SENSEN - SENzační SENioři

19. 4. uzávěrka výtvarné soutěže
pro děti ZŠ a studenty SŠ „Jak se slovo mění v obraz"

19.-21.4. ,,Sněhový Brněnec"
X. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních
souborů pro Pardubický kraj
Lidový dům Brněnec - Mor. Chrastová

24.4. Studánky
- Otokar Fischer - všestranná
osobnost české literární kultury
lektor: doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
14.00 hod Seniorcentrum Pardubice, Pospíšilovo nám.

Výstavy:
Milovníci knížek
– koláže Miroslav Huptych, vstupní vestibul knihovny a
schodiště do 2.patra

Setkáváme se v Domě hudby, Sukova tř.,
1. poschodí, sál č. 220 vždy od 10hod. v úterý:

2.4., 16.4., 23.4., 30.4.
a mimořádně ve čtvrtek 11.4.
Připravujeme:

8.5. Pojďte s námi růst aneb Vytvořme
společně strom poznání navěky
otevřená výtvarná dílna pro děti, dospělé i seniory v keramické dílně si zájemci rytím a následným otiskem do
hlíny vytvoří díl mozaiky, který se stane trvalou výzdobou
knihovny
10-18 hod. OK – keramika V Ráji, Pardubice
Více informací získáte v knihovně.
……………………………………………………….

Krajská knihovna v Pardubicích
Příspěvková organizace Pardubického kraje
Pernštýnské náměstí 77
530 94 Pardubice

PROGRAM

DUBEN 2013
Krajská knihovna v Pardubicích
Naše tipy:

Divoký Madagaskar
– Lemuři, baobaby a
domečky z bláta

Pardubice - město mého srdce
- výstava MŠ Odborářů – Pardubice Polabiny 3
Výsledek školního projektu, na kterém pracovali rodiče
společně se svými dětmi, vestibul knihovny a dětské
oddělení

Konzultační čtvrtky
4.4., 11.4., 18.4., 25.4. všeobecná studovna

Kontakty:
tel: 466 531 240, 466 511 125
e-mail: dotazy@knihovna-pardubice.cz
www. kkpce.cz
WI- FI v regionální a všeobecné studovně
ZDARMA pro registrované čtenáře

……………………………………………………….

Dále probíhá:

Noc
s Andersenem
aneb v kouzelné zemi
skřítků elfů, trpaslíků a
trollů

12.4., 19.4., 26.4. Počítač pro úplné začátečníky

Kurz počítačů nejen pro seniory - jednoduchá
práce s počítačem
(základní popis součástí počítače, vypnutí a
zapnutí počítače, práce s myší a klávesnicí,
základní ovládání Windows, spuštění a
ukončení aplikací …)
9.00 – 11.00 hod.
počítačová učebna Krajské knihovny
v Pardubicích
Cena : 210 Kč
Více informací obdržíte v knihovně.

Hrátky s drátky
výtvarný workshop
wor
MINISTERSTVO KULTURY ČR

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pojďte se těšit i bát! Ve
společnosti tajemných
bytostí z pohádek po
celou noc nám bude
spolu prima!

24.4. „Evropská perla“
mimořádná cena v soutěži „Lovci perel“
Informační středisko Europe Direct Pardubice
vypsalo mimořádnou cenu pro soutěžící hry Lovci
perel. Tři nejúspěšnější čtenáři evropských autorů
získají zajímavou cenu. Bonusem pro všechny
soutěžící je návštěva cizojazyčných knihoven.

24.4. Exkurze v Evropském domě od 16hod.

2., 9., 16., 23., 30. 4. Zpívánky
pořad písniček a říkadel pro maminky s dětmi pořádaný
školičkou Babymusic

British Council, Goethe – Institut, Alliance Française
Pro čtenáře zapojené do čtenářské soutěže Lovci perel. Sraz
dětí v 15.45 před krajskou knihovnou, ukončení akce
v 17.30 před Evropským spolkovým domem. Akce je
spojena s informací o vyhlášení speciální ceny „Evropská
perla“ a připravily ji pracovnice Europe Direct Pardubice.

