1. 12. v 15:30 hod. Poprvé v SVK? (Exkurze nejen pro studenty.) Registrace prostřednictvím formuláře na webu (v sekci Vzdělávání → služby
nejen pro studenty VŠ).
Jste u nás poprvé? Nebo jste našimi čtenáři již delší čas, ale zajímá Vás,
co vše můžete u nás využít? V tom případě přijďte na krátkou exkurzi!
Společně si projdeme knihovnu a pomůžeme Vám se u nás zorientovat.
Zjistíte nejen, co nabízíme, ale také co kde hledat.

8. 12. v 15:30 hod. Online: Jak na seminární/závěrečnou práci? Registrace prostřednictvím formuláře na webu.
Tuto otázku si položil už každý z nás… Přihlaste se na tento workshop
a my Vám poradíme, kde hledat literaturu a další zdroje. Přidáme tipy
na zajímavé e-zdroje. Dojde i na to, jak citovat a vyhnout se plagiátorství. Workshop proběhne přes platformu MS Teams.

2. 12. v 10:00 hod. V. Dvořáčková, Mgr. M. Vlčková: Vánoční ozdoby
Počátky pozoruhodné sbírky paní Dvořáčkové sahají do doby, kdy studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě
a toužila se stát návrhářkou vánočních ozdob. Sbírka se zaměřuje na
tradiční skleněné foukané a perličkové ozdoby i na ty papírové, vatové,
voskové a další, včetně dobových katalogů ozdob, vánočních pohledů
nebo papírových betlémů. Přednáška se koná v učebně č. 2 v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Vstupné pro nečleny klubu
30 Kč.
9. 12. v 10:00 hod. V. Dvořáčková, Mgr. M. Vlčková: Vánoční Variace.
Historické a současné vánoční ozdoby.
Komentovaná výstava představí návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava současně nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla.
Sraz v 9:50 hod. před hlavní budovou Muzea východních Čech.

1. 12. v 17:00 hod. RNDr. Petr Rybář: Norskou vysočinou Setesdalsheiene.
Vstupné 60/30 Kč*.
Sever vábí poutníky zachovalou přírodou i jedinečnou atmosférou. Za dobrodružstvím v nefalšované divočině však není třeba putovat až kamsi za polární
kruh – stačí jih Norska. Zejména, když v deštivém počasí se z každé stezky stane potok, z potoku řeka, vzedmuté řeky zaplavují doliny a horské rokle
a fjordy tonou v mlze, kterou jen občas prorazí slunce…

13. 12. v 17:00 hod. Komunikuji alternativně. Vstup volný.

Spolek AAK, z. s., podporující rodiny s dětmi se závažnější narušenou komunikační schopností, ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové pořádá pro rodiče, pomáhající profese a studenty setkání na téma alternativní a augmentativní komunikace.
Návštěvníky celým programem provede známý moderátor a youtuber Karel Kovář alias Kovy. Pozvání přijal i Martin Selner, autor knih Autismus & Chardonay.
Součástí programu bude snaha vyvolat diskusi se zástupci rodičů, školy a zástupci pracovníků v sociální sféře na téma výchovy a vzdělávání dítěte
s handicapem. Atmosféru večera bude zpříjemňovat živá hudba.
14. 12. v 17:00 hod. PhDr. Jana Jebavá: Michelangelo Buonarroti: sochař, který
nechtěl být malířem. Vstupné 60/30 Kč*.
Renesanční umělec, který položil v závěru svého života základy nastupujícímu
baroknímu stylu. Exprese a monumentalita se především projevily ve fresce Poslední soud v Sixtinské kapli.
15. 12. v 17:30 hod. Tomáš Štěpán: Jihoafrická republika, Svazijsko a Botswa –
hledání té pravé Afrike. Vstupné 60/30 Kč*.
Vyrazte se mnou do Jihoafrické republike s krátkou zastávkou ve Svazijsko. Pokračovat budeme do Botswane, kam jsem vyrazil stopovat kalahárské lve. Navštívíme národní parke, rezervace a záchranné stanice. Navštívíme vesnickó
školu a přespíme u místních, kde zatancujeme tradiční zulu tance. S 4×4 expedičním vozem se vydáme do divoké, vyprahlé, neprostupné krajine Centrálních
Kalahár. Podělím se s Vámi o neplánovaném nočním setkání s divokou šelmou
a uvíznutí v hlubokém písku. Jak chutnala místnímu etniku naše moravská šlivovica a co si o nás Češích myslí? To vše Vám ukáži a povím.
16. 12. ve 14:00 hod. PhDr. Jaroslava Nováková: Jan Kotěra – otec české
moderny. Vstupné 70 Kč.
Architekt Jan Kotěra patří k nejzajímavějším osobnostem české architektury
a urbanismu. Ve svém oboru byl bezpochyby vůdčí autoritou, ale zároveň i pedagogem mezinárodního významu. Stojí za to připomenout si jeho dílo i životní
osudy. Navštivte úvodní přednášku z připravovaného cyklu Univerzita volného
času!
*Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele průkazu ZTP.

