Kalendarz wydarzeń - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

Wybierz miesiąc: Rok: 2019
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
Pn
Wt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
2
3 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
4
5
6
7
8
9
10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
11
12
13
14
15
16
17 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
18
19
20
21
22
23
24 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
25
26
27
28
29
30
Rok: 2018
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
Promocja książki „Nasze Miasto Częstochowa”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Data:
24 czerwca 2019 godz. 18:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Miejsce:
Ośrodek Promocji Kultury
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec Gaude Mater
Opis:
Jak wygląda Częstochowa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień widziana oczami mieszkanek i
mieszkańców miasta? Jak
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
przedstawia się ten obraz bez
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń literackiego czy medialnego
retuszu? Odpowiedzi na te i
Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień inne pytania będzie można
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad poznać podczas spotkania
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikpromującego książkę „Nasze
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień miasto Często/chowa”.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
„Nasze miasto Często/chowa”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec to wielogłosowa opowieść,
której bohaterem jest miasto.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Jego przestrzeń ukrywa
kameralne podwórka,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
kawiarnie, szkoły, blokowiska,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń place zabaw, parki i ruchliwe
ulice – miejsca, gdzie toczy się
Rok: 2016
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień zwykłe życie, o którym
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad najlepiej opowiedzą same
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikmieszkanki i sami mieszkańcy.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień — Zamiast opisów
turystycznych atrakcji
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec przeczytasz więc historie o
ciepłych domach i podróżach
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień miejską komunikacją.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
Rok: 2015
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
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Odkryjesz pejzaż miasta
wykluczany z przewodników i
przekazów medialnych —
zdradza redaktorka książki,
Julita Paprotna. — Ta książka
nie jest almanachem lokalnych
literatów. To spontaniczny i
szczery głos osób tworzących
nasze miasto dzień po dniu.
Nieważna profesja, wiek, czy
twórcze zdolności. Łączy nas
wspólna przestrzeń –
Częstochowy, która (uwaga!)
istnieje także poza sezonem
pielgrzymkowym.
Publikacja jest zwieńczeniem
projektu Julity Paprotnej,
realizowanego ze środków
Stypendium Artystycznego
Prezydenta Miasta
Częstochowy w dziedzinie
literatury. Ponadto za projekt
okładki, skład i opracowanie
graficzne książki odpowiada
Joanna Ambroz. Podczas
spotkania będzie można
bezpłatnie otrzymać
egzemplarz książki (liczba
egzemplarzy ograniczona).
Galeria:

Pozostałe wydarzenia
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