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Leden v knihovně /2016
Ohlédnutí za rokem 2015

Oddělení pro dospělé
Pozvánka na akci

Martin Patřičný (31. ledna 1955 Praha) je český výtvarník a spisovatel. Jeho současná tvorba zahrnuje především "dřevěné obrazy" a v menší míře také dřevěné sochy. V minulosti se zabýval i tvorbou uměleckých notových pultů, které vystavil např. v roce 1998 v Obecním
domě v Praze. Jeho knižní tvorba se věnuje jak dřevu, v
knihách Dřevo krásných stromů a Pracujeme se dřevem,
tak volné tvorbě ve sbírkách povídek Jako v nebi a Patřičný nejen dřevo.
V letech 2008-2011 odvysílala Česká televize dokument Kus dřeva ze stromu, kde
Patřičný se svým vnukem, Jiřím, poeticky seznamují diváky s jednotlivými českými
stromy, jejich dřevem, zvláštnostmi, použitím. Na scénáři pracoval Patřičný s B. Ludvíkem, který byl zároveň režisérem.

Na leden vám knihovnice doporučují

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VIII. (2015/2016)
12. ledna 2016 - Domácí chléb a chlebový kvásek.
Chcete si v domácích podmínkách upéct vlastní
chléb? Dovědět se jakou mouku a suroviny použít,
kde nakoupit a jak na chlebový kvásek? To vše nám
prozradí paní Andrea Novotná. Domácí chléb určitě i
ochutnáme.
Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání (nejen)
seniorů.
Začátek v 14:00, cena 30 Kč.
26. ledna 2016 – Židovské památky v našem kraji.
Přednáška a fotografická prezentace regionálního historika a středoškolského
učitele dějepisu Mgr. Zdeňka Víška, zaměřená především na historii a současný
stav židovských hřbitovů ve Zlonicích, v Blevicích a v Hostouni.
Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů. Začátek v 14:00,

Knihy za babku Velká zimní burza knih a časopisů
Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou knihu. Na sobotu 23. ledna od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme více než 600 knih různých
žánrů. Cena za svazek je symbolická – od 1 do 30 Kč.
Můžete se ale do akce zapojit i vy. Přijďte si vyměnit, koupit nebo prodat knihy a časopisy, které už nepotřebujete.
Pro prodej je nutné si vyplnit přihlašovací formulář, který
získáte ve studovně Knihovny Václava Štecha.
Počet míst pro prodejce je omezený!
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Pobočka Na Dolíkách
1. – 28. ledna 2016 - Nalep si svůj vzkaz - v průběhu celého měsíce ledna si
můžete přidat na polepovací plochu v pobočce Na Dolíkách svůj vzkaz nebo
pozdrav pro kamaráda. Volnočasová aktivita pro všechny návštěvníky pobočky.
4. ledna 2016 - Nejmilejší pohádková postavička – výtvarná soutěž pro děti,
které milují pohádky. Soutěžní příspěvky přijímáme na papíře o max. velikosti
A3, nebo různě papírově vyvedené J Kreslit nebo vyrábět můžete pouze bytosti „pohádkové“. Nejlepšího výtvarníka odměníme 25. února v 15,00 hodin
v pobočce Na Dolíkách!
14. – 28. ledna 2016 - O zvířátkách – víte děti, jak vypadá PÁV nebo kdo je
PTAKOPYSK? Přijďte zkusit naši zábavně vědomostní soutěž, tentokrát o zvířátkách Soutěžíme v otvírací hodiny oddělení.

Pro každého, kdo má šikovné ruce a chce se naučit něco nového
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Oddělení pro děti
O listopadu 2015 každý čtvrtek od 14:00 pro vás Simča, Renča a Bára připravují zábavné odpoledne plné čtení a her.

1. – 15. 1. 2016 si v soutěži NAŠE HOUBY oživíme znalosti o houbách našich lesů.
15. 1. 2016 ¨od 12:00 rukodělky s Mílou Blahníkovou – v lednu budeme vyrábět nejen VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA z papíru – skládaná a protkávaná.

Na co se můžete těšit v únoru?
28. února 2016 od 15:00 - 6. Knihovnický karneval pro děti.

