Knihovna v září

Od 1. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky a mírně pokročilé bude probíhat od 1. 10. do 23. 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. 9. 2019.
1. 9. – 8.11.
Mít své místo
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 6. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 21. 11. 2019. Motto ročníku vyjadřuje jakousi
hluboce zakořeněnou touhu každého člověka mít své místo. Mít své místo v životě, mít své
místo, kde by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své místo, kde se cítí
v bezpečí… Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení knihovny do 8. 11., budou
vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.
3. 9. od 19.00 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.
16. 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 499 318 321.
20. 9. od 13:30 hod
Pohádkoterapie
Pušíci letí do školy
Nejen školáci, ale i pušíci nastupují v září do školy. Co je to za stvoření a jak jim to ve škole
půjde, se dozvíte při našem pravidelném odpoledním setkání s knihou v ruce. Program je
určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

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

24. 9. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát se s Knihovníčkem podíváme, co se děje v trávě. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
1. 10. od 20.00 hod
Ivo Jahelka
Koncert populárního zpívajícího právníka s ojedinělým smyslem pro humor. Koná se
v městském muzeu, vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.
Informace k neformálnímu vzdělávání
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

jsou

k dispozici

na

internetových

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

stránkách

