
INFORMAČNÍ LEKCE

čtvrtek 5. listopadu 2020 
od 10.00 a 14.00 hodin

       Oddělení pro dospělé, Hudební oddělení

Centrum celoživotního vzdělávání, 1. patro
Wonkova 1262/1a

vstup volný
 
Lekce pro stávající uživatele i pro veřejnost pořádá oddělení pro dospělé a hudební oddělení. 
Předpokládaná doba trvání jedné lekce je 45 – 60 minut. Účastníkům lekce poradíme jak se 
orientovat v půjčovně, jak pracovat s online katalogem a čtenářským kontem. Sraz zájemců 
o informační lekci v Oddělení pro dospělé je v daný čas u výpůjčního pultu oddělení. Sraz zájemců 
o informační lekci v Hudebním oddělení je v daný čas u výpůjčního pultu tohoto oddělení.
 

pro uživatele knihovny

Knihovna města Hradce Králové vás zve na lekce pro veřejnost
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