
Konzultační čtvrtky   
7., 14., 21., 28. 2. všeobecná studovna KK 
 

Výstavy: 
23. 1. – 20. 4.  
Jak nás překvapili skřítci  
výstava žáků ZUŠ Havlíčkova  - dětské oddělení 
29. 1. – 19. 2.  
Když nás knihy zaujmou 
výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Polabiny 
- vestibul krajské knihovny 
 

Vyhlášení soutěží 
více informací v knihovně – oddělení kulturních služeb 
tel: 466 500 754, 466 513 131 

Oka-mžiky života 2013 
otevřená fotografická soutěž 
 
Jak se slovo mění v obraz 
výtvarná soutěž pro děti ZŠ a studenty SŠ 
 
Klikaté cesty písma 
19.ročník literární soutěže O pardubický pramínek  
pro žáky ZŠ a SŠ 
 
22. 2. uzávěrka přihlášek na Krajskou přehlídku 
Celostátního festivalu poezie Wolkr ův Prostějov 2013 
……………………………………………………….. 
Putování s pardubickým Cimrmanem 
2.ročník 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. Více 
informací v knihovně – oddělení regionální studovny 
………………………………………………………. 

Dále probíhá: 
cyklus Akademie volného času 
vždy 16.00-18.00 hod. univerzální sál 
6. a 13. 2. přednáší PhDr. František Šebek 
20. a 27. 2. přednáší PaedDr. Jitka Hladká 
- již obsazen! 
 
Kurz  počítačů pro seniory  
probíhá 15. a 22. 2.  - již obsazen! 
 
 

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: 

 
Hezky česky 

cyklus literárních 
přednášek 

 
 

Hobití putování 
šifrovací hra pro děti 

 
 

Šití z plstí 
neopustí 

výtvarný workshop 
 
 
 
 
 

SENSEN - SENzační SENioři 
Setkáváme se v Domě hudby, Sukova tř.,  
1. poschodí, sál č. 220 vždy v úterý:   
12., 19., 26.2. od 10 hod.  
 
Plánujeme společné aktivity – rozvíjení počítačové 
gramotnosti, čtení z oblíbených knih, diskuze na 
různá témata, angličtina zábavnou formou,výlety do 
přírody a za kulturou 
Pokud vás naše činnost zajímá, přijďte mezi nás!  
 



DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
 
 
 
 

 
Prázdniny v knihovně 
Deskové hry 
Dobrodružství, napětí, legrace a spolupráce. Přijďte si 
zahrát např.: Scrabble, Carcasonne, Harry Potter 
pá 1.2. 9.00 - 18.00 hod., st 6.2. 14.00 – 17.30 hod. 
 
Hobití putování 
Šifrovací hra pro děti od 10let inspirovaná knihami 
J. R. R. Tolkiena "Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky". 
Hledejte s odvážným hobitem Bilbem stopy zanechané 
výpravou putující k vzdálené Osamělé hoře v kouzelném 
světě Středozemě. Kdo dojde až na konec, čeká ho nové 
poznání i odměna.  

Výtvarná dílna  
„Jak nás překvapili skřítci“ 
Během zimy se u nás v knihovně ohřívají! Prohlédněte si 
je na výstavě, kterou připravila ZUŠ Havlíčkova a 
namalujte skřítkům kamarády. Přijďte zdobit čepice a 
palčáky, ať v zimě nezmrznou! 
 

Videopohádky  
Klubové promítání pohádek - třeba z večerníčků  

 

 

 
 

5.2., 12.2., 19.2., 26.2. 
Zpívánky 

Písničky, říkadla, pohybové hry s muzicírováním pro 
maminky s dětmi pořádá  „Babymusic“ 10.00 – 10.45 hod. 

 

7. 2.,  21. 2.  
Čteme dětem pohádky… 

S babičkou? S dědečkem?  
Pro malé i velké posluchače čteme klasické i moderní 

pohádky pro radost i poučení. 16.00 – 17.00 hod. 
 

15.2.  Logopedická poradna 
Máte-li pochybnosti o správné výslovnosti vašeho dítěte, 

přijďte se poradit s logopedkou Mgr. Martinou Sádovskou. 
15.30 - 16.00 hod. 

15.2. Kladivo na čarodějnice 
- interaktivní tematická hra v knihovn ě 

Připravují členové občanského sdružení Larpy Pardubice. 
Pro čtenáře od 15 let, svou účast hlaste předem!  

15.00 -19.00 hod. sklepení krajské knihovny 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

11.2. Valčík, král tanců 
Máme plesovou sezónu, a tak si v několika ukázkách v 
provedení špičkových interpretů připomeneme tento 
elegantní, vznešený a dekorativní tanec, který nesmí 

chybět v repertoáru orchestru na žádném plese. 
13.30 hod. univerzální sál krajské knihovny 

 

 

16.2. Tvůrčí dílna  
pro recitátory 

příprava na přehlídky – výběr a práce s textem, 
hlasová a dechová cvičení. 
lektoři: Nina Martínková, Vít Roleček 
9.00 hod. Dům hudby, Sukova tř. 1260,  
vstupné 50Kč 
 

19. 2. Hezky česky  
Jméno Vokolek 

připomínka 100. výročí narození pardubického 
rodáka básníka Vladimíra Vokolka   
lektor: PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. 
17.00 hod. Dům hudby, Sukova tř. 1260,  
vstupné 50Kč 
 

23.2. Základy dirigentské 
techniky II. 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky 
Lektor: MgA. Jaromír M. Krygel                    
9.00 hod. Dům hudby, Sukova tř. 1260 
 

27. 2. Studánky  
Cesta Oty Pavla od sportovní 

reportáže k přírodní próze 
Lektor: PaedDr. Josef Hetych 
14.00 hod. Seniorcentrum Pardubice,  
Pospíšilovo náměstí 
 

28.2. Šití z plstí neopustí  
výtvarný workshop 

výroba dekoračních brožek a drobností z plstí, 
stříhání, šití, vyšívání, zdobení korálky 
lektor: Mgr. Iveta Komárová, vstupné: 50Kč 
17.00 hod. Dům hudby, Sukova tř. 1260 
Z kapacitních důvodů prosíme o přihlášení 
předem: komarova.okpce@volny.cz; 466 513 131 

 

Ahoj děti! Dejte o 
prázdninách  nudě sbohem a  

přijďte se pobavit do 
knihovny. Program jsme pro 

vás připravili rozmanitý! 
 

Soutěž: „Lovci perel“ pokra čuje! 
Čtěte knihy označené jako PERLORODKY 
a sbírejte perly! Za každou přečtenou 
knihu získáte perlu. Navlékejte z perel  
náhrdelník!  

 

Dětské oddělení je otevřeno: 
pá 1. 2. 9.00 -18.00 hod. 
po-pá 4.- 8.2. 9.00 - 18.00 hod. 
út a so 2., 5. a 9. 2. 9.00 -12.00 hod. 
 


