Pondělí 6. 10.

Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové
Od 17.00 se v přednáškovém sále muzea uskuteční slavnostní zahájení Týdne královéhradeckých
knihoven 2014. Komponovaný pořad bude zaměřen na 100. výročí vypuknutí Velké války. Budou
předčítány válečné deníky a dopisy na frontu. Program doplní hudební vystoupení a malé pohoštění.
Na začátku večera se krátce představí zúčastněné knihovny.
Jsou zváni všichni příznivci knih a knihoven.

Úterý 7. 10.

Farní knihovna v Hradci Králové
Prohlídka knihovny od 14.00 – 16.00 s možností zakoupit levně vybrané tituly duchovní literatury

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové
Komentovaná prohlídka od 10.00 – 12.00 a od 15.00 – 17.00 hod.

Středa 8.10. – program na celý týden

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Úterý 7. 10. v 17.00 - konferenční sál
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.: Bohumil Hrabal - odvážná, netriviální a osvobozující četba skutečnosti.
Vstup volný.
Málokdo by před rokem tušil, jakou bohatou a rozmanitou odezvu způsobí sté výročí od narození
Bohumila Hrabala. Přinesl Hrabalův rok, pokud jde o nový náhled jeho života a díla, dosud netušené
poznatky? Jak můžeme dnes chápat Hrabalův literární odkaz? Nenabízí nám jeho dílo pouhé žánrové
obrázky, které s koncem dvacátého století odvál čas? Srdečně Vás zveme na další přednášky z cyklu
Literární dílny.
Středa 8.10. v 17.00 - galerie Automat ve 2. podlaží, vstup volný
Vernisáž výstavy „Dva pohledy na Itálii aneb 100 let fotografie v záběrech dvou českých fotografů“
Italské fotografické centrum CRAF (Centrum výzkumu a archivace fotografií) získalo před mnoha lety
do svého archivu fotografie současného českého fotografa Pavel Koppa a následně i monografii
Františka Krátkého, který fotografoval italskou ulici už na konci 19. století, jehož fotografie pocházejí
ze sbírky Scheufler. Vznikl tak zajímavý projekt srovnání tvorby obou těchto fotografů se zaměřením
na to, jak se proměňovaly italské ulice v odstupu jednoho století. Výstava na toto téma, jejímž
kurátorem je italský fotograf Cesare Colombo, měla svoji premiéru v létě 2012 v italském Spilimbergu
a v současné době je představována i v několika městech České republiky.

Středa 8.10. v 18.00 - konferenční sál v 5. podlaží, vstupné 50/25 Kč*
RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.: Toskánsko
Cestopisná přednáška
Středa 8.10 v 16.00 – Komentovaná prohlídka pro veřejnost s výjimečnou příležitostí podívat se i
do prostor digitalizačního pracoviště.
Setkáme se u pultu ostrahy v centrální hale.
Čtvrtek 9.10. v 17.00 - konferenční sál v 5. podlaží, vstup volný
Prezentace knihy Tomáše Kašpara „Výkřik ze zapomnění“ spojená s autogramiádou
Kniha popisuje autentický příběh rakousko-uherského a československého pilota, který během
dvacetileté vojenské služby prokázal vysoké profesionální schopnosti. Kromě toho, že pomohl
vychovat celou generaci mladých vojenských letců, z nichž velká část odešla bojovat do Velké
Británie, byl jedním z prvních pilotů, který se od samých počátků německé okupace zapojil společně s
manželkou do domácího odboje. V oblasti Královéhradeckého kraje intenzivně spolupracoval s
Albínem Sládkem a odbojovou organizací Františka Munzara. Později byl popraven v německém
Braniboru nad Havolou (Brandenburg an der Havel) a jeho žena byla zavražděna v Osvětimi. Text také
odhaluje některé dosud neznámé informace týkající se dějin československého odboje a kromě
nesporných faktů obsahuje i osobní vzpomínky a názory autora a jeho pohled na pokračování
pokrytecké světové politiky velmocí na úkor slabších.

Čtvrtek 9. 10.

Vysokoškolské knihovny
Univerzitní knihovna UHK
Prohlídka knihovny probíhá od 10.00 do 18.00 hod.

Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty UK v Praze
Komentovaná prohlídka pro veřejnost se koná ve 14.00 hod.

Lékařská knihovna lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Komentovaná prohlídka pro veřejnost se koná v 16.00 hod.

Pátek 10.10.

