Knihovna v září
1. 9. – 30. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky bude probíhat od 4. 10. do 26. 10. Svým přístupem je vhodný
zejména pro seniory. Celkem absolvují účastníci osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude
probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin. Počet míst je omezen.
Rezervace probíhá přímo proti platbě v hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč.
Uzávěrka přihlášek je 26. září.
do 19. 9.
Přihlášky na jazykový kurz italštiny pro začátečníky
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme zájemcům kurz italštiny pro začátečníky. Přihlášky
přijímáme osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz. Kurz bude
otevřen pouze v případě naplnění minimální kapacity (8-10 osob).
15. 9. od 10.00 a od 17.00 hodin
Projekt ženy – informativní schůzka
Pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, chtějí realizovat aktivity ve svém okolí
nebo se zapojit do veřejného dění ve městě. Koná se v sálku knihovny.
16. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Kouzelná třída - Zuzana Pospíšilová
Hodný starý pan učitel už na svou třídu plnou darebáků nestačí. Potřeboval by do důchodu,
ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného nástupce. Někoho, kdo by měl děti opravdu rád.
Jednoho dne zaklepe na dveře jeho kabinetu milá mladá dáma, která se uchází o místo
učitelky. Pan učitel jí třídu předá a ona třídu rošťáků promění v nejhodnější a nejchytřejší děti
na celé škole. Bude na to mít kouzelné metody. Jaké? To se dozvíte opět při našem
společném odpoledním čtení v sálku knihovny. Program je určen pro děti od 7 let. Vstup
volný.
21. 9. – 4. 10.
Slavnost Klíčování
Zloduch Nečterád, princ a spanilá princezna opět prověří loňské prvňáčky v dovednosti čtení
a psaní. Zábavný program volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle
499 320 157.
29. 9. od 17.00 hodin
Křest knihy Zvič naslouchá příběhům
Městská knihovna Slavoj si vás dovoluje pozvat na křest knihy Zvič naslouchá příběhům –
pověsti Královédvorska. Součástí programu bude vyhlášení výsledků soutěže POKRuj!
(Pověsti KRálovédvorska) a ocenění autorů nejlepších prací. Křest proběhne v nových
prostorách oddělení pro dospělé. Vítězné práce si budete moci prohlédnout v sálku
knihovny.

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

