pro rodiče s dětmi pořádaný školičkou Babymusic pokračuje ve své činnosti.

Logopedická poradna

také nabídne své služby.

Dětské oddělení je otevřeno:
po, st, čt, pá 9–18 hod.
út, so 9–12 hod.

veřejnost

Zeptáme se za vás!!!

Od opery k muzikálu

Před prázdninami jsme si připomněli zlatý věk filmového muzikálu a u muzikálu zůstaneme i v následujícím pořadu v září.
Tentokrát se podíváme na historii tohoto
hudební ho žánru, jak to bylo s jeho vznikem a vývojem.
Univerzální sál krajské knihovny, pořad připravila Zuzana Grohová
9. 9. 2013 | 13.30 hod.

Jak si Němec zamiloval češtinu

I oblíbený literární cyklus Hezky česky přichází s další nabídkou pro své posluchače. Tentokrát si pro vás doc. PhDr. Jana
Bartůňková, CSc. připravila povídání o Pavlu Eisnerovi a o češtině.
Dům hudby, Sukova tř., vstupné: 50 Kč
24. 9. 2013 | 17 hod.

Pozdní historismus a secese

Začíná další ročník přednáškového cyklu Akademie volného
času. První cyklus začíná přednáškami Mgr. Pavla Panocha,
Ph.D. O Moderní architektuře v Pardubickém kraji. Těšte se na
téma „Pozdní historismus a secese (Antonín Balšánek: Městské divadlo v Pardubicích, 1904–1909)“
univerzální sál, vstupné 60 Kč
25. 9. 2013 | 16–18 hod.

Nadělujeme pod stromečkem

Máte rádi dárky? A co takhle Vánoce už v září? V knihovně je
totiž možné všechno!
V květnové otevřené výtvarné dílně nám vyrostl zvláštní keramický strom, který našel své místo i v knihovně! Speciální odrůda pro čtenáře! Listy se proměnily v knihy a pod stromem
se objeví dárečky. Knihovna v novém hávu svým čtenářům
nabídne spoustu novinek!

V regionální a všeobecné studovně
ZDARMA pro registrované čtenáře.

TM

Patří mezi vaše oblíbené autory Irena Fuchsová?
Chtěli byste se jí na něco zeptat dříve, než k nám 7. 10. do krajské knihovny zavítá na besedu? Máte skvělou příležitost! Vaše
písemné dotazy s uvedením vašeho jména a kontaktu na vás
prosím zanechte na recepci krajské knihovny do 12. září 2013!
Z vašich dotazů vybereme ty nejzajímavější a všechny vaše
dotazy zařadíme do slosování o knihu této autorky. Exkluzivní rozhovor si můžete přečíst 20. 9. 2013
na našich webových stránkách www.kkpce.cz

Dožínky na zámku v Pardubicích

Jak se zaseje, tak se také sklízí! Jak se to dělalo kdysi, si můžete připomenout na zámku, kde proběhnou ukázky obilí,
jeho sklizeň – vázání snopů, stavění panáků, mlácení obilí,
další zpracování – mletí obilí, pečení chleba, pražení kávy atd.
K vidění bude i mnoho rukodělných činností – včetně výroby
nářadí tradičními metodami, připomeneme si historii dožínek
z pramenů dávno minulých. Děti se mohou těšit na zábavné soutěže, které je jistě pobaví i prověří jejich zručnost a na
nádvoří nebudou chybět domácí zvířátka. Celou akci připravuje Pardubický kraj ve spolupráci s Východočeským muzeem a středními školami Pardubického kraje. Pracovnice naší
knihovny si pro tuto akci připravují dílničky na výrobu dekorací z rozmanitých materiálů – sláma, lýko, sušené plody,
drátky, papír, plst, stuhy…
22. a 23. 9. 2013

Slavnostní otevření nové klubovny

Menším i větším dětem nabídneme od října oblíbené aktivity
v novém hávu. Deskové i karetní hry, veselé čtení s babičkou,
výtvarné dílny a nově kroužek ručních prací, ve kterém oprášíme staré rukodělné techniky a nabídneme nové ve spolupráci
s Klubem SenSen. Nový prostor v knihovně umožní věnovat
se i dalším volným aktivitám jak čtenářům – čtení, psaní referátů, domácích úkolů, tak i školním třídám i družinám. O aktuální a termínové nabídce vás budeme včas informovat!

