Knihovna o prázdninách
1. 7. – 4. 8.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny v provozní
době knihovny. Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu u obsluhy
v oddělení pro dospělé.
1. 7. – 30. 9.
Výtvarné dílny očko - výstava
Díla dětí z Výtvarných dílen OČKO ve Dvoře Králové nad Labem. Ukázky
grafiky a linorytů. Grafické listy jsou doplněny ukázkami figurativní i nefigurativní
malby a kresby. Více informací na www.dílnyocko.cz. Přihlášky pro školní rok
2018/19 jsou přijímány na e-mailu sedlackova@dilnyocko.cz.
12. 7. od 10.00 hodin a 13. 7. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
Tvoříš, tvořím, tvoříme … Můj prázdninový deník
Nejen děti, ale i my dospěláci se těšíme na léto, prázdniny, dovolenou a výlety.
Přijďte si vyrobit svůj vlastní prázdninový deník. Program je určen pro děti od 7
let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2018/19, se lze
přihlásit osobně v oddělení pro dospělé do 4. 8. 2018 nebo e-mailem
knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2018.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2018/19
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání. Níže uvedené
kurzy:
Děti:
Angličtina pro předškoláky je určena pro děti od 3 do 7 let. Hravou formou,
pomocí pohybu, pohádek, písniček a her se děti naučí první slovíčka a věty
v angličtině. Lektorky: Šárka Antoňáková/Mgr. Klára Pohlová
Dospělí:
Italština pro pokročilé. Lektor: Martin Vobicka (pondělí od 17.00 hodin)
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (úterý od 17.30 hodin)
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Tomáš Hajnyš (čtvrtek od 17.00
hodin)
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská (pondělí od 10.00
hodin)
Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

Virtuální univerzita 3. věku. Témata: České dějiny a G. L. Bernini – genius
evropského baroka. Koná se bez lektora, přednášky jsou předtočeny lektory
ČZU v Praze (úterý nebo středa, v 10.00 nebo 13.00 hodin).
Více informací včetně přihlášek je uvedeno na stránkách www.slavoj.cz/sluzby
v sekci vzdělávání.
6. 8. – 1. 9.
Všechna oddělení knihovny jsou z důvodu oprav uzavřena.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

