7.

Vánoční povídání
a muzicírování
pro děti
edy
Vánoční příběhy, kol
a zvyky.
klubovna knihovny
10–11 hod.

11.

Vánoční čtení pro
malé nemocné

čtení a povídání s dětmi
v nemocnici
Pardubická krajská nemocnice,
oddělení dětské chirurgie
10–11 hod.

16.

Vánoční setkání
v Evropském domě

8.

Jméno růže

Středověká mysteriózní
detektivka s prvky thrilleru
!
VČD premiéra:
U. Eco – C. J. Frankl
7. a 8. 12. 2013 | 19 hod
.

11.

Studánky

Trvalé hodnoty díla
Karla Čapka
Lektor:
doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
14 hod.

17.

Zpívánky

Klub SenSen
10 hod.

Pořad písniček a říkadel pro
maminky s dětmi pořádaný
školičkou „Babymusic“
klubovna knihovny
10–11 hod.

21.

22.

Jeptišky

premiéra muzikálové komedie
Malá scéna ve dvoře – VČD
19 hod.

28.

Holky z kalendáře

komedie
Východočeské divadlo – VČD
19 hod.

Království mašinek
Výstava ze světa modelářů
železnic
Pardubický zámek – VČM
do 23. 2. 2014 | 10–18 hod.

29.

A je to v pytli!

komedie
Východočeské
divadlo – VČD
19 hod.

8.

Sladké Vánoce

ávky
Předvánoční dílny, ochutn
ch
a hudba v rytířských sále
Pardubický zámek - VČM
13–18 hod.

12.

Tvoření pro radost
– Vánoční přáníčka
u
Výtvarná dílna techniko
vání
scrapbooking, kombino
z papíru a razítek
univerzální sál knihovny,
vstupné 30 Kč, pro SenSen
zdarma, Iveta Komárová
9–11 hod. a 16–18 hod.

18.

Za Babičkou
a Boženou Němcovou

do Ratibořic i České Skalice
fotografie, úryvky z Babičky, dopisů B. Němcové a další zajímavosti
skleněné panely u regionální
studovny knihovny
od 18. 11. 2013

23.

Pod vánočním
stromečkem…

cí dětí,
Výstava výtvarných pra
ch
které namalují ve výtvarný
dílnách během Dne pro
3
dětskou knihu 30. 11. 201
y
Výstavní prostor knihovn
4
17. 12. 2013 – 13. 1. 201

9.

Karel Čapek

– Povídání o jeho životě a díle,
četba ukázek z děl
Karla Jará pro SenSen
univerzální sál knihovny
10 hod.

12.

Hudební podvečer
s Konzervatoří
Pardubice

9.

Vánoce, Vánoce
přicházejí

Posezení s vánočn
í hudbou
tradiční, klasickou
, ale i jiných
hudebních žánrů
Zuzana Grohová
univerzální sál kniho
vny
13.30 hod.

13.

Vánoční trhy

Pernštýnské náměstí
9.–15. 12. 2013 | od 10 hod.

VČG Dům U Jonáše
17 hod.

19.

Čtení s babičkou…
s dědečkem?

19.

Moderní deskové
a karetní hry

Vánoční čtení pro velké i malé
posluchače. Pohádky, vánoční
zvyky, zpívání koled.
dětské oddělení knihovny
16–17 hod.

pro děti od 10 let do 15 let
Klubovna knihovny
15–17 hod.

24.

24.

Stuck in Pardubice

výstava českých a anglických
členů stuckistického hnutí
Galerie města Pardubic
na Příhrádku
Štědrý den
10–15 hod. a 21–24 hod.
do 24. 12. 2013

Štědrovečerní
adle
zpívání v divdlo
– VČD
Východočeské diva
24 hod. (o půlnoci)

10.

Hezky česky

Literární toulky se sochařem
Vladimírem Preclíkem
Lektor: PaedDr. Josef Hetych
Sál Domu hudby,
vstupné 50 Kč
17 hod.

14.

Čtení s babičkou…
s dědečkem?

na pokračování: Betlémská noc
z knihy Marie Kubátové
10–11 hod.

20.

Peklo

výstava postaviček V. Klimtové
Mázhaus, Pernštýnské náměstí
do 20. 12. 1013 | 13–18 hod.

25.

Vánoční varhanní
koncert

pardubický varhaník a dirigent
Petr Vacek a barytonista
Jan Jiráčka
Husův sbor, Jiráskova ul.
17 hod.

30.

Balada pro banditu

křest CD
Východočeské div
adlo – VČD
19 hod.

10.

Zpívánky

Pořad písniček a říkadel pro
maminky s dětmi pořádaný
školičkou „Babymusic“
klubovna knihovny
10–11 hod.

11.

í
Ozdoba na vánočn
stromeček

ádání
Výtvarná dílna – skl
ných papírů,
hvězdiček z barev
ckého těsta
modelování z vizovi
vny
iho
kn
a
vn
klubo
15–17 hod.

