Knihovna v září

1. 9. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Skřítek Knihovníček seznámí děti s tím, co dělají takoví hasiči, policisté a třeba i veterináři. Koná
se v sálku knihovny. Vstup volný.

10. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Kouzelná aktovka
Začal nový školní rok a s ním přicházejí i školní povinnosti – hlavně psaní domácích úkolů. Dovedete si
představit, že byste vlastnili kouzelnou aktovku, která by každý úkol udělala za vás a navíc vždy na
výbornou? Lákavá představa, že? No uvidíme, jestli i našim hrdinům, dvěma klukům z 2. třídy, přinese
štěstí. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
15. 9. od 17.00 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. Přijďte se příjemně naladit na
podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč. Počet míst je omezen, využijte předprodej vstupenek
v oddělení pro dospělé.

20. 9. – 1. 10.
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 499 318 321.

26. 9. od 15.00 hodin
Boudo, budko
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dospělí 30,- Kč, děti 20,-Kč.
Připravujeme:
6. 10. od 17.00 hodin
Babička B. Němcové – skutečnost či sen?
Marta Zemanová
Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a také badatelka v tomto oboru, Marta Zemanová,
vydala k 250. výročí narození samotné babičky M. Novotné Čudové ilustrované vydání Babičky
s autorským dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či sen? Přednáška o hlavních postavách knihy
a jejich skutečných osudech a o historii vydávání Babičky za uplynulých 165 let se koná v sálku knihovny.
Vstupné 50,- Kč.

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

