Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9
www.knihovna-bv.cz /tel: 519 372 149 (ústředna)

PONDĚLÍ
18.9./18:00

ÚTERÝ

CESTA NEJEN KE HVĚZDÁM: Dana Drábová - Příběh uranu

Letošní podzimní cyklus přednášek zaměřených na popularizaci vědy Cesta nejen ke
hvězdám bude zahájen tématem nazvaným Příběh uranu, které přednese osoba
v naší republice nejpovolanější, jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, Dana Drábová.

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH

Malý sál
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

PRŮJEZD
KNIHOVNY

19.9./12:00

Od úterý 19. září od 12 hodin do pondělí 25. září si budou moci zájemci za velmi
příznivé ceny vybrat v průjezdu knihovny ze široké nabídky vyřazených knih
a obohatit jimi svou rodinnou knihovničku. Tentokrát bude v nabídce spousta
naučné a odborné literatury, takže neváhejte.

PÁTEK

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU – Ježibaba na koloběžce

Pobočka
Poštorná

LiStOVáNí.cz: TOREY HAYDEN – ZVÍŘE

Velký sál

VU3V: CESTOVÁNÍ – co jste možná nevěděli

Velký sál

26.9./15:00

Zveme všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku,
Cena kurzu
tentokrát na téma Cestování – co jste ještě nevěděli. První přednáška začíná v úterý
420,-Kč
26. září 2017 v 15 hodin ve velkém sále knihovny, registrace bude probíhat už od 14
(300,pro čtenáře
hodin. Ke studiu je možné se připojit i v tomto semestru, nově ale mohou VU3V
knihovny)
studovat pouze osoby s nárokem na starobní důchod.

do 6.10.

PŘEDSTAVUJE SE… Výtvarný ateliér Duhovka

Galerie na
schodech

22.9./16:30

SOBOTA
23.9./18:00

ÚTERÝ

ÚTERÝ

V pátek 22. září se v 16:30 uskuteční další tematické vyprávění s dílničkou pro děti
z cyklu „Povídám, povídám pohádku“. Příspěvek na materiál: 15,-Kč

První podzimní představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí.cz v břeclavské
VSTUPNÉ:
knihovně nazvané Zvíře s podtitulem Příběh o klukovi, který promluvil. Akce se koná
100,-Kč
za osobní účasti autorky Torey Hayden, po skončení představení bude následovat (80,- v předprodeji)
diskuze, prodej knih a autogramiáda.
Jedná se o příběh zkušené dětské psychoterapeutky věnovaný teenagerovi Kevinovi.
Torey L. Hayden, autorka řady velmi úspěšných románů z prostředí školy pro děti
s poruchami chování, krok za krokem rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u
Kevina vedla k neřízené agresivitě. Účinkují Věra Hollá a Pavel Oubram, vstupné 100
Kč, v předprodeji 80 Kč, předprodej v čítárně knihovny.

V prostorách knihovnické Galerie na schodech budete mít možnost si v průběhu
měsíce září až do 6. října prohlédnout výstavu výtvarných prací.

10 MILIARD - CO MÁTE NA TALÍŘI?

Za několik desítek let bude na zemi přes deset miliard obyvatel. Jedna šestina z
tohoto počtu už dnes trpí chronickým hladem. Jak budeme schopni produkovat
potraviny pro všechny na každý den za pár let? Film Valentina Thurna poukazuje na
dva tábory lidí, kteří tvrdí, že znají odpověď. (Jeden svět) ČSFD 84%

3.10./18:00
NOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA:

Od září jsme spojili hudební oddělení, čítárnu, zvukovou knihovnu a studovnu do jednoho oddělení a díky
vstřícnosti města je vybavili novým moderním nábytkem. Nové oddělení naleznete v prostorách bývalé
studovny v prvním patře přístavby ve dvoře.
Nově zavádíme jednotnou půjčovní dobu ve všech odděleních ústřední knihovny, a to KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
10 - 18 HODIN. Pouze v dětském oddělení bude otevřeno jako doposud, tj. od 13 do 18 hodin. Věříme, že
toto rozšíření a zjednodušení výpůjční doby čtenáři i návštěvníci knihovny ocení.

Malý sál
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