Knihovna města Hradce Králové
6. – 10. října, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605
Sladký týden s knihovnou. Každý čtenář dětského i dospělého oddělení pobočky MPB, který si
během Týdne knihoven přijde vypůjčit knihu, získá sladkou odměnu.
6. – 10. října, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605
Kvíz o sladké ceny. Čtenáři dospělého oddělení pobočky se mohou zapojit do kvízu, jehož správným
vyplněním získají sladkou cenu.

6. – 10. října, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605
Vstup do skladu volný. Dospělí návštěvníci pobočky mohou vybírat v tomto týdnu knihy i ve skladu,
který běžně není přístupný.
6. – 10. října, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana Masaryka 605
Dárek pro Matyldu. Úkolem výtvarné soutěže pro děti bude přinést sově Matyldě (maskot dětského
oddělení) kamaráda. Vítězem se stane návštěvník s nejkrásnější vyrobenou nebo nakreslenou sovou.
Své výtvory mohou děti nosit už hotové nebo si je vyrobit přímo v knihovně ve středu 8. října 2014 od
12.00 do 17.00 hodin.
6. – 10. října, pobočka Malšovice, Náhon 105
Dej si knihovnu za rámeček! Deset clip rámů čeká na nejzajímavější výtvarné kreace libovolných
technik. Vítězné práce budou instalovány na schodišti knihovny, nejlepší navíc získává věcnou cenu.
Uzávěrka dětských dílek, které mohou účastníci vytvářet v průběhu celého týdne, bude v pondělí 13.
října 2014. Zájemci mohou využít k tvorbě také materiál a prostory knihovny.
6. – 10. října, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43
Průvan ve skladu. Možnost osobního výběru v části skladu beletrie pro dospělé během výpůjční doby
oddělení.
6. – 10. října, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43
Výtvarná soutěž o nejhezčí obálku na knihu. Akce pro děti.
6. – 10. října, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43
Strč hlavu do knihy. Převážně literární soutěžení pro děti.
6. – 10. října, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Objevujte knižní poklady našeho skladu. Čtenářům bude volně přístupný sklad knih. Mohou zde najít
a půjčit si starší klasickou literaturu, bestsellery let minulých a starší díla oblíbených autorů.
6. – 10. října, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Poznáváme pohádky podle obrázků. Kvíz pro děti.
6. – 10. října, přízemí, foyer CCV, Wonkova 1262/1a
Bazar vyřazených knih. Pro velký zájem pořádá knihovna také letos oblíbený bazar vyřazených knih
za symbolické ceny 5,- Kč za knihu. Koná se v otevírací dobu ústřední budovy až do vyprodání zásob.
6. – 11. října, všechny půjčovny a pobočky v jejich otevírací době
Čtenářská amnestie. Zapomětliví čtenáři mohou využít vyhlášené čtenářské amnestie, která bude
platit na
všech půjčovnách a pobočkách KMHK, a bez povinnosti uhradit sankční poplatek vrátit dosud
nevrácené výpůjčky.
7. října – úterý, od 9.00 do 11.00 hodin, pobočka Moravské Předměstí A – Formánkova
Pohádkové čtení. Čtení a výroba papírových loutek.
7. října – úterý, od 15.00 do 17.00 hodin, víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova
1262/1a
Duševní zdraví v instituci. Veřejná beseda na téma proč lidem s dlouhodobou duševní nemocí nejsou
dostatečně dostupné služby v komunitě a mnozí tak musejí setrvávat v psychiatrických zařízeních a

