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pondělí 4. října 2021 – 10. října  
TÝDEN KNIHOVEN 

Turnovská knihovna se jako tradičně účastní celostátní 
propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou 
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR. Koná se již 25. ročník Týdne knihoven. Cílem 
knihoven je nabídnout atraktivní využití volného času  
čtenářům. Téma letošního ročníku je udržitelnost 
v knihovnách. 

NA TÝDEN KNIHOVEN 2021 VYHLAŠUJEME:  

 AMNESTIE  

Po celý týden platí pro stávající čtenáře promíjení upomínek za zpožděné 
vrácení knih. Jde o jedinečnou příležitost také pro všechny dlužníky, kteří 
mohou přijít vyřešit své závazky vůči knihovně!  

 REGISTRACE ČTENÁŘŮ ZDARMA  

Noví čtenáři, kteří se přijdou zaregistrovat do naší knihovny, budou mít 
registrační poplatek zdarma po celý 1 rok. 

 TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V  tomto týdnu je možné nahlédnout a projít si s průvodcem všechny 

prostory naší knihovny.  
 

Co dále nabízíme:  
Pokračujeme v projektech výchovy ke čtenářství a rozvoji čtenářské 
gramotnosti: Bookstart – S knížkou do života, Klub Matýsek, Dílny čtení – 
Knížka pro prvňáčka. 
Zahajujeme doučování dětí a procvičování čtení – pomoc žákům 1. stupně 
ZŠ, každé úterý odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin.  

Netradiční univerzita nejen pro seniory – Cyklus přednášek o Lužických 
Srbech. 
Mediální výchova v ICM - Sociální sítě, Bezpečnost na internetu aneb Jak 
být v bezpečí na internetu. 
Aktivně ve stáří – DD Pohoda. Biblioterapie - Fokus Turnov.  

pondělí 4. října 2021 od 8:00 dětské oddělení knihovny 
Dílny čtení – První školní výlet 
V rámci projektu Druhé a další čtení se budou konat čtenářské dílny nad 

knihou s žáky 2. ročníků. 

pondělí 4. října 2021 od 12:00 hodin MŠ 28. října Turnov a každé 
další pondělí, úterý a středu v měsíci 
Pohádková babička do školky 
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské škole. Dětem bude číst 
pohádková babička Marie Meixnerová. Součástí projektu S knížkou do 
života – Bookstart. Finančně podpořeno MAP Turnovsko II.  

úterý 5. října 2021 od 9:00 hodin, mini školka v Náruči  
Klub Matýsek – Pohádkové čtení v Náruči  
Navážeme s projektem Bookstart S knížkou do života na aktivity Centra pro 
rodinu Náruč. Na děti i maminky čeká knížka pohádek Ivony Březinové 

Chvilka pro pohádku a další knížky. 

úterý 5. října 2021 od 10:00 hodin, 
pobočka knihovny Turnov II 
Netradiční univerzita nejen pro 
seniory- Cyklus přednášek  
o Lužických Srbech 
Přednášky budou probíhat od října do 
prosince 2021 jednou za čtrnáct dní 
vždy v úterý od 10 hodin. 

středa 6. října 2021 od 12:00 hodin 
MŠ Zborovská Turnov a každou 
další středu v měsíci  
Pohádková babička do školky 
Čtení s pohádkovou babičkou dětem 
v mateřské škole. Mezi děti přijde opět 
pohádková babička Marie Podzimková. 
Součást akce S knížkou do života –
Bookstart. Finančně podpořeno MAP 

Turnovsko II.  

pondělí 11. října 2021 od 8 :00 
hodin do 12:00 hodin, dětské 
oddělení knihovny 
Ostrovy knih a dílny čtení 
Projekt výchovy ke čtenářství Druhé a 
další čtení pokračuje pro žáky 6. 
ročníku základních škol.  

úterý 12. října 2021 od 12:00 
hodin, dětské oddělení knihovny  
Klub Matýsek – Chvilka pro 
pohádku 
Setkání dětí z mateřské školky nad 
knihami, doplněné soutěží, hrou a 
společným tvořením. Koná se rámci 
projektu Bookstart – S knížkou do 
života. Finančně podpořeno z MAP 

