Knihovna v říjnu
Týden knihoven (2. – 8. 10. 2017)
2. 10. – 30. 10.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Potom pozor!
V měsíci říjnu máte mimořádnou možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit
se tím k 4. ročníku benefičního projektu Noc venku. Říjnové platidlo: konzervy
s hotovými jídly, polévky v sáčku apod. (1. upomínka = 1 pokrm, 2. upomínka =
2 konzervy atd.). Vybrané trvanlivé potraviny budou 23. listopadu na akci Noc venku
2017 předány organizačnímu týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že vracíte
knihy včas.
2. 10. – 20.12.
Kresli a tvoř mandaly
Znáte antistresové omalovánky? V rámci Týdne knihoven vyhlašujeme výtvarnou
soutěž pro děti i dospělé na téma: Ze světa knih a knihoven. Použijte výhradně černý
slabý fix a kreslete na papír formátu A4. Práce odevzdejte v jakémkoliv oddělení
knihovny. Nejpovedenější díla budou zařazeny do antistresových omalovánek, které
knihovna plánuje vydat v Březnu – měsíci čtenářů.
3. 10. - 25. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/pokročilé
Na kurzu si osvojíte základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen.
Přihlášky přijímáme v hudebním oddělení.
4. 10. od 18.00 hodin
Jan Rejžek
Známý hudební publicista seznámí posluchače s novinkami, zajímavostmi,
vzpomínkami z české alternativní scény a také představí nejpestřejší zahraniční žánry
a styly. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
Do 31. 10.
Co se do průvodce nevešlo
Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa
spojena s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.
Do 30. 11.
Václav Hanka a Rukopis královédvorský
Pořad určený pro žáky a studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit osobně
v oddělení pro děti nebo telefonicky na čísle 499 321 157.

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

Do 30. 11.
Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk
Výtvarná a literární soutěž pro děti do 16 let. Podrobné informace jsou k dispozici
v dětském oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.
20. 10. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Chaloupka na vršku – Šárka Váchová
Vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky, jak prožívají podzim se všemi radostmi
i povinnostmi. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
21. 10. od 15.00 hodin
O smutné princezně a draku Kruťákovi
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
27. 10. od 18.00 hodin
Setkání s dulou Gabrielou
Gabriela Bednářová
Jste v radostném očekávání? Slyšeli jste pojem dula? Přijměte srdečné pozvání na
setkání s dulou Gabrielou. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.

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

