Městská knihovna Antonína Marka
Jeronýmova 517
511 01 TURNOV

Kalendář kulturních a vzdělávacích akcí na duben 2009

Pátek 3.dubna – sobota 4.dubna
NOC S ANDERSENEM
9.ročník celostátní propagační akce na podporu čtenářství
Kdo z Vás zažil v loňském roce Pohádkový čertologický kongres,pohádkový průvod
městem, stezku odvahy v muzeu, spaní v knihovně a ve školní družině, hledání pokladu
o půlnoci, půlnoční čtení pohádek ? Tak ten ví, že stojí za to jít i letos s námi do Noci
s Andersenem, světoznámým pohádkářem.
Letošní ročník je ve znamení Rytířů, ale i dalších pohádkových postav. Tento ročník
Noci s Andersenem se koná na počest pohádkáře a spisovatele Františka Nepila.
Proto nese název „Dobrá a ještě lepší pohádka aneb Rytíři nás zvou ..“
Program :
• Sraz pohádkových postav u stromu Pohádkovníku
u Městské knihovny A.Marka v 17 hodin
• Pohádkový průvod městem pod vedením krála a královny všech pohádek
Českého ráje.
• Malá slavnost na náměstí Českého ráje – přivítání pohádkového průvodu,
rytířská klání
• Pohádkovník u Muzea Českého ráje – vysazení nového pohádkového stromu
• Pohádkový kongres v galerii Muzea Českého ráje , pohádky, soutěže, hry, stezka
odvahy v zahradě muzea
• Večerní průvod městem s pohádkovými lampičkami
• Program na spacích místech- hledání půlnočního pokladu
• Pozdravy spáčům z celé pohádkové říše
• Noční čtení až do spánku
• Udělení Ceny spáčů a odvážných nocležníků
Záštitu nad Nocí s Andersenem roku 2009 převzala PhDr .Hana Maierová, starostka
města Turnova a PhDr.Jaromír Jermář, senátor České republiky
Na všechny spáče a účastníky se těší Skřítek Knihovníček , dobrý drak Librosaurus
a král s královnou z říše pohádek

Neděle 5.dubna
Proutěná dílna
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je laděna předvelikonočně. Bude zaměřena na různé
výrobky a dekorace z proutí, pomlázky, velikonoční perníčky. Lektorka Lenka
Neumannová a Lenka Zadražilová .
Dětské oddělení knihovny
Začátek ve 14 hodin

Středa 8/.,dubna
Anketa o nejhezčí knihu roku
Při slavnostním vyhlášení ankety SUK 2008 o nej knihu roku vystoupí v kulturním programu
žáci ze ZŠ Skálova Turnov se svým programem „Eurovláček“. Zároveň proběhne velká
autogramiáda se známými spisovateli a ilustrátory.
Sál Boženy Němcové PNP Praha
Začátek v 10 hodin

Pátek 17.dubna – sobota 18.dubna
Poznejme židovskou tématiku
Dvoudenní seminář bude zaměřen nejen na židovské památky Turnovska a Libereckého
kraje,ale celkově na památky židovské kultury naší republiky.Zároveň přinese řadu
teoretických poznatků z židovské kultury, života, jazyka a pohled do současné Izraele.
Teoretická část bude doplněna výkladem a prohlídkou nově zrekonstruované židovské
synagogy a židovského hřbitova.Lektoři semináře budou PhD..Terezie Dubinová,
správkyně synagogy v Turnově a Mgr. Pavel Jakubec, autor knihy Židovské památky České
republiky.Doplněno v sobotu o prohlídku synagogy a židovského hřbitova
Seminář se koná za finanční podpory MK ČR a SKIP České republiky .
Začátek v pátek v 17 hodin
Městská knihovna A.Marka
Sobota 9 – 15 hodin

Čtvrtek 23.dubna
Čteme všichni – vypráví jen někdo
Pod tímto názvem proběhne opět 6.ročník přehlídky v umění vyprávět. Tentokrát na téma
Jakou barvu má svět? Barevný svět pohádek Františka Nepila a Ondřeje Sekory.Na počest
významných životních výročí obou českých spisovatelů.
Poté bude v květnu následovat po místním kole, také regionální kolo v Knihovně Václava
Čtvrtka v Jičíně ve čtvrtek 21.května 2009. Bližší informace a přihlášky v knihovně.
Dětské oddělení knihovny
Začátek v 9 hodin

Připravujeme na květen :
Neděle 3.května
Večer Na Sboře – Večer pro Jana
Mimořádně se tento pořad na počest malíře a básníka Jana Solovjeva u příležitosti nově
vydaných textů koná v neděli. Tento pořad je benefiční a pro svého přítele vystoupí Alfréd
Strejček a Štěpán Rak .
Dům Na Sboře
Začátek v 17 hodin

Úterý 5.května
Ivanka Devátá
Komponovaný pořad se známou herečkou, spisovatelkou Ivankou Devátou. Na kytaru
doprovází písničkář Pavel Půta.. Doplněno autogramiádou .
Městské divadlo – Divadelní klub
Začátek v 18 hodin

Výstavy :
Příroda na Zemi
Výstava vítězných výtvarných a fotografických prací z 9.ročníku soutěže Příroda na Zemi.
Vestibul Městského úřadu
Výstava potrvá do 30.dubna 2009

Mladí výtvarníci
Výstava je průřezem z tvorby mladých výtvarníků nejen z Turnova okolí. Bývalí absolventi
SUPŠ v Turnově. Doplněno o řezbářské a kamenické práce Miloše Šimka z Raspenavy u
Liberce.
Kulturní sálek knihovny – čajovna
do 30.dubna 2009

Výtvarné a literární práce pro Střelnici
Výstava prací žáků ZŠ 28.října Turnov , které vytvořily na podporu nového kulturního domu
v Turnově.
Vestibul KCT – Střelnice
Výstava potrvá do 30.dubna

POZOR – velká celostátní akce na podporu čtení, ke které se přihlásilo i naše město
Turnov

Městská knihovna Antonína Marka
v Turnově
zve rodiče a děti na
výtvarnou dílnu

PROUTĚNÁ
DÍLNA

Různé výrobky, dekorace a pomlázky
z proutí

KDY?
KDY?
KDE?

v sobotu 17.března 2007
od 9 hodin
v dětském oddělení
knihovny

