program | prosinec | 2019
1. 12. | 16:00
Galerie Evropského domu
SVK PK
Consortium musicum
adventní koncert
česko-německého ansámblu
2. 12. | 17:00
Rakouská knihovna
Finsko
přednáška
Tisíce jezer a hluboké lesy?
Lední hokej? Rocková
a metalová hudební scéna?
Ledové pustiny? Zvláštní
jazyk? Na přednášce se
dozvíte, že Finsko se nerovná
pouze výše zmíněnému.
Těšit se můžete na informace
týkající se historie, kultury,
politiky a běžného života
v této severské zemi.
2. 12. | 17:00
sál beletrie
Literární čaj o páté
s Ivo Fenclem
„Ostrovy Stevensonových
pokladů“
R. L. Stevensona zcizili
badatelé literatuře pro
děti teprve nedávno. Vždyť
psal vlastně i pro dospělé!
3. prosince uplyne 175 let,
co odešel z tohoto světa,
a jedinou jeho českou
biografii dosud napsal Ivo
Fencl. Po dobu jednoho roku
ji nejprve zveřejňoval časopis
Tvar, poté vyšla knižně pod
názvem Dvě tváře dr. Jekylla.
Přednáška Ivo Fencla se týká
života i díla onoho snílka.

3. 12. | 17:00 do 20. 12.
Galerie Evropského domu
České grafické novoročenky
vernisáž výstavy
Výstava navazuje na výstavu
novoročenek, která se
v galerii konala v roce 2016
a představí grafické umělecké
novoročenky autorů z „druhé
poloviny abecedy“. Autorů je
celkem padesát a nechybí
mezi nimi např. Vladimír
Komárek, Oldřich Kulhánek,
Kamil Lhoták, Alois Moravec,
Zdenek Seydl, Jiří Slíva,
Vladimír Suchánek, Karel
Svolinský, Jaroslav Šváb,
Josef Váchal a Karel Votlučka.
Zasílání novoročenek má
více než dvousetletou tradici.
V současné době si zasílají
umělecké novoročenky
zejména členové Spolku
sběratelů a přátel exlibris.
Novoročenky každoročně
přinášejí pozdravy přátel
a radost z krásného
grafického lístku.

4. 12. | 17:00
vzdělávací centrum
Seriál přednášek FF ZČU
Na cesty: Írán
Veronika Sobotková
4. 12. | 19:30
Hifi Club Plzeň
Lange Nacht der kurzen
Texte
Čtení autorských textů
v češtině a němčině
6. 12. a 20. 12. | 15:00
Románská knihovna
French Open
otevřená hodina

francouzštiny s rodilým
mluvčím pro širokou
veřejnost
9. 12. | 16:30
Německá knihovna
Spricht der liebe Gott
bairisch?
Dr. phil. Christine Pretzl
(Universität Regensburg,
Institut für Germanistik)
11. 12. | 17:00
vzdělávací centrum
Seriál přednášek FF ZČU
Na cesty: Izrael
Zbyněk Tarant
12. 12. | 17:00
všeobecná studovna
Rok na Šumavě
beseda s ředitelem NP
Šumava o tom, co se za
letošní rok důležitého událo
v NP a výhled do roku 2020
19. 12. | 19:00
hlavní budova SVK PK
Vánoční večerní exkurze
pro veřejnost
Chcete se projít ztichlou
knihovnou a v klidu zažít
atmosféru světa knih
v prostoru dominikánského
kláštera? Objevte s námi
místa a výhledy, kterých jste
si dosud nevšimli.
1. – 31. 12. 2019
Velká vánoční literární
soutěž na sociálních sítích
SVK PK

www.svkpk.cz