14.

15.

Pohádka pro děti
KD Dubina
10 hod.

Filharmonie Pardubice
Dům hudby, Sukova síň
15. 12. 2013 | 18 hod.
20. 12. 2013 | 19 hod.

Putování za
Ježíškem

21.

Čtení s babičkou…
s dědečkem?
noc
ská
na pokračování: Betlém
z knihy Marie Kubátové
y
dětské oddělení knihovn
10–11 hod.

26.

Dobrá a krásná
kniha je ta, která
plnými hrstmi
rozsévá otazníky.
J. Cocteau

31.

Všichni autoři se ,
m
inspirují živote y
ih
kn
ré
ale jen dob
ro
p
cí
jsou inspira
život.
P. Holečková

Vánoční koncert

21.

Lastminute Vánoce

výtvarná dílna pro děti 6–12 let
na objednání
Galerie u Jonáše – VČG
14–16.30 hod

27.

Historické hračky

Výstava hraček, he
r a dětské
promítací techniky
ze sbírek
Muzea technických
hraček
Pardubický zámek
– VČM
do 16. 3. 2014 | 10
–18 hod.

v měsíci
21. den
prosinec
akce v prostorách
knihovny
akce mimo
knihovnu

1.

Slavnostní
rozsvěcení
vánočního stromu
Pernštýnské nám.
16.15 hod.

2.

Oka – mžiky
života 2013 Jiřího
Platenky

výstava fotografií 10. ročníku
fotosoutěže
výstavní prostor knihovny
do 16. 12. 2013

4.

Mikuláš a čert

Výtvarná dílna – postavi
čky
z keramické hlíny nebo
z papíru
Klubovna knihovny
15–17 hod.

5.

Čtení s babičkou…
s dědečkem?

Vánoční čtení pro velké i malé
posluchače. Pohádky, vánoční
zvyky, zpívání koled.
dětské oddělení knihovny
16–17 hod.

1.

Dům kočky
Modroočky

Pohádka
Malá scéna ve dvoře – VČD
14 a 16 hod.

3.

Zpívánky

Pořad písniček a říkadel pro
maminky s dětmi pořádaný
školičkou „Babymusic“
Klubovna knihovny
10–11 hod.

m,
čtenářů
a
n
e
ř
v
e
z.
a je ot
lubovn enářský průka
k
a
v
o
n
t
Vendelí mají platný č
emají,
kteří
j ještě n yplnit.
e
j
í
ř
e
t
Ti, k
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ou v rec ů činí 60 Kč.
h
o
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j
si je
měsíc
k na 12
e
t
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o
P

OTEVÍRACÍ DOBA VÁNOCE 2013:
Oddělení naučné literatury, beletrie,
studovny, čítárna, informační, recepce
23. 12.
8–17 hod.
24. 12. – 28. 12.
zavřeno
30. 12.
8–18 hod.
31. 12. – 1. 1. 2014
zavřeno

Dětské
oddělení
9–17 hod.
zavřeno
9–18 hod.
zavřeno

Hudební
oddělení
13–17 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Tip: Kde končí svět

literární a výtvarná soutěž pro děti do 16 let.
Soutěžní práce zasílejte nebo odevzdávejte –
literární do 16. prosince 2013,
výtvarné do 21. března 2014.

5.

a
Mikulášská nadílk
v knihovně

Nabídka Krajské knihovny v Pardubicích

prosinec 2013

Advent
v knihovně
Třpytivé ozdoby, zelené chvojí, červené
mašle? To je k Adventu trochu málo! Co
takhle koncerty, divadlo, výstavy, tvoření,
zpívání, čtení a další společenské vyžití?
Cesta k tichu, ale také k lidem, k prožitkům a sdílení radosti, pohody a lásky?
Nyní máte skvělou příležitost! Zkuste si
očekávání svátečních dní zpestřit odpočítáváním ve speciálním kalendáři, který
nadílkou Ježíška rozhodně nekončí.

Mikuláš rád
Nezapomeňte, že
a písničky!
čky
sni
bá
é
kn
pě
slyší
u na
do
bu
lem
dě
an
s
Čert
hlížet.
odvážné čtenáře při
ihovny
dětské oddělení kn
16.30–17.30 hod.

Přejeme si, ať vás naše nabídka zaujme
a těšíme se na vaši účast na některé
z námi nabízených akcí i v naší knihovně.

6.

Logopedická
poradna

nikdo nerodí,
ukázat cestu.

s Mgr. Martinou Sádovs
kou
klubovna knihovny
15.30–16 hod.

Krajská knihovna v Pardubicích
Příspěvková organizace Pardubického kraje, Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
tel.: 466 531 240, dotazy@kkpce.cz , www.kkpce.cz

Čtenářem se
čtenáři musíme

