Knihovna v září

Od 1. 9.
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.
Od 1. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky a mírně pokročilé bude probíhat od 2. 10. do 24. 10. Účastníci
absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat 4 týdny vždy v úterý a ve
středu od 9.00 do 11.00 hodin. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě
v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 27. září.
1. 9. – 31.10.
Není pomoc jako pomoc
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 5. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 22. 11. 2018. Věříme, že právě děti se
k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjádřit sobě vlastním způsobem, originálně, neotřele
a kreativně. Neovlivněny věkem či zkušeností jistě budou vědět, co je pomoc, kdo pomoc
potřebuje a jak by taková pomoc mohla vypadat. Nejen v souvislosti s pomocí lidem bez
domova. Technika je libovolná. Práce odevzdejte v dětském oddělení knihovny. Vybrané
práce budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.
14. 9. od 13:45 hod
Pohádkoterapie
Putování za českým patronem - sv. Václavem
Také v novém školním roce zveme děti na odpolední posezení s knihou v ruce. Tentokrát se
vydáme po stopách českého knížete, patrona Čech a Moravy, sv. Václava. Program je určen
pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
17. 9. – 27. 9.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na
tel. čísle 499 320 157.

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

26. 9. od 17.00 hodin
Beseda o náhradní rodinné péči
Farní charita – Centrum pro rodinu Klubko
Beseda pro všechny, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma
příliš ticho a prázdno. Součástí besedy bude také promítání krátkého dokumentu z cyklu
Rodiče napořád a možnost rozhovoru s pěstouny.

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

