ČERVEN

’18

5. 6.
18 hod.
úterý

Příběhy legionářů z Táborska na frontách
první světové války
Přednáška historičky Lenky Vandrovcové. / Knihovna pro dospělé, přízemí

13. 6.
14 hod.
středa

Cestovatelské předprázdninové odpoledne – tvořivá dílna. / Knihovna pro děti a mládež

13. 6.

18–22 hod.
středa

19. 6.

18.30 hod.
úterý

20. 6.

15.30 hod.
středa

20. 6.
18 hod.
středa

Noc literatury 2018
Pět zastávek, pět evropských knižních skvostů a šestá literární noc pod hvězdami.
Prožijte ji s námi. Pro bližší informace sledujte samostatné plakáty. / Tábor, Staré Město

Spisovatelé do knihoven: Petra Hůlová
Závěrečné autorské čtení v rámci projektu Spisovatelé do knihoven. Tentokrát
spisovatelky a dramatičky Petry Hůlové. / Knihovna pro dospělé, 3. patro

Deskohraní
Představení novinek i stálic na scéně deskových her – pro nejmenší
i pro dospělé. Rezervace nutná předem. / Knihovna pro děti a mládež

Vesmírný Tábor 2018: Lovy skvostů temné oblohy
Přednáška Petra Horálka, cestovatele a astrofotografa, jehož největší vášní je pozorování
a fotografování výjimečných nebeských úkazů. / Knihovna pro dospělé, přízemí

26. 6.

16.30 hod.
úterý

VÝSTAVY

Všudebyl

Ohlédnutí
Setkání k výstavě Ohlédnutí s autorským čtením a záběry
z krátkého animovaného filmu. / Knihovna pro dospělé, 3. patro

foyer a A-klub knihovny – Československá obec legionářská v Rusku a Itálii –
výstava připomene zásluhy československých legionářů za vznik státu.
Galerie Na Schodišti – Ohlédnutí – výstava fotografů se vzdělávacím deficitem jako
ohlédnutí za patnáctiletou fotografickou tvorbou. Organizuje Asociace české
videokultury MEDIALOG, z.s., kde tito fotografové tvoří. www.videoculture.cz
Knihovna pro dospělé – Takoví jsme – výstava prací žáků školy MŠ a ZŠ Čs. armády.
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