Knihovna o prázdninách
1. 7. – 31. 8.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny od 12.00 do 17.00
hodin (ve čtvrtek zavřeno). Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu 5,- Kč
u obsluhy v oddělení pro dospělé.
8. 7. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Gulliverovy cesty
Lemuel Gulliver, odvážný cestovatel, nás zavede do nevídaných krajů – třeba do země
Liliputu, kde žijí lidé malí jako prst, nebo na ostrov nesmrtelných. Tak vzhůru na
Gulliverovy cesty! Prázdninové čtení se koná v sálku knihovny. Pro děti od 6 do 8 let.
Vstup zdarma.
1. 8. – 31. 8.
Příjem přihlášek do jazykových kurzů
Ve školním roce 2015/16 bude otevřen pro dospělé kurz němčiny a kurz francouzštiny
pro pokročilé. Kurz Angličtina hrou bude otevřen pro začátečníky i pro pokročilé. Je
určen pro děti od 4 let. Kurzy probíhají 1 x týdně, zpravidla v úterý. Více informací na
www.slavoj.cz. Přihlášky přijímáme osobně v knihovně nebo na tel. 499 320 157,
721 390 348.
15. 8.
Uzávěrka soutěže
Pohled skrz objektiv
Druhý ročník fotosoutěže na téma Město Dvůr Králové nad Labem byl vyhlášen
v listopadu 2014. Snímky v tiskovém rozlišení minimálně 300 dpi nahrané na CD, či
DVD doplňte o náhledy jednotlivých fotografií společně s popiskem a přiložte souhlas
o případném publikování soutěžních fotografií. Formulář je umístěn na webových
stránkách knihovny www.slavoj.cz. Vyhlášení výsledků proběhne 19. září v rámci oslav
745. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem.
26. 8. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Strašidelná škola
Víte, že to není samo sebou, aby strašidla pouštěla hrůzu? Když strašidlo přijde na
svět, neumí nahánět strach, musí se to naučit ve strašidelné škole. A to se týká
i bubáčka Bubuše, který by rád získal výuční list v oboru strašení.
Koná se v sálku knihovny. Pro děti od 5 do 7 let. Vstup zdarma.

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

