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3. 10. – 9. 10. 2022 

TÝDEN KNIHOVEN -2022 – 26. ročník 
 

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 26. 
ročník Týdne knihoven. Cílem knihoven je 
nabídnout atraktivní využití volného času  
čtenářům. Téma letošního ročníku je 
udržitelnost v knihovnách. , která vychází z 
koncepce rozvoje knihoven do roku 2030. 

NA TÝDEN KNIHOVEN 2022 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.  
 

úterý 4. října 2022 od 18:00 Dům Na Sboře 
Večer Na Sboře -  Představení knihy o dějinách Turnova 
O přípravách, průběhu a celkovém pojetí odborné monografie promluví 
editor Jaroslav Kříž za účasti dalších autorů. Možnost zakoupení publikace i 

s podpisy autorů na místě.  

čtvrtek 6. října 2022 od 14:00 hodin, Klub aktivní senior penzion Žižkova 

Vietnam z jihu na sever 
Cestopisná přednáška o exotické zemi cestovatelů Pavla Chluma a Petra 
Kvardy provede zájemce napříč Vietnamem. Určeno pro obyvatele 
penzionu a další zájemce z řad veřejnosti. 
 

pondělí 10. října 2022 od 14:00 hodin,DD Pohoda 
Vietnam z jihu na sever  

Cestopisná přednáška o exotické zemi cestovatelů Pavla Chluma a Petra 
Kvardy provede zájemce napříč Vietnamem. Koná se v rámci projektu 
Aktivně ve stáří. 

pondělí 17. října 2022 od 14:00 hodin, klubovna penzionu Výšinka  
Vietnam z jihu na sever  

Cestopisná přednáška cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy provede 
zájemce napříč exotickou zemí Vietnamem. Určeno pro obyvatele penzionu 

a další zájemce z řad veřejnosti. 

čtvrtek 20. října 2022 od 18:00 
hodin, sálek ICM hlavní budova 
knihovny 
Cestovatelský čtvrtek: Provence a 

Azurové pobřeží navždy 
Rozeklané pobřeží, divoké kaňony, 
malebné vesničky a světoznámá 
letoviska, ležérní styl, zdravá kuchyně 
a tisíc ingrediencí světoznámých 
parfémů - to vše a mnohem víc zažije 
ten, kdo se vydá na jih Francie, kde 
barvy jsou sytější a nebe jasnější. 
Ochutnejte Provence a Azurové 
pobřeží, propadnout jejich kouzlu je 
snad až příliš snadné! 

Co dále nabízíme: 
Pokračujeme v projektech výchovy ke 
čtenářství a rozvoji čtenářské gramotnosti  

 Bookstart – S knížkou do života  -  
Klub Matýsek  

 Pohádková babička do školky a do 
Náruče  

 Pohádkové čtení  
 Výtvarná tvůrčí dílna pro rodiny 

s dětmi  
 Dílny čtení – Čteme si  
 Knížka pro prvňáčka 
 Aktivně ve stáří – pořady pro 

penziony a DD Pohoda 
 Netradiční univerzita nejen pro 

seniory – Cyklus přednášek na 
téma Dějiny Turnova/ od 
prehistorie až po současnost / 
pobočka knihovny Turnov II. října 
do Výstava Vzdělání pro všechny  

 Výstava Komenský v komiksu na 
motivy knihy Klára Smolíkové – 
koná se k 430. výročí narození J. 
A. Komenského  

 Výstava Děti Turnovu 
 Výstava Chvilka pro pohádku  - 

Bookstart S knížkou do života  
 

Doplňující informace na 

www.knihovna.turnov.cz 

 

http://www.knihovna.turnov.cz/

