Přehled akcí

KVĚTEN 2018
V KNIHOVNĚ
3. 5. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Českoslovenští letci v Royal Air Force“ – povídání s PhDr.
Danielem Švecem o životě a osudech československých letců
za 1. republiky a během 2. světové války. Akci pořádá Sdružení
cestovního ruchu Český Krumlov ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Českém Krumlově v rámci Oslav osvobození.
9. 5. od 17.00, 18.00 a 19.00 hodin, Gotický sál a nádvoří Prelatury
„Noc literatury 2018“ – série veřejných čtení v rámci
celorepublikové akce; číst budou herci z Divadelního klubu
Českokrumlovská scéna J. Procházková, J. Pokorný, J. Dominová,
L. Šlajferčíková a M. Bauer.
10. 5. od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Tvoření ke dni maminek na pobočce Mír“ – vyrobíme si brož z
organzy, tvoření je určeno pro děti od 5 let; příspěvek na materiál
činí 20 Kč, rezervace na telefonním čísle 380 726 119.
14. 5. od 18.00 hodin, Gotický sál
„Jeřábi táhnou na Jakobínku“ – povídání s Mgr. Petrem
Pavelcem, Ph.D. ředitelem NPÚ územní památkové správy
v Českých Budějovicích o projektu restaurování věže Jakobínka.
15. 5. od 13.00 do 17.00 hodin, oddělení pro děti
„Nebojte se knihovny!“ – program pro rodiny s dětmi ke Dni rodin
v rámci projektu Týden rodiny offline. Přijďte se podívat do oddělení
pro děti a seznámit se se vším, co nabízí pro vás i vaše děti. Ve
14.00 a v 16.00 hodin proběhne čtení z nových knih pro děti.
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23., 24., 25. 5. od 10.00 hodin, učebna
„Trénink paměti“ – tři navazující lekce na osvojení základních
technik mozkového joggingu; rezervace na: mazurova@knih-ck.cz,
380 714 794.
23. 5. od 15.00 hodin, oddělení pro děti
„Zajímá nás nejen čtení, ale také vyprávění“ – druhý ročník
soutěže pro děti ve vypravování příběhů. Bližší informace v oddělení
pro děti, 380 716 385, jelinkova@knih-ck.cz.
24. 5. od 10.30 do 12.00, od 13.00 do 14.30 hodin, oddělení pro
dospělé
„Beseda a promítání filmu se Stanislavem Motlem“ – určeno pro
školní mládež. Od 10.30 hodin bude pro žáky 2. stupně ZŠ promítnut
film „Kalvárie lidických letců“ a „Vlak do pekla“. Od 13.00 hodin
shlédnou studenti SŠ film „Němci proti Hitlerovi“.
24. 5. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Večerní promítání filmu a beseda se Stanislavem Motlem“ –
promítnut bude autorský dokumentární film „Výstřely v Miami“
o kladenském rodákovi Antonínu Čermákovi, který se v USA
vypracoval až na starostu Chicaga a v roce 1933 podlehl atentátu.
Vstup zdarma! Rezervace míst na e-mailu: icm@icmck.cz nebo
mobilu: 739 363 374.
30. 5. od 18.00 hodin
„Za historií Českého Krumlova“ – společná procházka městem
s výkladem Mgr. Martina Jakaba. Tentokrát se zaměříme na zámek a
podzámčí. Sraz je na nádvoří knihovny v Horní 155.
1. 6. od 13.00 do 17.00 hodin, oddělení pro děti
Velké luštění a hraní k svátku dětí“ – zábavná hra pro všechny
příchozí, při které projdete celou knihovnu a splníte řadu úkolů.
21. 5. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Taje gorilího života v pražské ZOO“ – povídání s Janem
Bedřichem studentem Veterinární univerzity v Brně specializujícím
se zejména na etologii goril.
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