Knihovna o prázdninách
1. 7. – 10. 8.
Venkovní bazar knih
Bazar vyřazených knih bude k dispozici v provozní době na dvorku knihovny. Knihy
budete moci zakoupit za symbolickou cenu u obsluhy v oddělení pro dospělé.
23. 7. od 9:30 hod
Pohádkoterapie
Dobrodružství na hradě
Během letních prázdnin téměř každý navštíví alespoň jeden hrad nebo zámek
opředený tajemstvím či nevysvětlitelnou záhadou. A jinak tomu nebude ani v našem
příběhu. Vyřešíme-li záhadné kvízy a hlavolamy, dozvíme se, kdo řádí v podzemí
tajuplného
hradu.
Na
závěr
si
vyrobíme
prázdninovou
pohlednici.
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 2019/20, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé do 10. 8. 2019 nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do
31. 8. 2019.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2019/20
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání níže uvedené kurzy:
Děti:
Angličtina pro děti od 4 do 7 let. Lektorka: Šárka Antoňáková
Dospělí:
Italština pro začátečníky. Lektorka: Mgr. Jana Saifrtová
Italská konverzace. Lektorka: Mgr. Jana Saifrtová
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná
Angličtina. Konverzace pro mírně pokročilé a stálé začátečníky. Lektor: Ing. Tomáš
Hajnyš
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská
Virtuální univerzita 3. věku. Téma: Dějiny oděvní kultury (4. kurz bude otevřen pouze
v případě přihlášení 8 nových studentů)
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
12. 8. – 1. 9.
Všechna oddělení knihovny jsou z důvodu oprav oddělení pro dospělé uzavřena.
Výpůjčky lze prodloužit on-line prostřednictvím čtenářského konta, telefonicky na
číslech 499 318 320-322 nebo e-mailem na adresu prolongace@slavoj.cz.

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

3. 9. od 17.00 hodin
LiStOVáNí.cz: ČESKÝ RÁJ (Jaroslav Rudiš)
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše.
Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný svět rámují
tragikomické vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti. Novela
o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí,
který možná obývají ženy…Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan Novotný (alt.
Lukáš Hejlík). Koná se v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení
pro dospělé.

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

