Přehled akcí

KVĚTEN 2019
V KNIHOVNĚ
9. 5. od 16.00 hodin, pobočka Mír
„Tvoření ke dni maminek na pobočce Mír“ – vyrobíme si
pro své maminky náramek z korálků a zdobený svícínek.
Příspěvek na materiál je 20 Kč, rezervace na tel.: 380 726 119.
14. 5. od 18.00 hodin, Gotický sál
„Jak se žilo a slavilo u krumlovských minoritů v době
barokní“ – beseda s Mgr. Markétou Královou o tom, jak
vypadal každodenní život u krumlovských minoritů v 18. století.
Chcete vědět, proč si zakládali na krásné hudbě, kvůli které
klášter navštěvoval i samotný kníže Schwarzenberg? Přijďte
se zaposlouchat do libých tónu baroka a zároveň se dozvědět
více o dosud neznámém období českokrumlovských dějin.
15. 5. od 18.00 hodin, Soukenická 37 (krámek Hezky Česky)
„Čteme Hezky Česky“ – setkání přátel českých knih
s Jaroslavou Dominovou. Akce se koná za každého počasí.
Vstup zdarma.
22. 5., 24. 5., 29. 5., 31. 5. od 10.00 hodin, učebna
„Mozkový jogging pro seniory“ – přijďte si procvičit paměť,
naučit zábavné mnemotechniky, vyřešit kvízy a testy ve
čtyřech po sobě navazujících lekcích. Kurz vede Mgr. Gabriela
Mazurová, certifikovaná lektorka 2. stupně. Rezervace na
telefonu: 380 714 794 nebo e-mailu: mazurova@knih-ck.cz.
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22. 5. od 15.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Zajímá nás nejen čtení, ale taky vyprávění“ – 3. ročník
neformální soutěže mladých vypravěčů, tentokrát na téma
„Moje velké dobrodružství“ a „Já a sport“. Pokud se ještě
chcete přihlásit, tak bližší informace v oddělení pro děti, tel.
380 716 385 nebo mail: jelinkova@knih-ck.cz.
30. 5. od 13.00 do 18.00 hodin, oddělení pro děti
„Moji známí z knížek“ – hra pro příchozí k Mezinárodnímu
dni dětí v prostorách knihovny. Můžete vyhrát drobné ceny!
Určeno všem dětem bez rozdílu věku.
30. 5. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Večerní promítání a beseda se Stanislavem Motlem“ –
prezentován bude rozhlasový dokument „Milenec hvězd“
a promítány fotografie k připomenutí 100. výročí od úmrtí
M. R. Štefánika spoluzakladatele Československé republiky.
Vstup je zdarma. Vzhledem k omezenému počtu míst
pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se nahlásí
předem prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz nebo mobilu:
739 363 374.
5. 6. od 16.30 hodin, oddělení pro děti
„Pohádková hodinka“ – podvečer určený malým
návštěvníkům knihovny a jejich rodičům.

Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Pořízené snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
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