Městská knihovna Slavičín
zve veřejnost na Týden
knihoven 30. 9. – 4. 10. 2019
30. ZÁŘÍ DEN PRO ŠKOLY
8.00 – 11.00 Knihovnou krok za krokem. Informační lekce zaměřené na služby
a složení fondu knihovny, pro žáky a studenty, uzpůsobená věkovým kategoriím
(registrace do knihovny, orientace v odděleních knihovny, funkce online katalogu, web
a facebook knihovny, nabídka volnočasových aktivit, prezentace nových knih pro děti
a mládež, e-výpůjčky, půjčování deskových her aj.)
13.30 Legrace v pohádce. Veselé soutěžní odpoledne pro děti ze školních družin.
Z dílny pana Pohádkáře. Výstava a prezentace knižních novinek k akci pro školní
družiny.

1. ŘÍJNA

DEN PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY

12.30 – 15.30 Darebové a rošťáci z knížek pro děti. Výstava a prezentace titulů
s danou tematikou, spojená s výtvarnou dílničkou.
12.30 – 15.30 Super deskovky! Odpoledne pro děti a mládež s deskovými hrami, které si
mohou v knihovně po celé odpoledne hrát nebo zapůjčit domů.
18.00 Z Olomouce až na marocký Tubkal na kole. Cestovatelská beseda.

2. ŘÍJNA

DEN PRO SENIORY A MALÉ JUNIORY

9.00 – 11.00 Databáze knih – užitečný pomocník seniora. Minikurz orientace na
webu Databáze knih. Na kurz je potřebné objednat se předem na tel. 577 341 481.
13. 30 Čtením k pohodě a dobré náladě. Četba a diskuze nad humoristickou četbou pro
ženy pro členy Klubu důchodců.
16.00 Jógátky jsou opět zpátky, pojďme děti do pohádky! Literárně pohybový pořad
akreditované lektorky jógy Denisy Balšanové pro děti s rodiči.
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3. ŘÍJNA

DEN NEZAVŘENÝCH DVEŘÍ

9.00 – 17.00 Krásná literatura. Celodenní výstava aktuálních beletristických novinek
pro děti i dospělé.
9.00 – 11.00 Kvizoherna. Soutěžní zábavně naučné dopoledne pro děti a mládež.
15.00 Veselé čtení s Nezbedníčkem. Literární, pohybové, výtvarné hříčky pro rodiče
s nejmenšími a představení knihy Červená Karkulka.
18.00 Za oponou ze sametu! Literární diskusní podvečer pro veřejnost, věnovaný
nadcházejícímu 30. výročí sametové revoluce, vzpomínání na události z této doby na
Slavičínsku, četba úryvků z knih s danou tematikou.
Součástí akce je výstava Knihy na indexu, dále tradiční exkurze po knihovně včetně
návštěvy starožitné studovny MUDr. L. Horáka. Nebude chybět malé občerstvení.
V tento den se mohou noví zájemci o registraci do knihovny přihlašovat ZDARMA!
Noví zájemci z řad dětí a mládeže do 15 let se mohou do knihovny ZDARMA
registrovat po celý měsíc říjen!

4. ŘÍJNA

RODINNÝ DEN

9.00 – 11.00 Kdopak bydlí v ZOO! Dopoledne plné soutěží a her pro děti z mateřských
škol.
12.30 – 15.00 Malovánky a jiné hrátky. Tvořivá dílna pro rodiny s dětmi plná nápadů na
jednoduché výrobky z papíru. Součástí jsou pohádkové hádanky a doplňovačky. Na
každého účastníka dílny čeká sladká odměna.

Těšíme se na Vaši návštěvu nejen v Týdnu knihoven!
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