Přehled doprovodných pořadů leden 2013
Krajská knihovna v Pardubicích
Příspěvková organizace Pardubického kraje
………………………………………………………………………………………………
V recepci krajské knihovny si můžete za 250Kč zakoupit knihu Karly Jaré a kol:
"Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války
(15.3.1939 - květen 1945)"
3., 10., 17., 24., 31.1. Konzultační čtvrtky - všeobecná studovna
Putování s pardubickým Cimrmanem
Vyhlášení 2.ročníku soutěže pro studenty 1.a 2. ročníku SŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, ve které ověří své znalosti z literatury, historie, přírody, řemesel a
průmyslu i kultury a umění v Pardubickém kraji. Soutěž probíhá do 31.května 2013.
Více informací v knihovně - oddělení regionální studovny nebo na www.kkpce.cz
Klikaté cesty písma
Vyhlášení 19.ročníku literární soutěže O pardubický pramínek pro žáky ZŠ a SŠ
Více informací v knihovně – oddělení kulturních služeb nebo na www.kkpce.cz

Akce pro veřejnost:
Akademie volného času: přednáší PhDr. František Šebek
16.1. Pardubice hoří! (29.března 1538)
23.1. Generál Lennart Torstensson táhne na Pardubice (24.října 1645)
30.1. Postavíme Kostelíček ( 4.července 1710)
16.00 hod univerzální sál krajské knihovny
14.1. Lady muzikál – Laďka Kozderková
hudební pořad, ve kterém si připomeneme životní příběh a hlavně umění této naší přední
české dodnes nedoceněné zpěvačky a muzikálové herečky.
13.30 hod. univerzální sál krajské knihovny
17.1. Na počátku bylo slovo…
tématické čtení příběhů z historie a biblických příběhů
17.00 hod sklepní prostory v knihovně
22.1. Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý
autorské čtení člena Divadla Járy Cimrmana s hudebním doprovodem
17.00 hod. univerzální sál krajské knihovny
29.1. Hezky česky
Historické kořeny rétoriky
přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
17.00 hod. Dům hudby, Sukova tř.

30.1. Studánky
Sofie Podlipská, Jaroslav Vrchlický a jejich rodina v soukromém i veřejném životě
přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
14.00 hod. Seniorcentrum Pardubice, Pospíšilovo náměstí
31.1. Když nám bylo hezky milo
výtvarný workshop - vytvořte si fotoalbum/knihu technikou scrapbooking – s sebou vytištěné
fotografie!!! Přihlaste se předem na tel: 466 513 131, nebo na e-mail:
komarova.okpce@volny.cz , vstupné: 100 Kč
17.00 hod. Dům hudby, Sukova tř.

Dětské oddělení
8.1., 15.1., 22.1., 29.1. Zpívánky
pořad říkadel a písniček pro nejmenší čtenáře pořádaný školičkou Babymusic.
10.00-11.00 hod.
11.1.,18.1. Logopedická poradna
máte-li pochybnosti o správné výslovnosti vašeho dítěte, přijďte se poradit s logopedkou Mgr.
Martinou Sádovskou.15.30-16.00 hod.
9.1. Čtení pro malé nemocné
předčítáme malým marodům, 10.00-11.00 hod. Pardubická krajská nemocnice, dětské
oddělení
10.1., 24.1. Čteme dětem pohádky…S babičkou? S dědečkem?
Klasické? Moderní? To je překvapení! Pro malé i velké posluchače. Přijďte si poslechnout
pohádku pro radost i poučení a vybrat svou oblíbenou knížku.
16.00-17.00 hod.
16.1. Jak se koulí sněhulák
výtvarná dílna pro děti plná nových nápadů a rozmanitých materiálů, z čeho lze vyrobit
sněhuláka, když by zrovna nebyl sníh
15.00-17.00 hod.
23.1. Deskové hry v knihovně
Pobavte se s kamarády a zahrajte si s nimi zajímavé strategické i logické hry.
14.00-17.00 hod.

Výstavy
8.1. – 28.1.
Jak dlouhá může být nejdelší knižní záložka
výstava záložek, které děti namalovaly 1.12.2012 u příležitosti Dne pro dětskou knihu
8.1. 17 hod. vernisáž
SenSen – senzační senioři
scházejí se vždy v úterý od 10.00 hod. v Domě hudby, 1.poschodí, sál č.220

