
Výstavy: 
Od 14.5.  
Jak se slovo mění v obraz – výsledné práce soutěžících ve 
výtvarné soutěži 
………………………………………………………. 

Dále probíhá: 
3., 10., 17.5. Internet a jeho možnosti  
počítačový  kurz pro úplné začátečníky,  
9.00 – 11.00 hod. PC učebna v Krajské knihovně 
v Pardubicích (1 volné místo) 
………………………………………………………. 

Připravujeme: 
22.6. vyhlášení výsledků celoroční soutěže Lovci perel  
bohatý doprovodný program pro děti na celé odpoledne 
(kulturní představení, výtvarná dílna, hry a soutěže)  
asi 13 – 18 hod. 
………………………………………………………. 
Akademie volného času na rok 2013/14: 
Předprodej permanentek v přízemí knihovny (v šatně)   
5.června 14.00 - 18.00 hod. 
6.června   8.00 - 12.00 hod. 
Program: 
25.9. – 23.10. 2013 
Moderní architektura v Pardubickém kraji  
přednáší PhDr. Pavel Panoch, Ph.D. 
30.10. – 27.11. 2013  
Rozhovory s psychologem 
přednáší Mgr. Vanda Štědrá 
15.1. – 12.2. 2014 
Regionální dějiny  
přednáší PhDr. František Šebek 
19.2. – 19.3. 2014  
Fytoterapie a aromaterapie 
přednáší Mgr. Pavla Kurková 
Více informací 
M.Bošinová – 466 531 249 a L.Adamová  – 466 531 250 
………………………………………………………. 
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)" 
 
 
 

 

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

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 
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Krajská knihovna v Pardubicích 
 
Naše tipy: 
 

Otevřená výtvarná dílna pro 
veřejnost 

Pojďte s námi růst 
aneb  

Vytvořme společně 
strom poznání 

navěky 

 
 
 

Kriminalita páchaná 
na seniorech 

 
 

Deskové hry 
 
 
 

Pravidelné schůzky SenSen – senzačních 
seniorů s překvapením: 
Vždy v 10.00 hod., Dům hudby, Sukova tř., 
10.00 – 10.30 hod. organizační pokyny 
7.5. od 10.30 hod. zpívání pro radost 
od 14 hod. dětské oddělení krajské knihovny – 
schůzka ke spolupráci seniorů 
s děts. oddělením, organizační výpomoc na 
akcích, klubové aktivity s dětmi,  pomoc při 
balení knížek 
14. 5. od 10.30 hod. přednáška o zdravé výživě 
21.5. od 10.30 hod.  
28.5. od 10.30 hod. literární kavárna 
 



DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
 
 
 
 

 
7.5., 14.5., 21.5., 28.5. Zpívánky 
pořad písniček a říkadel pro maminky s dětmi 
pořádaný školičkou Babymusic 
 

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

9.5. Výtvarná dílna - jarní 
přáníčko 
Jaro už se probudilo, sluníčko svítí a za chvíli bude 
vše v plném květu. Pozdravíme společně tuto dobu - 
přijďte si vyrobit jarní přáníčko, darovat ho můžete 
mamince ke Dni matek.  
13.00 – 17.00 hod. dětské oddělení 
 

10.5., 24.5. Logopedická poradna 
– pokud pochybujete o správné výslovnosti vašeho 
dítěte, můžete se poradit s Mgr. Martinou Sádovskou 
o prevenci poruch řeči.  
14.15 -15.00 hod. dětské oddělení 
 
 

16.5., 30.5. Čteme dětem pohádky… 
S babičkou? S dědečkem?  
Pohádkové čtení na oddělení pro velké i malé 
posluchače. Budeme si číst a povídat o jaru - hádanky, 
básničky a pohádky. Nebude chybět ani písnička, či 
jarní pranostika. Poslech hlasitého čtení rozvíjí 
schopnost soustředění a představivosti.  
16.00 – 17.00hod. dětské oddělení 
 

23.5. Deskové hry v knihovně  
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 – 17.30 hod. dětské oddělení 
 
Nabízíme: 
„Odkaz Cyrila a Metod ěje“   
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.  
10.00 – 11.30hod.  
 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
 
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 – na zdi před schodištěm do dětského oddělení 
vytvoříme strom, jehož listy budou ozdobeny názvy 
oblíbených knih, citáty či ilustracemi. 10.00 – 18.00 hod.  
OK – keramika V Ráji 878, Pardubice 
Vstupné: 50Kč, sleva pro rodiny s dětmi 
 
 

13.5. Vyhlášení výsledků  
a předání cen v literární soutěži  
„O pardubický pramínek“  
na téma Klikaté cesty písma 
od 9.30 hod. – Malý sál Domu hudby 
v Pardubicích 

 
13.5. Václav Talich  
v pořadu si připomeneme šťastný i hořký úděl 
legendárního dirigenta, jedné z největších 
osobností české hudby, který dosáhl proslulosti i 
na světových koncertních pódiích a operních 
scénách. Dne 28. května uplyne 130 let od jeho 
narození. Připravuje Zuzana Grohová 
13.30 hod. univerzální sál krajské knihovny 
 

14.5. Vyhlášení výsledků 
a předání cen ve výtvarné soutěži  
„Jak se slovo mění v obraz“ 
14.00 hod. vstupní vestibul knihovny 
 

14.5. Hezky česky – Vybrané 
kapitoly ze světové literatury ve 
filmu 
od 17.00 hod. – Dům hudby v Pardubicích, 
Sukova tř. Lektor: Mgr. Marie Barešová 
 

22.5. Kriminalita páchaná na 
seniorech 
přednáška městské policie,  pro veřejnost 
připravili SenSen – senzační senioři  
Přednáší: Mgr. Jana Mannlová 
10.00hod. univerzální sál 

 
29.5. Studánky – přednáška na téma  
Švejk jako Haškova překvapivá „konstrukce“ 
od 14.00 hod. – Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 
Pardubice. Lektor: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. 

Rozkvetlé jaro nás vítá 
barvami i vůněmi, 

maminky mají svátek 
druhou květnovou 

neděli.  
Popřejte jim! 


