Knihovna o prázdninách
1. 7. – 30. 9.
Božena Němcová – výstava
V únoru uplynulo 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Její život a tvorbu
si připomínáme výstavou umístěnou v prostorách knihovny.
1. 7. – 31. 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.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2020/21, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2020.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2020/21
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání níže uvedené kurzy:
Děti:
Angličtina pro děti od 4 do 7 let. Lektorka: Šárka Antoňáková (koná se v úterý od 15.30
hodin. Kurz bude otevřen pouze pro 10 dětí)
Dospělí:
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (koná se v úterý od 17.30
hodin ve studovně)
Italština konverzace. Lektor: Martin Vobicka (koná se v úterý od 17.30 hodin v sálku)
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská (koná se v pondělí od
10.00 hodin)
Virtuální univerzita 3. věku. Téma: Dějiny oděvní kultury III. a Rituály evropských
královských rodů.
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.
12. 8. od 20.00 hodin
LiStOVáNí.cz: Bitevní pole (Jérôme Colin)
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě
jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně — nic
horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem
přiznat, že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je
puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému
bylo čtyřicet. Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá). Koná se
v městském muzeu. Vstupné 120,-Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

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

