Tisková zpráva
Kulturní akce v Městské knihovně v Českém Krumlově

říjen 2019


4. 10. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – Beseda s Do Thu Trang „ASI JATKA“ –
přednáška a beseda s Do Thu Trang, která se na svém blogu asijatka.cz zabývá
zajímavými aspekty česko-vietnamského soužití, které doplňuje trefnými a vtipnými
postřehy. Za svou činnost obdržela cenu Novinářská křepelka, nominaci na prestižní knižní
cenu Magnesia litera a zasedá například v porotě internetové ceny Křišťálová lupa. Akci
pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Českém Krumlově.



8. 10. od 9.00 do 17.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Dotkněte se historie“ – workshop
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích o historii knih a knižní kultury. Přijďte
si prohlédnout historické knihy a rukopisy a dozvědět se spoustu dalších zajímavostí. Akce
probíhá v rámci připomenutí 140. výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově.



11. 10. od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Jen prášek nemocnou duši nezahojí“ –
moderovaná beseda na téma vlastní zkušenost s duševním onemocněním, otázka nutnosti
medikace a cesta k zotavení. Moderovat bude Jindřich Jašík, autor knihy Cesta
ze schizofrenie. Akci pořádá v rámci Týdne duševního zdraví FOKUS České Budějovice
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově.



14. 10. 2019 od 17.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Pozdní léto a podzim – bylinky
a plody“ – tradiční povídání s Radmilou Malinovskou, tentokrát se zaměřením na byliny
a plody pozdního léta a podzimu.



15. 10. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Poválečné osudy knihovnictví
na Českokrumlovsku“ – vzpomínkové povídání Mgr. Věry Pazderkové o poválečném
působení v pojízdné knihovně na Českokrumlovsku. Akce probíhá v rámci připomenutí
140. výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově.



16. 10. 2019 od 16.30 hodin, oddělení pro děti – „Setkání v barvách podzimu“ – zveme
maminky s malými dětmi na podzimně naladěné vyprávění a hraní a také si něco malého
vytvoříme.



17. 10. 2019 od 16.00 hodin, pobočka Mír – „Podzimní tvoření na pobočce Mír“ –
zveme vás na tradiční společné tvoření. Vyrobíme si veselé dráčkové zápichy a s Karolínou
Pimparovou podzimní kytičky z barevného lýka. Příspěvek na materiál 30 Kč, rezervace
na telefonním čísle 380 726 119.
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21. 10. od 18.00 hodin – „Počátky českokrumlovské knihovny“ – V rámci jubilejní
přednášky Mgr. Martina Neudörfela k založení českokrumlovské knihovny si blíže
představíme, kterak se během pouhých tří let podařilo z malého pěveckého kroužku
knížecích granátníků a vlastenců vybudovat unikátní organizované společenství nadšenců
napříč společenskými vrstvami, které díky zápalu a obětování svých členů nejen
přesvědčilo na dva tisíce svých spoluobčanů, aby se veřejně přihlásili k českému jazyku,
ale i přímo umožnilo vznik vůbec první veřejné české knihovny v Českém Krumlově,
předchůdkyně naší knihovny, a obnovení české školy v našem městě. Akce probíhá
v rámci připomenutí 140. výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově.



24. 10. od 10.00 hodin, oddělení pro dospělé – „Dopolední káva – tentokrát s Helenou
Čapkovou“ – další ze série povídání s Monikou Beranovou. Po třech setkáních s bratry
Čapky, bude nyní řeč o jejich sestře Heleně Čapkové. Pro návštěvníky bude připraveno
malé občerstvení.



29. 10. od 18.00 hodin, Gotický sál – „Jak pečovat o památky v historických jádrech
měst“ – Co všechno můžeme na historických fasádách a fasádách objektů v památkovém
prostředí vnímat jako hodnotné? Jaké jsou principy oprav fasád objektů v souvislosti s jejich
modernizací a s ohledem na materiálové a architektonické souvislosti? Jak řešit reklamní
zařízení na historických fasádách? Přijďte diskutovat s památkáři z Národního
památkového ústavu, ú. o. p. v Českých Budějovicích. Přednášejí Ing. arch. Radek Liška
a Ing. Hana Rýcová.



31. 10. 2019 od 15.00 hodin, pobočka Mír – „Podzimní tvoření na pobočce Mír“ –
zveme vás na další tradiční společné tvoření. Tentokrát si vyrobíme pod vedením Olgy
Kolářové kytičky z listí a z korku pěkné sovičky. Příspěvek na materiál 20 Kč, rezervace
na telefonním čísle 380 726 119.
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