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OKAMŽIK
O Knihovnických Aktivitách, Myšlenkách, Životě i Knihách
Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
po prázdninách tu pro vás opět budeme od pondělí do soboty, a to od 3. září. Co pro vás po dvouměsíční odmlce chystáme, se dočtete níže. Všechny
seniory i další zájemce zveme na kurz Trénování paměti pro začátečníky. Nebudou chybět zajímavé besedy a přednášky, ani další setkání nejmenších
čtenářů v rámci projektu S knížkou do života.
Těšíme se na vás!
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POZVÁNÍ NA AKCE

Hrajeme si s aurou
Auru, energetický obal těla, podvědomě
vnímáme všichni. Naučte se ji "přečíst".
Ukážeme si některé diagnostické metody a
techniky práce s aurou. Přednáška Bc. Jany
Jarošové se uskuteční ve čtvrtek 13. září
2018 od 17:30 hod. Vstup volný, rezervace
míst ve studovně.

Soboty na dětském
Sobotní dopoledne na oddělení pro děti
bude 22. září 2018 od 8:30 do 11:00 hod.

Etologie goril v podmínkách ZOO
Praha

Trénování paměti pro začátečníky

Přednáška o chování goril v pražské
zoologické zahradě v podání studenta
veterinární medicíny Jana Bedřicha je
součástí tzv. "Gorilí přednáškové tour" po
celé České republice. Přednáška se snaží
lidem sdělit o gorilách to, co v knížkách
nenajdou a zároveň dává důraz i na
ochranu těchto lidoopů. Akce se koná ve
středu 19. září od 17:30 hodin. Vstupné 30
Kč, předprodej vstupenek ve studovně.

Zveme seniory i ostatní zájemce na kurz
trénování paměti. Zahrnuje 7 lekcí, které
se budou konat vždy v úterý od 9:00 do
10:30 hodin (září-prosinec). Začínáme 25.
září 2018. Cena kurzu je 350 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na e-mailu
pametberoun@gmail.com, osobně ve
studovně, nebo na telefonu 311 621 947.
Ve studovně sdělíme bližší informace. Kurz
bude probíhat v malé skupině. Kapacita
kurzu je omezená.
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VYSTAVUJEME

S knížkou do života

Pět zemí a pěšky do Říma

Dopoledne v knihovně pro rodiče
s malými dětmi

Přednáška a beseda s Patrikem Kotrbou
pojedná o italské cestě do Říma a o
obecném pěším cestování Evropou, které
dalo dohromady 7000 kilometrů a 3 roky
na cestách. Zazní písně, poezie i próza z
cest a zároveň bude k vidění mnoho
fotografií, propojených s příběhy k nim.
Přednáška je volným pokračováním
předchozího putování do Španělska a
uskuteční se ve středu 26. září od 17:30
hodin. Vstupné 30 Kč, předprodej
vstupenek ve studovně.

V rámci celostátního projektu S knížkou do
života knihovna mimo jiné nabízí prostor
pro setkávání rodičů a jejich dětí. Třetí
dopoledne v knihovně pro rodiče s
předškolními dětmi proběhne ve středu
26. září v čase od 9 do 11 hodin. Budeme si
číst a povídat si o tématu "dopravní
prostředky". Více o projektu najdete na
našem webu.

Pobočka slaví čtyřicetiny
Pobočka knihovny na sídlišti slouží
čtenářům již 65 let. Před 40 lety se
přestěhovala do nových prostor, ve
kterých zůstala dodnes. Pojďme si
společně připomenout toto výročí a s ním
vše, co dělá pobočku významnou kulturní
institucí berounského sídliště. Výstava
mapující její historii i současnost bude k
vidění po celé září ve vestibulu knihovny.
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UPOZORNĚNÍ

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

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky
knihovny, že v pátek 28.9. a sobotu 29.9.
bude knihovna z důvodu státního svátku
UZAVŘENA.

FOTOBLÁZINEC
Registrace vystavovatelů
Letos se v sobotu 6.října od 10:00 do
18:00 hodin uskuteční již 7. ročník tohoto
festivalu určeného profesionální i laické
veřejnosti. Prezentace fotografií je vždy
doplněna zajímavým programem, letos s
nádechem Indie.
Zájemci o vystavení vlastních fotografií či
uskutečnění přednášky či prezentace se
mohou hlásit do 30. září na adresu
fotoblazinec@seznam.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
Otevírací doba pobočky
Pondělí
8:30-11:30
Úterý
zavřeno
Středa
8:30-11:30
Čtvrtek
8:30-11:30
Pátek
8:30-11:30

12:30-16:00
12:30-18:30
12:30-16:00
12:30-15:00

