Knihovna v březnu
1. 3. – 21. 11.
Lovci perel
Druhý ročník soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i školní
kolektivy. Vyhlášení nejlepších lovců proběhne v sobotu 28. 11. 2015 při akci Den
pro dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou k dispozici na www.slavoj.cz nebo v
knihovně v oddělení pro děti.
3. 3. - 25. 3.
Internet pro začátečníky
Základy internetu pro všechny věkové kategorie. Účastníci absolvují celkem osm
dvouhodinových lekcí v každé březnové úterý a středu od 9.00 do 11.00 hodin.
Kurzovné 200,- Kč.
4. 3. od 18.00 hodin
Historie lyžování zvláště pak na Královédvorsku
Karel Raich
Historie lyžování v Krkonoších a Podkrkonoší, zvláště pak na Královédvorsku.
Sjezdové, běžecké, skokanské discipliny a zajímavé osobnosti. Program je provázen
dataprojekcí. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
10. 3. od 15.00 hodin
Senioři píší Wikipedii
On-line beseda s profesorem Janem Sokolem je určena zejména pro seniory. Cílem
je motivovat seniory k aktivnímu zapojení do tvorby Wikipedie jako pokladnice knowhow a vědění, o které se senioři mohou podělit s mladšími generacemi. Do debaty s
panem profesorem bude možné se zapojit prostřednictvím online komunikačních
kanálů (e-mail, web, facebook, skype) obdobně, jako je tomu například v televizním
pořadu Hyde park České televize. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
11. 3. od 18 hodin
Dobrovolnictví a občanská společnost
Ph.Dr. Jiří Tošner
„Máš-li pocit, že je tvůj život prázdný, začni dělat něco pro druhé a uvidíš, jak se
naplní“. Lektor, spoluzakladatel a statutární zástupce národního dobrovolnického
centra HESTIA, seznámí posluchače se základními informacemi o dobrovolnické
službě. Vítáni jsou stávající dobrovolníci a hlavně zájemci o dobrovolnictví. Koná se
v sálku knihovny.

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

12. 3. od 16.00 hodin
Tátové (dědové) čtou dětem, maminkám (babičkám) vstup povolen
Zveme všechny tatínky, kteří rádi čtou svým dětem, aby přišli i se svými ratolestmi na
odpolední čtení pohádek a příběhů. Součástí akce bude vyhodnocení soutěže Táta –
čtenář. Nominace obdržela knihovna od dětí, se kterými jejich tatínkové tráví svůj
volný čas, mimo jiné, právě čtením. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 3. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Arabské pohádky
Malé čtenáře tentokrát zavedeme do světa létajících koberců, tajemných džinů nebo
krásných princezen se zahalenými tvářemi. Vhodné pro děti od 5 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
18. 3. od 17.00 hodin
Carmen
Nevíte jak se zorientovat na knihovnických stránkách www.slavoj.cz nebo jak
vyhledávat v on-line katalogu Carmen? Rezervace dokumentů, jejich prodlužování,
používání svého čtenářského konta a další využití katalogu. Školení proběhne 18.
března zdarma v sálku knihovny. Nutná rezervace v oddělení pro dospělé. Počet
míst omezen. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.
19. 3. od 18.00 hodin
Trénování paměti
Zhoršuje se Vám paměť? S obavami pozorujete, že Vám hlava už neslouží tak jako
dříve? Přijďte na úvodní seznámení s trénováním paměti a získejte hmatatelný důkaz
o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujete, a že se jen zbytečně a
dlouhodobě podceňujete. Koná se v rámci Národního týdne trénování paměti (16. –
22. 3. 2015) v sálku knihovny. Vstup zdarma.
25. 3. od 17.00 hodin
O Češtině
Mgr. Jan Táborský
Českým jazykem od pravopisu přes stylistiku a jazykové zajímavosti nás provede
český lingvista, redaktor a korektor. Lektor vede jazykovou agenturu Syntagma a
spravuje populární facebookovou stránku Jazykové zajímavosti, kde pravidelně
uveřejňuje své sloupky věnované češtině. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,Kč.
28. 3. od 15.00 hodin
O pejskovi a kočičce
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí,
10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřena literární čajovna.

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