sociálních pobytových službách. Besedovat budou zástupci terénních i pobytových sociálních služeb
pro duševně nemocné, zástupci města Hradec Králové i Královéhradeckého kraje a Centra pro
podporu transformace.
7. října – úterý, od 16.00 do 18.00 hodin, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43
Podzimní plstění aneb hrajeme všemi barvami. Výtvarná dílna pro starší děti, dospělé
a mladší děti s doprovodem. Rezervace předem nutná (tel.: 495 535 528 nebo e-mail:
kukleny@knihovnahk.cz).
7. října – úterý, od 17.00 hodin, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Zvířátka z květináčů. Výtvarná dílna pro děti. Materiál bude k dispozici. Vstup volný.
8. října – středa, všechna dětská oddělení v jejich otevírací době
Šťastná středa. Na všech dětských půjčovnách (pobočkách knihovny i v ústřední budově) v jejich
otevírací době mají noví čtenáři možnost zaregistrovat se výjimečně zdarma.
8. října – středa, od 9.30 do 11.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a
Hravé čtení. Čtení, vyprávění a hraní pro nejmenší. Dopolední program pro rodiče s malými dětmi.
Vstup volný.
8. října – středa, od 12.00 do 17.00 hodin, pobočka Moravské Předměstí B - Médium, ulice Jana
Masaryka 605
Matyldino výtvarné odpoledne. Probíhá v rámci výtvarné soutěže „Dárek pro Matyldu“.
8. října – středa, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a
Výtvarná dílna – autorská knížka. Děti si mohou vyrobit vlastní malou knížku. Vstupné 20,- Kč.
8. října – středa, od 16.00 do 18.00 hodin, pobočka Moravské Předměstí A – Formánkova
Vyrob si svůj obal na knihu. Výtvarná dílna.
8. října – středa, od 17.00 hodin, pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Návraty do Maroka. Cestopisná přednáška s promítáním. O zážitcích ze svých cest bude vyprávět
Zdeněk Štorek. Hlavním tématem budou hory, pouště,.. Vstupné dobrovolné.
8. října – středa, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a
Ten píše to a ten zas tohle. Na literárně-hudební besedě s názvem „Ten píše to a ten zas tohle“ o své
tvorbě povypráví herec, spisovatel, básník a zakládající člen Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka a
hudebník, skladatel, textař a spisovatel Josef Pepson Snětivý. Spisovatelé na besedě představí své
knižní novinky, stejně jako další tituly ze své prozaické i poetické tvorby. Akce proběhne za
hudebního doprovodu Josefa Pepsona Snětivého.
9. října – čtvrtek, od 9.00 do 12.00 hodin, pobočka Moravské Předměstí A – Formánkova
Knihovna je také naše kamarádka. Dopoledne s dětmi ze Základní školy Logopedická.
9. října – čtvrtek, od 15.00 hodin, dětské oddělení, CCV, Wonkova 1262/1a
Smyslové poznávání. Hmat, čich, sluch, zrak a chuť. Poznejte život všemi smysly a vyzkoušejte, zda
vás neklamou. Akce je pořádána v rámci Týdne knihoven – Knihovna pro handicapované. Vstup volný.
9. října – čtvrtek, od 18.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a

Koncert kvintetu MUSICA AETERNA. Smyčcové kvinteto, jehož „rodištěm” je královéhradecká
Filharmonie, působí v tomto složení necelé tři roky. Na koncertních podiích se však společně setkává
již mnohem déle. Kromě barokní hudby do programu Musicy Aeterny často zabloudí skladby
různorodých žánrů, a to nejen ty klasicistní a romantické, ale také tituly jazzové a populární. Protože
Musica Aeterna – „ věčná hudba“ – není jen Bach, Mozart či Dvořák, ale také třeba i Beatles.
10. října – pátek, od 17.00 hodin, víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a
Autogramiáda knihy o biatlonu. Beseda s autorem Josefem Trojanem a vydavatelkou Helenou
Rezkovou nad nově vydanou knihou "Biatlon", která poprvé mapuje devadesátiletou historii
biatlonu v Československé a České republice. Historie tohoto sportu se v Čechách píše už od roku
1923, kdy začaly závodit první vojenské hlídky. Obsáhlou publikaci doplňují stovky fotografií, a to i z
olympijských her v Soči v roce 2014, kde naši reprezentanti získali historicky prvních pět olympijských
medailí. Bývalý trenér biatlonu Josef Trojan při psaní knihy čerpal především ze svých obsáhlých
archivů a vzpomínek veteránů velkorážného biatlonu, do knihy přispěli
i mnozí závodníci z novodobé biatlonové éry.

VÝSTAVY
6. – 9. října, pobočka Moravské Předměstí A – Formánkova
HRADEC KRÁLOVÉ – mé milované město v knize. Výstava knih o Hradci Králové z fondu pobočky.
6. – 31. října, pobočka Malšovice, Náhon 105
52 týdnů knihovny. Výstava fotografií dokumentujících život dětského oddělení pobočky v
Malšovicích.
7. října – 2. listopadu, 1. patro, foyer CCV, Wonkova 1262/1a
Sofiina volba po česku. Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s centrem a školou SION
Hradec Králové připravila výstavu s mezinárodním přesahem "Sofiina volba po česku", která
představuje osudy osmdesáti českých židovských dětí, které na počátku války odjely do Dánska a v
roce 1943 uprchly do Švédska. Poté mezi sebou ztratily kontakt na sedmdesát let. Publicistka Judita
Matyášová vypátrala po celém světě třicet těchto „dětí“, dnes devadesátiletých pamětníků. Součástí
výstavy, která je připomínkou naší historie a dopadů válečných konfliktů, je autorské čtení publicistky
z knihy Přátelství navzdory Hitlerovi. Výstava je prezentována v ČR, Dánsku a plánuje se její instalace
v USA a Švédsku.

