Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov
www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541

Program na červenec 2015
Akce
14. 7. v 18.00 hod. v lodžii Zámecké zahrady
Fontána slov – Karel Dvořáček na konci války
Malá literární připomínka 70. výročí úmrtí největšího beletristy Vyškovska na prahu svobody aneb
Smutná záchrana před dalším kriminálem a novou nesvobodou. Úryvky z nepublikovaných i
publikovaných textů čte Jarmila Wolfová, komentář dr. Vladislav Raška. Připraveno ve spolupráci
s MKS.
Dětské oddělení
Středa 1. 7. od 10.00 do 17.00
Drátenická dílnička
Drátování kamínků, skleniček, výroba jednoduchých šperků. Co potřebujete? Kamínky, skleničky,
vše co chcete odrátovat, 10 Kč na materiál.
Středa 8. 7. od 10.00 do 17.00
Malování na textil pomocí voskovek
Co potřebujete? Bavlněné tričko nebo šátek, čepici atd., 10 Kč na materiál.
Středa 15. 7. ve 13.00 hod.
Čtení na pokračování
Začínáme čtením z knihy Jiřího Holuba: Jak se zbavit mstivý Soni. Určeno dětem, které umí číst.
Posloucháme, malujeme a tvoříme podle příběhu
T-klub
Deskové hry a hry na X-box pro všechny bez rozdílu věku.
Výstavy
18. 6.–9. 9.

Z našich ateliérů: Alice Estefányi – Tapiserie a vlněné koláže
MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných
umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny je přístupná jen v její provozní době.

Prázdninová soutěž

Provoz KKD Vyškov v období
letních prázdnin
od 1. 7. do 31. 8. 2015 otevřeno pouze
pondělí, středa, pátek od 9 do 17 hod.
s výjimkou celozávodní dovolené ve dnech

20. 7. – 8. 8. 2015,
kdy bude knihovna z důvodů malování tři týdny

UZAVŘENA
Omlouváme se a těšíme se na vaši návštěvu
po prázdninách.

Speciální služba pro držitele platného průkazu KKD!
Denní tisk a časopisy si budete moci vypůjčit v pracovních dnech v období
od 20. 7. do 7. 8. 2015 vždy mezi 9. – 11. hodinou u Okénka hladového čtenáře.
Knihovnickou „kešku“ můžete hledat pouze v době, kdy je knihovna otevřena.

Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá a poskytuje také:
 aktivizační programy – trénink paměti
a kroužek zábavné logiky
 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež
v dětském oddělení a T-klubu
 internet pro veřejnost
 služby a integrační programy
pro handicapované spoluobčany
 rozvoz knih imobilním čtenářům
 on-line katalog – rezervace,
prodlužování výpůjční doby,







služba SDI (informace
o novinkách dle zadaných kritérií)
z pohodlí domova
vypracování rešerší, bibliografické a
faktografické informace
meziknihovní výpůjční službu (chci si
půjčit knihu z jiné knihovny)
bezbariérový přístup do všech prostor
Wi-Fi
půjčování deštníků, brýlí, tašek

Přejeme všem našim čtenářům a návštěvníkům pohodové léto
v příjemné společnosti rodiny, přátel i knih.
Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.

