
všechny akce pořádané SVK PK zdarma  
VZDĚLÁVÁNÍ | SETKÁNÍ, ZÁBAVA | VÝSTAVA, VERNISÁŽ
CZ/... – bilingvní | DE – německy | FR – francouzsky | PL – polsky

2. 6. 2017
9:00–12:00

Historie nejen literární | Literatura,  
sociologie, politologie a teologie - výzvy 
poloviny 20. století | III. část konference | 
s Knihovnou kardinála Berana |  
hl. budova SVK PK, vzdělávací centrum

5. 6. 2017
19:00–20:00
CZ/DE

divadelní představení Etikette | A BASTA 
DeKA! Plzeň a ČOJČ Kumpanie | dvorek 
Evropského domu SVK PK

Jaké asociace vám evokuje slovo etiketa? 

6. 6. 2017
15:00–16:00

Takový je můj svět | hl. budova SVK PK, 
1. patro

Výtvarné práce žáků plzeňské ZŠ speciální 
přibližují věci, lidi, přírodu a její obyvatele 
trošku jinak. Dětské pozorování  
a interpretování okolního světa je plné barev, 
překvapivých způsobů ztvárnění a radostné 
nálady. Přijďte si užít neopakovatelné kouzlo 
dětského vidění světa.

6. 6. 2017
18:00–19:30
CZ/FR

Fenomén ženy v grafickém románu a ko-
miksu | Morgane Buhr, Štěpánka Jislová |  
s Alliance Française de Plzeň | Galerie 
Evropského domu

7. 6. 2017
17:00–18:30

„Čínské obchody“ českých (českoslo-
venských) podniků v proměnách času | 
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan Ph.D. | 
Přednáškový cyklus s Fakultou filo-
zofickou ZČU | hl. budova SVK PK, 
vzdělávací centrum

Přednáška se bude soustředit na 
československý vývoz do Číny v několika 
historických obdobích. Začíná posled-
ními léty existence Rakousko-Uherska 
a císařského režimu v Číně a náhlým 
ukončením dodávek směřujících na 
Dálný východ s vypuknutím první světové 
války. Druhou etapu představuje období 
meziválečného Československa, pronikání 
na exotický a velmi nestabilní čínský trh, 
které provázela řada komplikací, ale také 
nadprůměrné zisky ze zbrojních obchodů. 
Třetí část zahrnuje rozporuplnou ekono-
mickou spolupráci komunistických režimů  
v Československu a ČLR, kdy byl náš 
vývoz ovlivňován často neekonomickými 
faktory. Závěr přednášky nastíní základní 
trendy ve vzájemném obchodu po roce 
1989 a některé relativně nové problémy 
při pronikání na čínský trh.

8. 6. 2017
17:00–18:00

BATIKY, Sylva Máslová | hl. budova 
SVK PK, přízemí
Výstava Sylvy Máslové vezme diváky na 
výlet po našem kraji ale i do světa orientální 
výtvarné techniky. Batika je technika barvení 
látek malovaných voskem, původem ze staré 
Asie. Nejdříve se nakreslí motiv na papír a poté 
se překopíruje na látku. Následně se voskem 
překryje nejsvětlejší barva a látka se namočí 
do studené barvy. Po dosažení žádaného 
odstínu se po zaschnutí barvy proces opakuje. 
Nakonec se všechen vosk z látky vyžehlí přes 
savý papír. Plátno se zarámuje nebo zavěsí na 
tyč. Celá práce je tak velkým dobrodružstvím.

8. 6. 2017
17:00–19:00
vstupné 50,-

Šumavské čtvrtky | Šumavské vodní 
elektrárny | Ing. Jiří Běla | pořadatel: 
Šumavské cesty o.s. hl. budova SVK PK, 
všeobecná studovna

13. 6. 2017
17:00–18:30

Klub knihomilců | čteme S Baťou  
v džungli, Markéta Pilátová | hl. budova 
SVK PK, sál beletrie

7. 6. 2017
18:00–19:00

Otevřená diskuse nad koncepcí Českého 
literárního centra | Šárka Krtková, M.A. | 
hl. budova SVK PK, sál beletrie

15. 6. 2017
17:30–19:00

Mýty a omyly veganství | hl. budova 
SVK PK, vzdělávací centrum

20. 6. 2017
17:00–19:00
CZ/FR

Pohádková procházka | dvorek 
Evropského domu

Pohádková procházka pro děti (i dospělé), 
tentokrát O kočkách. 

21. 6. 2017
18:00–19:30
CZ/PL

Meeting literature | Dawid Mateusz |
Café Regner, Bezručova 152/7, Plzeň

Setkání s představiteli české a polské 
poezie. Překládá Alex Sevruk. 

21. 6. 2017
22. 6. 2017
9:00–13:30

Zábavně-vzdělávací program Z Malty na 
Britské ostrovy | s Eurocentrem Plzeň
oddělení zahraničních knihoven SVK PK

27. 6. 2017
16:00–18:00

Komentovaná prohlídka pro veřejnost |  
oddělení zahraničních knihoven v Evrop-
ském domě | sraz účastníků: hl. budova 
SVK PK, vstupní hala

29. 6. 2017
17:00–18:00
CZ/DE

Jak zní Horní Falc? | hl. budova 
SVK PK, přízemí

Výstava vznikla jako společný projekt 
35 studentů kulturních věd na řezenské 
univerzitě a dvou zařízení Kraje Horní Falc: 
Odboru regionální péče, kultury a vzdělání 
a Odborné akademie designu v Chamu. 
Jedná se o první pokus představit region 
Horní Falc prostřednictvím zvuku. Výstava 
s multimediálními prvky se zaobírá několika 
tématy, jako je jazyk, česko-bavorské pohra-
ničí, stravování, práce, volný čas, bydlení 
a rodina, zvyky, hudba a příroda.

PROGRAM | ČERVEN