5. 4. Noc s Andersenem
aneb v kouzelné zemi skřítků elfů, trpaslíků a trollů
Příznivci dobré četby se mohou těšit na večer, který
prožijí ve společnosti tajemných bytostí vyskytujících se
v pohádkách a dobrodružných příbězích. Od 17.00 hod.
na dětském oddělení, konec v sobotu 6.4. v 8.30 hod.

8. 4. Hudební a tane∏ní
vystoupení dětí
d tí
z mateřské školky, doprovodný program k výstavě
Pardubice - město mého srdce
10.00 hod univerzální sál
Srdečně zveme čtenářskou veřejnost.

12.4. Logopedická poradna
pokud pochybujete o správné výslovnosti vašeho dítěte,
můžete se poradit s Mgr. Martinou Sádovskou o prevenci
poruch řeči. 14.15 -15.00hod.

18.4. Deskové hry v knihovně
knihovn
další odpoledne deskových her, které pravidelně
pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Larpy
Pardubice. K dispozici budou nejnovější
i starší úspěšné deskové hry.
Přijďte si zahrát a pobavit se s kamarády do knihovny.
15.00 – 17.30hod. dětské oddělení

24.4. Beseda
s Danielou Krolupperovou
- přední spisovatelka dětských knih
Beseda na přání pro první třídy ZŠ Studánka.
9.00 – 9.45 hod.,
10.00 – 10.45 hod., univerzální sál

Nabízíme interaktivní besedy pro žáky ZŠ:
„Odkaz Cyrila a Metoděje“
Beseda o Cyrilu a Metodějovi je připravena u příležitosti
1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Vedle
shrnutí poutavého života obou bratrů se zaměřuje na dopad,
jaký měla jejich mise na rozvoj kultury a vzdělanosti pro
naše země. Zážitková, interaktivní beseda, ve které se
posluchači blíže seznámí i s písmem hlaholicí.
Více informací v dětském oddělení.

4., 5., 8. a 9.4. Krajská přehlídka
sólových dětských recitátorů
od 9.30 hod. Dům hudby v Pardubicích,
Sukova třída 1260

8.4. Plácido Domingo:
"Když odpočívám, reznu"
Zveme na pořad o světoznámém operním pěvci a
dirigentovi, jemuž největší popularitu přineslo
"členství" ve hvězdném triu Tří tenorů a který je i ve
svých 70ti letech neuvěřitelně pilný a jeho hvězda
nezhasíná. Připravuje Zuzana Grohová
13.30 hod. univerzální sál krajské knihovny

9.4. Divoký Madagaskar
Madagaskar
– Lemuři,
Lemu i, baobaby a
dome∏
dome∏ky z bláta
Multimediální diashow Kateřiny a Miloše Motani.
Poutavé vyprávění doprovázené promítáním fotografií
z exotických míst, krás přírody i odlišné kultury
obyvatel na ostrově nacházejícím se v tropických
oblastech jistě navodí příjemnou atmosféru.
vstupné: 100Kč, děti 50Kč
18.00 hod. univerzální sál krajské knihovny

16.4. Hezky česky
„Otevřený rány“ Jáchyma
Topola
představení nového výboru z českých i zahraničních
studií o díle současného spisovatele
lektor: PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
17.00 hod. Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice

18.4. Hrátky s drátky výtvarný workshop
základní práce s kleštěmi při stáčení a navíjení
různých tlouštěk drátků, zdobení korálky (závěsné
dekorace, zápichy, přívěsky)
17 hod. Dům hudby, Sukova tř. 1260, Pardubice
vstupné: 50Kč
Z kapacitních důvodů prosíme o přihlášení předem:
komarova.okpce@volny.cz; 466 513 131