Turnovsko II  

úterý 12. října 2021 od 18:00 
hodin, Dům Na Sboře 
Večer Na Sboře –  
Lípy vlídné i majestátní 
Autorský večer se spisovatelkou Marií 
Hruškovou a jejími hosty. Uvedení její 
nové knihy za účasti zástupce 
nakladatelství Kazda, režiséra a 
písničkáře Bedřicha Ludvíka, výtvarníka 
a spisovatele Martina Patřičného, 
autora fotografií Pavla Hössla.  
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středa 13. října 2021 od 8:00 hodin, dětské oddělení knihovny  
Ostrovy knih a dílny čtení  
Projekt výchovy ke čtenářství Druhé a další čtení pokračuje pro žáky 6. 
ročníku základních škol  

středa 13. října 2021 od 14:00 hodin, DD Pohoda 
Rod Smiřických a hruboskalské panství  
Přednáška o mocném šlechtickém rodu, který v 16. a 17. století vlastnil 
hrad Valdštejn a stál za vznikem hruboskalského panství. Z této dynastie 
navíc pocházel i slavný vévoda Albrecht z Valdštejna, který se po tragickém 
konci Smiřických stal novým pánem Hruboskalska. Přednáší Radim Šticha 
kastelán hradu Valdštejna. 

středa 13. října 2021 od 19:00 hodin, kavárna KCT Střelnice  
O literatuře – Lenka Elbe  
Společný literární projekt O literatuře s KC Turnov pokračuje. Dalším 
hostem je mladá spisovatelka Lenka Elbe, která je držitelkou ceny 
Magnesia Litera. Cenu získala za tajuplný až hororový román Uranova. 
Moderuje Petr Vizina, 

čtvrtek 14. října 2021 od 17:00 hodin, pobočka knihovny na 
vlakovém nádraží Turnov II. 
Československá armáda na Středním východě 

Mgr. Jan Hnělička shrne ve své přednášce aktivity československé armády 
na Středním východě během druhé světové války. Stěžejní částí bude 

fungování československé armády v Tobruku.  

pátek 15. října 2021 od 8:00 hodin, dětské oddělení knihovny  
Ostrovy knih a dílny čtení  
Projekt výchovy ke čtenářství Druhé a další čtení pokračuje pro žáky 6. 
ročníku základních škol Pracovat budeme s pracovními listy a novými 

knihami. 

sobota 16. října 2021 od 9:00 hodin, KC Střelnice Turnov 
Vítání do života 
Další vítání nových občánků města Turnova ve spolupráci s matrikou 
městského úřadu. Konečně přivítáme děti narozené v tomto roce 2021. 
Vítání je obohaceno v rámci projektu S knížkou do života Bookstart dalšími 
dárky, včetně dárkového poukazu knihovny pro děti a rodiče. Dárkové sety 
pro děti finančně podpořil MAP Turnovsko II. 

pondělí 18. října – středa 20, října 2021 od 8:00 hodin, dětské 
oddělení knihovny 

Ostrovy knih a dílny čtení  
Projekt výchovy ke čtenářství Druhé a další čtení pokračuje pro žáky 6. 
ročníku základních škol  

úterý 19. října 2021 od 16:00 hodin, dětské oddělení knihovny 
Pohádkový podvečer 
První pohádkový podvečer po dlouhé době pandemie s divadlem Rudy 
Hancvencla. Vyhlášení výsledků soutěže Prázdninový čtenář. Zveme děti a 
jejich rodiče opět na setkání s loutkovou pohádkou jednoho herce.   

čtvrtek 21. října 2021 od 9:00 hodin komunitní místnost Fokusu  

Spolu nad knihou 
Říjnový pořad biblioterapie pro klienty 
Centra denních služeb Fokusu Turnov. 
Hudební doprovod na kytaru Petr 
Kostka, průvodní slovo a četba z knih 
Eva Kordová.  

čtvrtek 21. října 2021 od 17:00 
hodin, pobočka knihovny na 
vlakovém nádraží Turnov II  
Přírodní klenoty Podještědí 
Dominik Rubáš promítne fotografie a 
popovídá o přírodních krásách 

Podještědí. 

čtvrtek 21. října 2021 od 18:00 
hodin, sálek ICM  
Můj Londýn 
Bára Suchá pohovoří o svém půlročním 
pobytu v britské metropoli  

neděle 24. října 2021 od 10:00 
hodin, dětské oddělení knihovny 
Výtvarná dílna dýňová, strašidelná  
Oblíbená dílna pro rodiče s dětmi bude 
opět ve znamení společného tvoření. 
Lektorky Eva, Simona, Šárka a Veronika 
mají připraveno zajímavé tvoření. 

Výstavy: 
Vzdělání pro všechny. Odkaz J. A. 
Komenského 
Putovní výstava z Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského v Praze. Koná se v rámci 
mezinárodních oslav 2020-2022. 
Komenský do škol. Na výstavu navazují 
tematické úkoly pro žáky druhého 
stupně základní školy a gymnázia. 

Prostory knihovny. 
Výstava potrvá do 29. listopadu 2021  

Děti lesu, les dětem  
Výstava nejlepších výtvarných prací 
dětí z mateřských škol města Turnova 

a okolí.  
Galerie Na Schodech knihovny. 
Výstava potrvá do 31. října 2021 

 


