Knihovna v říjnu
3. – 9. 10. 2016
Týden knihoven
Bazar knih
Bazar vyřazených knih potrvá až do odvolání. Kromě beletrie uložené na dvorku
knihovny naleznete na stránkách www.slavoj.cz seznamy vyřazené naučné literatury.
O tu lze požádat prostřednictvím e-mailu vanurova@slavoj.cz.
1. 10. - 10. 12.
Kamarádka knihovna
Naše knihovna se zapojila do soutěže dětských oddělení knihoven již pošesté. Porota
vyhodnocuje nejlepší knihovnu pomocí nejrůznějších kritérií, počtem dětských čtenářů
počínaje, úsměvem knihovnice konče. Pro nás je však nejdůležitější názor
a spokojenost dětských čtenářů, kteří dětské oddělení navštěvují. Podpořte nás,
vyplňte vysvědčení pro naši knihovnu, oznámkujte výběr knih, spokojenost s otvírací
dobou apod. Napište nebo nakreslete, co se vám v knihovně líbí a co byste naopak
chtěli změnit. Za každé vyplněné vysvědčení, které si vyzvednete a následně
odevzdáte v oddělení pro děti, předem děkujeme.
3. 10. - 25. 11.
Výstava POKRuj!
Výstava nejlepších soutěžních prací soutěže POKRuj, která byla vyhlášena na konci
loňského školního roku. Výtvarná díla, která vznikala na motivy pověstí
Královédvorska, ozdobí nejen interiér knihovny, ale vítězné práce uvidíte také v nové
knize pověstí z našeho města a okolí. Jste srdečně vítáni.
4. 10. - 26. 10.
Kurz internetu pro začátečníky
Na kurzu si osvojíte základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen.
Přihlášky přijímáme v hudebním oddělení.
5. 10. od 18.00 hodin
Dagmar Kravčíková
Grafologie
Vzdělávací přednáška spojená s možností hlubšího sebepoznání je zaměřena na
základy grafologie. Pootvírá dvířka k tajemství naší osobnosti v závislosti na našem
rukopise. Obsahem přednášky je grafologie, její využití v praxi a grafoterapie. Koná se
v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
6. 10. od 10.00 hodin
Obrana proti neférovým útokům
Seminář pořádá Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad
Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Pro matky dětí do 15 let a
samoživitelky jsou zdarma. Více informací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail:
kurzy@ekscr.cz.

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

7. 10. od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin
Jan Opatřil
Kapřík Metlík
Setkání s autorem knížky a povídání o dobrodružství, které hrdina kapřík Metlík zažil.
Netradiční čtení a povídání Honzy Opatřila jistě zaujme každého malého školáka.
Vhodné pro děti 2. a 3. tříd ZŠ.
11. 10. od 13.45 hodin
Prázdninové pohádky
Letní prázdninové skotačení je už minulostí, zato podzimní prázdniny pomalu klepou
na dveře. Chystáte se do aquaparku? Nebo na houby? Tak pozor na začarovaný
modrý tobogán či bludný kořen v lese. Spoustu dalších záhad a legračních příběhů
zažijeme při našem společném odpoledním čtení v sálku knihovny. Určeno pro děti od
7 let. Vstup zdarma.
13. 10. od 10.00 hodin
Setkání aktivních žen
Seminář pořádá Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad
Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Pro matky dětí do 15 let a
samoživitelky jsou zdarma. Více informací získáte na tel.: 222 211 799, e-mail:
kurzy@ekscr.cz.
15. 10. od 15.00 hodin
Kašpárek a ježibaba, O hodné ježibabě
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro
děti.
19. 10. od 18.00 hodin
Ivana Frimlová
Objevování duchovního světa
Naučili jsme se hledat pravdu složitě a někdy až příliš vědecky. Ovšem síla je
v jednoduchosti. Pochopit svět, kterému se říká duchovní, je např. v maximálním
využití darů, které jsme každý dostali do vínku, v překonání strachů, v pochopení toho,
co a proč v životě prožíváme atd. Meditace, posilující energetický obrázek pro každého
účastníka posezení. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
25. 10. od 18.30 hodin
Marcela Krčálová
Čtyři tváře ženy
Tvůrčí, sexuální a spirituální dary menstruačního cyklu (nejen podle Mirandy Gray).
Přijďte si užít vyprávění, sdílení, léčivé rituály a konstelační vhledy. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 90,- Kč.
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