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KNIHOVNA ZAVŘENA

5. 10. 2016
15:00

PŘEDNÁŠKA | Elektronická knihovna
na dosah | Otevření Románské knihovny |
Teresa Izquierdo Revilla
Evropský dům SVK PK, 2. patro, zadní trakt

Knihovnice Instituta Cervantes paní Teresa Izquierdo Revilla
přiblíží publiku v praktickém semináři, jakou literaturu nabízí
Institut Cervantes v elektronické podobě a jak ji může uživatel
aktivně využívat. Ve španělštině.
5. 10. 2016
17:00

VERNISÁŽ | Otevření Románské knihovny |
QUIJOTE NA PLÁTNĚ
Galerie Evropského domu SVK PK

Výstava filmových plakátů na Quijotské téma. Výběr plakátů
je plodem intenzivního pátrání Enroca Camacha v národních
a mezinárodních archivech a filmotékách. Výstava bude
probíhat do 27.10.

13. 10. 2016
17:00

ŠUMAVSKÉ ČTVRTKY | Emil Kintzl | Zmizelá
Šumava
vzdělávací centrum, hlavní budova SVK PK

13. 10. 2016
17:00

KONCERT | Kytarista Omar Rojas a perkusionista José Miguel Márquez
Galerie Evropského domu SVK PK
V rámci Týdne hispánské kultury v Plzni

To, co dnes známe jako tradiční mexickou hudbu, má původ
v kombinaci rytmů předhispánské a afroantilské hudby
ve spojení s hudbou a hudebními nástroji, které do nového
světa přivezli Španělé. Během staletí se tato škála zvuků
vyvíjela, až se stala nejen mocným výrazovým prostředkem,
ale také důležitým nástrojem mexického kronikářství.
V posledních letech se mnoho uměleckých projevů na světové
úrovni zaměřuje na městský folklór, žánr, který zahrnuje prvky
současného každodenního života v Mexiku v kombinaci
s nástroji typickými pro elektronickou hudbu, což vytváří
cestu po zvucích současného Mexika, kterou nabízíme.
19. 10. 2016
18:00

AUTORSKÉ ČTENÍ | Katarína Kabáth
Svobodová, Linda Hajžmanová
Galerie Evropského domu SVK PK

Čtení autorské poezie + hudební doprovod jazzových skladeb
Petr Novák.
19. 10. 2016
19:30

ENGLISH OPEN
Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12

20. 10. 2016
16:00

PŘEDNÁŠKA | Inovační komunikační technika | Katarína Vojčeková
vzdělávací centrum, hlavní budova SVK PK

5. 10. 2016
19:00

ENGLISH OPEN
Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12

6. 10. 2016
17:00

VERNISÁŽ | Reiniero Rodríguez Méndez a
Mario de la Paz Roa | Dobrodružství
hlavní budova SVK PK, přízemí
Zahájení Týdne hispánské kultury v Plzni

24. 10. 2016
17:00

10. 10. 2016
17:00

INTERDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘE |
Petr Stanislav | Možnosti hlubinného dobývání v bočních svazích lomu
Československé armády v Ervěnicích
hlavní budova SVK PK, vzdělávací centrum
Ve spolupráci se ZČU

Pablo Chacón Gil při své několikaměsíční cestě po Jižní Americe v rámci mise pro Diecézní Charitu Plzeň navštívil Kolumbii, Bolívii, Mexiko a Panamu a přijde o svých zážitcích, které
jistě překračují rámec fantazie mnohých z nás, vyprávět do
SVK PK. Přednáška bude obohacena o projekci fotografií.

11. 10. 2016
17:00

VERNISÁŽ | Antonín Lněnička
a Stanislav Bukovský
hlavní budova SVK PK, 1. patro

25. 10. 2016
16:00

Antonín Lněnička a Stanislav Bukovský utvořili s několika
dalšími výtvarníky v roce 1967 skupinu Intensit. V roce 1977
spolu založili pod záštitou Západočeských cihelen Keramické
středisko v Plzni – Černicích. Vyráběli zde převážně keramické artefakty pro potřeby památkových ústavů. Po privatizaci cihelen a zániku Keramického střediska v roce 1990 se
A. Lněnička i nadále věnoval keramice. S. Bukovský se stal
výtvarníkem na volné noze, jeho hlavní činností je výstavnictví.
V posledních letech se oba autoři ve zvýšené míře věnují
publicistice a ilustrační tvorbě. Současná výstava podává
přehled o jejich aktivitách v tomto směru.
12. 10. 2016
17:00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS | prof. PhDr. Hynek
Jeřábek, CSc. | Marienthal - jak mladí
sociální demokraté zkoumali
nezaměstnanou obec v Rakousku
vzdělávací centrum, hlavní budova SVK PK
Ve spolupráci se ZČU

V Rakousku byla na počátku 30. let v době hospodářské krize
vysoká nezaměstnanost. Mladí absolventi Vídeňské univerzity, přesvědčení sociální demokraté se rozhodli podrobně
prozkoumat důsledky hromadné nezaměstnanosti v obci
Marienthal nedaleko Vídně.

O založení prvního konzultačního studia v ČR, zabývajícího
se výukou pro každého.
PŘEDNÁŠKA | Panamá na ostro |
Pablo Chacón Gil
vzdělávací centrum, hlavní budova SVK PK
V rámci Týdne hispánské kultury v Plzni

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
hlavní budova SVK PK

Každé poslední úterý v měsíci v době 16:00–17:00 hodin
jsme pro Vás připravili prohlídku prostor Studijní a vědecké
knihovny s výkladem. Sraz účastníků je na vrátnici v 16.00.
Nemusíte se přihlašovat předem. Max. počet účastníků je 25.
26. 10. 2016
17:00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS | Anti-vakcinační
hnutí v České republice | PhDr. Jaroslava
Hasmanová Marhánková, Ph.D.
vzdělávací centrum, hlavní budova SVK PK

Debaty týkající se povinného očkování, jeho právní úpravy,
přínosů a rizik v současné době přesahují oblast medicíny
a stávají se stále viditelnější součástí mediálních diskuzí
a především běžného rozhodování rodičů v péči o zdraví
svého dítěte. Příspěvek nahlíží na problematiku kritiky
očkování ze společensko-vědní perspektivy. Jeho cílem tedy
není hodnotit rizika či přínosy očkování, ale nahlédnout
do procesů, které rostoucí zájem o tuto problematiku (nejen)
v české společnosti podněcují, a do perspektiv a motivací
samotných rodičů, kteří se k očkování staví kriticky.
hlavní budova SVK PK - Smetanovy sady 2 | Galerie
Evropského domu SVK PK - náměstí Republiky 12 | odd.
zahraničních knihoven SVK PK (Anglická, Rakouská,
Německá a Románská knihovna) - náměstí Republiky 12

