Knihovna v říjnu
Týden knihoven (1. – 7. 10. 2018)
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude probíhat v průběhu celého školního roku. Jedná se
o beletrii pro děti, mládež i dospělé a o naučnou literaturu. Sklad na dvorku knihovny
bude zpřístupněn v provozní době. Svůj zájem hlaste v čajovně nebo v oddělení pro
dospělé. Cena: 10,- Kč/1ks.
1. 10. – 7. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven. Pokud s přihlášením váháte, vyzkoušejte, nic za to nedáte.
1. 10. – 21. 11.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Potom pozor! Až
do 21. 11. máte možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit se tím k 5. 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 22. listopadu na akci Noc venku 2018 předány
organizačnímu týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale
rádi pomůžete dobré věci.
1. 10. – 20. 11.
Výstava obrázků Ze světa knih a knihoven
Výběr ze soutěžních prací je umístěn v prostorách městské knihovny.
2. 10. od 18.00 hodin
Večer učitelů ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem
Krysař. Skladba inspirovaná stejnojmennou knihou Viktora Dyka. Hrají: Marketa
Mikulová (akordeon) a Jan Prouza (akordeon).
Adam a Eva. Část lyrické ságy o stvoření světa autora Karla Šiktance. Hudba: Marketa
Mikulová, Jan Prouza (kytara), mluvené slovo: Ladislav Peřina.
Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
2. 10. - 24. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/pokročilé
Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky přijímáme
v hudebním oddělení.
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3. 10. od 18.30 hodin
Předání cen a Křest knihy Ze světa knih a knihoven
Zveme vás na křest knížky, jejíž základ tvoří výherní práce soutěže Kresli a tvoř
mandaly ze světa knih a knihoven. Koná se v sále městského muzea a následně
v Městské knihovně Slavoj.
12. 10. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie – Písničkové pohádky
Tentokrát si přečteme pohádkové příběhy inspirované tradičními lidovými písničkami.
A možná si i zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje. Program je určen pro děti
od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 10. od 15.00 hodin
Ježek soudcem
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
23. 10. od 9.30 hodin
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu
S knížkou do života – Bookstart. Co vás čeká? Říkanky, hry, hudební nástroje, knížky
a to vše v příjemném prostoru knihovny. Vstup zdarma.
24. 10. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč
26. 10. od 18.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Svatá Barbora
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy
neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu stála
dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za
stejně starého chlapce. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale nedokáže
přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena
před zásadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat? V roce 2018 vydalo nakl.
Lipnik. Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se v městském muzeu. Vstupné
120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
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