Přehled akcí

ZÁŘÍ 2018
V KNIHOVNĚ
11. 9. od 18.00 hodin, náměstí Svornosti
„Baroko v Českém Krumlově“ – společná procházka
městem s výkladem Mgr. Martina Jakaba, tentokrát zaměřená
na českokrumlovské baroko. Trasa je naplánována z náměstí
přes Prelaturu směrem na Křížovou horu s prohlídkou kaple
Panny Marie Bolestné a sv. Kříže. Akce probíhá v rámci Dnů
evropského dědictví.
Sraz je na náměstí Svornosti u morového sloupu.
12. 9. od 18.00 hodin, Soukenická 37 (krámek Hezky Česky)
„Čteme Hezky Česky 3“ – třetí letošní setkání přátel českých
knih s Jaroslavou Dominovou. Tentokrát se bude číst z knihy
oblíbeného českého autora Patrika Hartla.
Akce se koná za každého počasí. Vstup zdarma.
15. 9. od 11.00 hodin, před kinem
„Zažít Krumlov jinak“ – knihovna se programu účastní
s hraním deskových her v 11.00, 13.30 a 15.00 hodin; drobné
odměny pro vítěze i ostatní hráče zajištěny. Současně bude
probíhat tradiční burza knih, kam můžete přinést své staré
knihy a hlavně ukořistit nějaké jiné.
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19. 9. od 18.00 hodin, Gotický sál
„Nástěnné malby v Gotickém sále krumlovské Prelatury“
– povídání s Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D. ředitelem NPÚ
územní památkové správy v Českých Budějovicích o objevu,
restaurování a mimořádném významu nástěnných maleb
Gotického sálu přímo na místě.
20. 9. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Českokrumlovsko 1938: opevnění, okupace, zajímavosti“
– beseda se spisovatelem a badatelem Ing. Janem Lakosilem
o událostech roku 1938 v pohraničí, budování opevnění a
německém záboru Sudet se zaměřením na Českokrumlovsko
a Šumavu.
27. 9. od 18.00 hodin, oddělení pro dospělé
„Podvečer na Maltě“ – krásy ostrovní země ve fotografiích
Zdeňky Mlýnkové s promítáním TV cestopisů publicisty Petra
Voldána.
29. 9. od 19.00 do 23.00 hodin, Prelatura, Horní 155
„Noc v knihovně“ – netradiční prohlídka noční knihovny
včetně historických sálů Prelatury s výkladem. Prohlídky
proběhnou od 19.30, 21.00, 22.30 hodin. Od 19.00 hodin
loutková pohádka pro děti „Princezna na hrášku, aneb pan
Andersen promine“. Akce probíhá v rámci Svatováclavské noci
otevřených muzeí a galerií.
29. 9. od 20.30 a od 22.00 hodin, studovna
„Když se psalo TGM“ – přijďte si poslechnout koláž z textů
Františka Rady a Karla Čapka. Dozvíte se zajímavosti o
Tomáši Garrigue Masarykovi i o životě za 1. republiky
v Českých Budějovicích.
Upozorňujeme, že průběh akcí bude fotografován.
Pořízené snímky budou použity výhradně za účelem propagace knihovny.
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