Knihovna v únoru
4. – 28. 2.
Pasování prvňáčků 2014
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se stalo již tradiční slavností pořádanou pro
všechny prvňáčky z královédvorských škol a okolí. Také letos je pro děti připraven
jejich první čtenářský průkaz. Termín pasování si můžete zarezervovat v dětském
oddělení knihovny, na tel. číslech: 499 320 157, 721 390 348 nebo e-mailem na
adresu: knihovna@slavoj.cz.
5. 2. od 18.00 hodin
Kolem světa aneb cestování nejen za zvířaty
Základy biogeografie a ostrovní ekologie
RNDr. Petr Rybář
Lidé dnes hodně cestují a poznávají přírodu mnoha exotických zemí. Aby jí trochu
porozuměli, měli by znát alespoň základy biogeografie – oboru o zeměpisném rozšíření
rostlin a živočichů. A že tzv. ostrovní ekologie nemá co říci obyvatelům země, která
postrádá moře? Naopak – měla by být základní pomůckou pro poznávání, pochopení
a ochranu naší přírody, která je v podmínkách tzv. kulturní krajiny se sídlišti,
zemědělskou půdou, devastovanými plochami atd. bez nadsázky rozčleněna do
ostrůvků a souostroví. Prezentace je bohatě doplněna unikátními fotografickými
i filmovými záběry. Další díl přednášek přírodopisného cyklu Cestování nejen za
zvířaty, které pořádá ZOO Dvůr Králové. Koná se v přednáškovém sále knihovny.
Vstup zdarma.
19. 2. od 18.00 hodin
Sicílie – cesta vlakem po ostrově
Mgr. Mirka Průchová
Existuje ještě mafie? Je Sicílie ještě Itálie? Putování za historií, přírodou a tajemstvími
ostrova, pátrání po sicilském baroku a objevování gastronomických pokladů Sicílie
proběhne i s malou ochutnávkou v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
21. 2. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
Paní Zima
Tentokrát je pro malé posluchače připraven zimní příběh bratří Grimmů. Čtení
proběhne v sálku knihovny. Vstup zdarma.
28. 2. od 9.00, 10.00 a 11.00 hodin
Moudré pohádky vesmírných skřítků
Anna Birke-Semeráková
Autorka knihy přibližuje dětem pohádkovými příběhy základy astrologie, zákonitosti
mezilidských vztahů a vesmírní skřítci nabízejí nový úhel pohledu na běžné životní
situace. Program je určen pro žáky 1. – 5. tříd základních škol. Zájemci z řad pedagogů
si mohou program zarezervovat na tel. Číslech 499 320 157, 721 390 348. Setkání
s autorkou proběhne v sálku knihovny. Vstup zdarma.

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

Připravujeme:
3. - 26. 3.
Internet pro začátečníky
Základy internetu pro všechny věkové kategorie. Kurz je svým přístupem vhodný
zejména pro seniory. Proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí v dopoledním i
odpoledním kurzu. Dopolední: v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a odpolední:
v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je
omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací
na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

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

