Co pro vás knihovna připravila na září
Otevírací doba září - červen
Upozorňujeme všechny návštěvníky, že dne 2. září 2016 bude knihovna z provozních důvodů
uzavřena. Sobotní provoz je bez omezení. Děkujeme za pochopení.
Dospělé oddělení
Pondělí-Pátek 8:00-18:00 hod
Sobota 8:00-11:00 hod
Dětské oddělení
Pondělí-Čtvrtek 8:00-11:30 12:30-18:00 hod
Pátek 8:00-11:30 hod
Teenspace
Pondělí-Čtvrtek 12:30-18:00 hod
Kde nás najdete: Smetanova 173, Česká Třebová 560 02
Telefon: 732 756 827
Pobočka Parník
Dospělé oddělení
Pondělí 8:00-11:30 12:30-18:00 hod
Čtvrtek 8:00-11:30 12:30-17:00 hod
Dětské oddělení
Pondělí 13:00-18:00 hod
Středa 13:00-18:00
Pobočka Parník: Ústecká 161, Česká Třebová 560 02
Telefon: 605 125 323
Pokud je knihovna zavřená, je možné vracet knihy do samoobslužného biblioboxu ve Smetanově
ulici. Další informace naleznete na webové stránce knihovna.ceska-trebova.cz nebo
https://www.facebook.com/mekct/, psát můžete na info.knihovna@ceska-trebova.cz.
Matyldino pohádkohraní
6. září v 16 hodin, dětské oddělení
Každé první úterý v měsíci probíhá od 16 hod na dětském oddělení Matyldino pohádkohraní. Pro děti
ve věku od 4 do 9 let je připravené vyprávění pohádek a příběhů s otevřeným koncem, který si zkusí
samy domýšlet. Mohou se nechat unést svou fantazií, probudit představivost, naučí se lépe
vyjadřovat a třeba se u toho i společně zasmějeme. Zkusíme si k danému příběhu něco vyrobit a
samozřejmě nebude chybět nějaká ta dobrota. Vstupné dobrovolné.
Setkání s Vlastimilem Vondruškou
14. října, od 18 hodin, Kulturní centrum
Připravujeme setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou, s názvem Oldřich z
Chlumu - román a skutečnost. Nepůjde o klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká,
jde o talk-show, ve které se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě
našich předků. Akce se bude konat v pátek 14. října ve velkém sále Kulturního centra, začátek je
plánovaný na 18 hodin. Vstupné 50,- Kč. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji v Městské
knihovně, na oddělení pro dospělé v 1. patře. Předprodej už probíhá.