9. 11. – 15. 12. Martin Veselý: Plechová abstrakce
Martin Veselý je necelých deset let fotoreportérem. Každodenně přináší do českých
médií portréty významných osobností, reportáže z kultury, politiky, sportu a aktuálních událostí ve východních Čechách. Plechová abstrakce je pro něho druhým rokem
útěkem z reality až k vesmírným rezatým obrazcům na plechu vytvořených za několik
let přírodou.
Fotografováním plechů chce autor nevšedně ukázat všední objekty, které jsou lidmi
takřka bez povšimnutí opomíjeny. Jedná se o nový směr umění – propojení malby
a fotografie. Motivy nejčastěji nalézá na starých vratech garáží, železničních nádražích či v opuštěných továrnách. Záměrem projektu je vytvoření netradičních obrazů
jako doplňků interiérů bytů a firem.

8. 11. – 6. 12. 1. 2. Jan Kotěra s přívlastkem 21
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Jan Kotěra s přívlastkem oboru GRAFICKÁ
TVORBA – MULTIMÉDIA Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Na rok 2021 připadá 150. výročí narození Jana Kotěry. Byl architektem mezinárodního významu, vůdčí osobností české moderní architektury. V Hradci Králové zanechal
dědictví moderny. Studenti prvního a druhého ročníku oboru grafická tvorba – multimédia se pokusili na fenomén Kotěra nahlédnout neotřele, inovativně. Práce vznikly
během letního semestru pod vedením MgA. Petra Hůzy. Výstava vznikla ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.

1. 12. 2021 – 31. 1. 2022 Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka.

Karel Havlíček (1821–1856) je dodnes vnímán jako jedna z nejvýraznějších postav
české kultury a symbol českého novinářství. Byly o něm napsány tisíce textů i stovky
knih s nejrůznějším záměrem, pro nejrozmanitější příležitosti a pochopitelně v rozdílné kvalitě. To, co ale dodnes zůstává podnětným, je návrat „k pramenům“ – k jeho
literárnímu dílu, k jeho vydávané korespondenci, k jeho dílu publicistickému
(Pražské noviny, Národní noviny, Slovan). Sám Havlíček si byl vědom toho, že noviny
jsou zbožím velmi pomíjivým, proto sestavil ze svých textů i dva soubory – Duch Národních novin a Epištoly kutnohorské. Během svého novinářského působení si získal
respekt i oblibu u svých čtenářů, i to se stalo důvodem k obavám úřadů v době, kdy
revoluční vlna po roce 1848 oslabovala. Byl vnímán jako „nejtalentovanější“
a „nejnebezpečnější“ novinář a internován bez soudu ve vzdáleném a od jeho světa
tolik odříznutém Brixenu. Výstava představuje Karla Havlíčka ve všech jeho rolích
a významech, a to s bohatým obrazovým doprovodem ze sbírek Národního muzea
a Památníku národního písemnictví.
Výstavu připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Historickým ústavem AV ČR u příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka
Borovského.
Autoři výstavy: Magdaléna Pokorná, Dalibor Dobiáš, Pavel Muchka.

