Program akcí září 2018
6.

Slovo a hudba uzdravuje

6.

Den zdraví – beseda s youtuberem Martinem Rotou

čtvrtek

čtvrtek

10.
Ko

pondělí

oddělení NSP nemocnice Turnov od 13:00

Komponovaný pořad slova a hudby pro pacienty oddělení následné péče v rámci akce Den zdraví 2018. Účinkují Eva Kordová a RNDr. Josef Uchytil.

areál nemocnice Turnov od 14:00

Tato akce se koná v rámci Dne zdraví a je věnována všem mladým účastníkům. Pořádá ICM.

Výlet Českým rájem

oddělení pro děti a mládež od 8:30

Pro obyvatele penzionu Žižkova a Výšinka je připraven výlet po Českém ráji. Podíváme se na známá krásná místa. Nejdříve navštívíme hrad
VALDŠTEJN spojený s posezením a tradičním pohoštěním buchtami a kávou. Projedeme kraj rybníků a následovat bude další projížďka Českým rájem
až do Sobotky.

mpon
ovan
Akce se koná v rámci projektu Aktivní senior, ve spolupráci odborem životního prostředí Města Turnova.
ý 11. Slavnost čtení
městské divadlo Turnov od 10:00
úterý
pořad
Zábavné a hravé dopoledne pro držitele knížky Bráchova bota, která uzavřela celostátní projekt výchovy ke čtenářství Knížka pro prvňáčka zaměřený
slova na nejladší čtenáře.Hosté pořadu budou spisovatelka Michaela Fišarová a herec Miroslav Reil.
Čtenářský klub Turnovský Granátek
a
dětské oddělení knihovny od 14:00
11.
hudb
Čtenářský klub pokračuje i v novém školním roce! Je určen pro aktivní mladé čtenáře od 7 do 15-ti let, které baví psát, ilustrovat, tvořit a scénické
úterý
y pro čtení. Klub se schází pravidelně každé úterý od 14 do 16 hodin. Vedoucí klubu Eva Kordová, více informací na webu knihovny.
pacie Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší
12. - 13. září
12.
nty
V rámci festivalu Jičín – město pohádky kam pojede i turnovská skupina dětí se svou knihou Kvítí z Krakonošovy zahrádky, se koná také 22. ročník
13.
dílny, která je zaměřena tématicky nejen na festivalové konání, ale také na přednášky, které mají rozšířit teoreticky i prakticky znalosti
odděl knihovnické
knihovnic v práci s dětským čtenářem a spolupráci se školou.
ení
násle První světová válka a vznik Československa
Kamenářský dům muzea od 17:00
12. Přednáška u příležitosti 100.výročí vzniku samostatné československé republiky. Přednáší Mgr. Vojtěch
Kessler,Ph.D.
dné
středa
péče
Tradiční čínská medicína
v rám
13.
čtvrtek 13. od 14:00, klubovna Klubu aktivní senior Žižkova
24.
ci
pondělí 24. od 14:00, penzion Výšinka
26.
akce
čtvrtek
středa 26. od 14:00, klubovna DD Pohoda
Den
Zajímavé metody čínské medicíny pro posílení zdraví, imunity a psychiky přiblíží, teoreticky i prakticky Hana Volfová.Koná se v rámci Dnů zdraví a
zdrav projektu Aktivně ve stáří.
í
Vítáme do života
Kulturní centrum Střelnice od 9:00
2018.
15. Tradiční vítání nových občánků města Turnova třetí v tomto roce je ve spolupráci s matrikou městského
úřadu obohaceno v rámci projektu S knížkou
sobota
Účink do života dalšími dárky, včetně dárkového poukazu knihovny pro děti a rodiče na registraci dětí do 6 let věku
zdarma.
ují
Dílna podzimní – houbová, skřítková, maková
Eva
oddělení pro děti a mládež od 10:00
16.
Po prázdninách opět začíná cyklus nedělních tvůrčích výtvarných dílen pro rodiče s dětmi. Zářijová dílna je zaměřena na podzimní materiály a plodiny.
Kord
neděle
Podíváme se do světa tajemství lesa, vyrobíme si skřítky, houby, ježky a další podzimní výrobky. Na všechny rodiče a děti se těší naše lektorky Eva
ová a Šrajerová, Lenka Bendáková a Simona Bakešová.
RNDr Turnov v proměnách století
Město Turnov od 8:00
. 17.
Historicky i literárně laděné procházky naším městem s průvodním slovem o proměnách města Turnova v průběhu století. Procházk y jsou součástí
19.
Josef
literárně dějepisného semináře pro II. stupeň základních škol. Doplněno zadáním praktických úkolů pro účastníky. Provází Eva Kordová. Koná se v
Uchyt rámci projektu Rok 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
il.
Večer Na Sboře - Lovy skvostů temné oblohy
Dúm Na Sboře od 18:00

25.
úterý

27.
čtvrtek

Zveme širokou veřejnost na poutavou přednášku Petra Horálka, astronoma, fotografa a cestovatele.Jsme zvyklí z učebnic, že v noci vidíme hvězdy,
ale hvězdná obloha nabízí mnohem více zážitků. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do
Tichomoří? I to se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.

Na Bramboře kolem světa

ICM – sálek knihovny 18:00

Cestopisná přednáška v rámci cyklu Cestovatelské čtvrtky, které pořádá ICM v knihovně.
2 blázni, 1 motorka, 650 dní, 90 000 km, 4 kontinenty, 29 zemí a moře zážitků! Povídání o cestě kolem světa na motorce jménem Brambora. Na cestách
dvojice na motorce strávila rok a půl v kuse a projela 29 zemí v rámci Evropy, Asie a Ameriky.

Výstava: Karel Čapek- spisovatel, novinář, publicista

od 10. května do 10. září - Galerie Na Schodech knihovny

Výstava z dokumentů Památníku bratří Čapků ze Strže je věnována významné osobnosti století v rámci Roku bratří Čapků a 100. výročí vzniku
samostatné československé republiky.

Výstava: Kde končí svět – Já jsem tvůj člověk – zvíře

od 22. května do 31. září - Dům přírody v
Dolánkách
Výstava výtvarných a literárních prací z knihoven regionu, které vznikly v
rámci 11. ročníku projektu výchovy ke čtenářství Klubu dětských
knihoven SKIP ČR. Výstava bude v prostorách Domu přírody v
Dolánkách do konce prázdnin.

Výstava: Malujeme pejska a kočičku

do 30. září 2018 - Dům přírody v Dolánkách
- Galerie Na Schodech knihovny
Výstava výtvarných prací z výtvarné soutěže, která je součástí projektu
Rok bratří Čapků. V prostorách Domu přírody v Dolánkách je tuto výstavu
možné vidět také do konce prázdnin.

Upozornění na říjen 2018
Připravujeme na první říjnový týden – Týden knihoven:
pondělí 1. října – neděle 7. října 2018
Celostátní
propagační akce
na podporu knihoven/a+481
jejich
ve společnosti
www.knihovna.turnov.cz
/ kultura@knihovna.turnov.cz
312úlohy
739 /Změny
v programu vyhrazeny.

