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OKAMŽIK
O Knihovnických Aktivitách, Myšlenkách, Životě i Knihách
Vážení čtenáři, příznivci knih, čtení a knihoven,
ty časy, kdy se do knihovny chodilo „jen pro knihy“ již dávno patří minulosti. Nejen naše knihovna si klade daleko vyšší cíle. Přejeme si, aby knihovna pro vás byla také
místem, kde můžete strávit svůj volný čas, dozvědět se užitečné informace a setkat se se zajímavými lidmi. Naše moto „NEJSME JEN KNIHY“ bereme opravdu vážně.
V naší knihovně si můžete půjčit nejen knihy, ale také audioknihy, mluvené slovo, noviny, časopisy a nově také společenské hry. Přístup na internet je v naší knihovně
samozřejmostí. Pořádáme pro vás ve spolupráci s dalšími institucemi také řadu přednášek a seminářů. Jsme tu pro vás a budeme rádi, když se stanete součástí našeho světa.
Březnový program je ve znamení nové služby - půjčování společenských her, zapojení do celostátní kampaně na podporu dětského čtenářství – S knížkou do života,
i připojení se k Národnímu týdnu trénování paměti. Těšit se můžete na již tradiční přednášky a věříme, že děti potěšíme dalším nocováním v knihovně. Tento zpravodaj jsme
pro vás připravili právě proto, aby vám nic neuniklo. Přejeme příjemné čtení!
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AKTUALITY
a s podmínkami jejich půjčování se můžete
seznámit na webu www.knihovnaberoun.cz

Noc s Andersenem 2018

nebo přímo ve studovně.
Už poosmnácté se chystá v knihovnách,

BookStart aneb S knížkou do života

školách,

naše knihovna se zapojila do
celostátního projektu

v hasičárnách, u skautů i pionýrů Noc

klubech,

domech

dětí,

s Andersenem. Akci věnovanou podpoře
dětského čtení pořádá Klub dětských

Pro hry do knihovny
Jsme i společenské hry!

První setkání mrňousků a jejich rodičů

knihoven Svazu knihovníků a informačních

proběhne v knihovně ve středu 21. března

pracovníků ČR. Letos bude dobrodružné

v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Všichni

nocování spojeno s pejskem a kočičkou

víme, jak je důležité, aby děti rády četly.

a

Nejsme jen knihy, noviny a časopisy. Už

Proto jsme tu my se spoustou krásných a

23.

nejsme jen audioknihy, rozhlasové hry

zajímavých knížek pro ty nejmenší. Těšíme

24. března 2018. Akce je

a mluvené slovo. Od letošního března je

se, že z vašich dětiček vyrostou čtenáři,

určena všem dětem ve věku od 6 do 10

fond berounské knihovny doplněn též

kterými se budete rádi chlubit.

let,

které

proběhne
března

minimálně

z

pátku

na

sobotu

rok

pravidelně

o deskové a karetní hry pro děti i dospělé.

navštěvují knihovnu. Dítě je nutné předem

V nabídce

přihlásit, kapacita je omezena. Přihlášku si

máme

aktuálně

Scrabble,

Carcassonne, Cortex či Quiddler - s těmi

rodiče

se nudit nebudete! Společenské hry jsou

v knihovně na oddělení pro děti.

pro registrované čtenáře k dispozici ve
studovně. S kompletní nabídkou her

mohou

vyzvednout

přímo
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POZVÁNÍ NA AKCE
(Dybbuk,

Od kolébky po hrob

teorie

evangelické,

bude

vycházet

o

vzniku

náboženství,

vztah

náboženské a politické víry a mezi-

Přednáška Mikuláše Vymětala, faráře
církve

Z ní

přednáška, na které se autor dotkne témat

svátky a přechodové
rituály v životech
Židů, křesťanů a muslimů

Českobratrské

2011).

se

uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 od
17:30 hodin. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně.

skupinové agresivity, nejednoznačný vztah
víry a spirituality, jak odhalit skupinovou
iracionalitu. Přednáška se uskuteční ve
čtvrtek 22. března 2018 od 17:30 hodin.
Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

Národní týden trénování paměti
Česká společnost pro
trénování

paměti

a

jogging

mozkový

vyhlašuje ve dnech 12. 18. března 2018 Národní týden trénování
paměti. V rámci této celostátní kampaně
se pořádají osvětové přednášky po celé
republice. V naší knihovně se můžete
zúčastnit úvodní přednášky s názvem Jak

Dav uvnitř člověka
vznik a evoluce víry

a proč, která vám poskytne informace o

VYSTAVUJEME

tom, co si vlastně představit pod pojmem
trénování paměti. Akce se koná ve středu

Knihovna od března do března

14. března 2018 od 17:30 hodin.
Milan Petrák je autorem knihy Skrytá

aneb Jak to žilo v knihovně?
Dále se můžete přihlásit na jakoukoli

autorita: iracionalita a dav v člověku
Ve vestibulu knihovny bude umístěna
výstava

fotografií

připomínající

berounské knihovny za poslední rok.

život

přednášku ze série tematicky zaměřených
lekcí trénování paměti. Nejbližší lekce se
koná ve čtvrtek 15. března od 17:30 pod
vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované
trenérky paměti I. stupně a nese název
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Knihy a knihovny. Další přednášky

autora! Reportáž jedné z účastnic si

trénování paměti plánujeme až do května

můžete přečíst na našem webu. Dozvíte se

letošního roku. Můžete si vybrat nejen

v ní třeba, že Slunce kýchá, naše planeta

podle termínu, který se vám hodí, ale také

by mohla, ale nemůže. Nebo se dočtete

podle tématu, které vás zajímá. V plánu je

v jakém

např. Česká filmová klasika a Cestování.

meteorický déšť. Nadšenci si mohou též

filmu

je

působivě

zobrazen

zaznamenat do svých diářů, kdy bude na
Na tyto lekce je nutné se předem přihlásit
osobně

ve

studovně,

na

studovna@knihovnaberoun.cz

e-mailu
nebo

našem území k vidění zatmění Slunce.
(celý článek)

na

telefonním čísle 311 621 947.

OHLÉDNUTÍ
Nahlédli jsme do vesmíru

Ve čtvrtek 15. února se v knihovně sešly
téměř tři desítky zájemců, aby si poslechly
přednášku
Horálka.

o

astronomii

Účastníci

měli

pana

Petra

jedinečnou

možnost zakoupit si za zvýhodněnou cenu
jeho knihy: Dobytí jižního hvězdnatého ráje
a Nebeské symfonie. S osobním věnováním

Bohatý program i nové služby vám přinášíme
v rámci celostátní kampaně na podporu knih,
knihoven a čtenářství s názvem Březen měsíc
čtenářů.

UŽITEČNÉ INFORMACE
Městská knihovna Beroun
U Kasáren 813
266 01 Beroun
tel. 311 621 947
info@knihovnaberoun.cz
www.knihovnaberoun.cz
Facebook
Fotografie na Rajče.cz
Otevírací doba oddělení pro dospělé
Pondělí
8:30 – 18:30
Úterý
8:30 – 11:00
Středa
8:30 – 17:00
Čtvrtek
8:30 – 17:00
Pátek
8:30 – 15:00
Sobota
8:30 – 11:00
Otevírací doba oddělení pro děti
Pondělí
12:00 – 17:00
Úterý
zavřeno
Středa
12:00 – 17:00
Čtvrtek
12:00 – 16:00
Pátek
12:00 – 15:00
Soboty na dětském
sobota 24. března od 8:30 do 11:00

