Knihovna v lednu
Od 1. 1. – 14. 3. 2014
Anketa Suk – čteme všichni
Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlašuje již 21. ročník ankety o
nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem. Která kniha vydaná
v roce 2013 se těší největšímu zájmu královédvorských dětí? Hlasovací lístky jsou
k dispozici v oddělení pro děti. Všechny odpovědi budou slosovány. Pět šťastných
výherců se zúčastní slavnostního předávání cen za účasti spisovatelů a ilustrátorů
dětských knih 9. dubna v Památníku národního písemnictví v Praze. Hlasovací lístky
odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem na adresu knihovna@slavoj.cz do 14.
března.
Od 6. 1. – 31. 3. 2014
Výstava „Knihosaurů“
Výstava soutěžních prací, ve kterých měli soutěžící ztvárnit prehistorického obyvatele
knihovny. Nejzajímavější a nejoriginálnější výtvarná dílka dětí z královédvorských
základních škol a přilehlých obcí, můžete obdivovat v prostorách knihovny.
8. 1. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Tunis – velké pískoviště?
Ing. Michal Skalka
Když se řeklo "karavana na Sahaře" představil jsem si slunce žhnoucí na řadu
velbloudů nesoucí na svých hrbech beduíny a brodící se saharským pískem. Když
jsem se byl na Saharu podívat a bavil jsem se o karavanách s beduíny, zjistil jsem, že
tak to vůbec nebylo. Chcete vědět, jak to tedy bylo? Přijďte si to poslechnout na moje
promítání. Další díl z cyklu přednášek ZOO Dvůr Králové nad Labem se koná
v přednáškovém sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 1. od 14.00 hodin
Pohádkoterapie
DUHOVÉ POHÁDKY
Pohádky mají blahodárný účinek na náš organismus. Udělejte si chvilku a přijďte si
poslechnout několik duhových pohádek. Vhodné pro děti od 5 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.
22. 1. od 18.00 hodin
Tibet versus Čína
Radka Tkáčiková
Tibet je země opředená mnohými legendami. Přijďte se seznámit s realitou, s životem
Tibeťanů v okupované zemi. Dále: buddhistická pokora versus čínská agresivita,
nejposvátnější místa zničená a následně opravována, mýtická hora Kailash a dech
beroucí krajina posvátného jezera Manasarovar. Tibet od středu na západ, trochu
historie a současnost. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

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

