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Slaný, Masarykovo nám. 159

Únor v knihovně /2016

Holčičky a kluci!

Oblíbený karneval je po roce opět tady!

28. února 2016

Od 15:00 do 17:00 hod.

Oddělení pro dospělé
Pozvánka na akci

Jak se můžete i vy zapojit?
1. Dejte knihu příteli nebo někomu blízkému
Oslavte svátek dávání knih a dejte dítěti ve svém okolí do ruky knihu, ať už novou, použitou nebo půjčenou...

2. Doneste knihu do čekárny
Kupte krásné nové knížky, vytipujte místo, kde musí děti trávit dlouhý čas čekáním – třeba čekárnu u lékaře a pokud tam
zrovna nic pěkného ke čtení nemají, svoje knížky tam zaneste, ať si mají čekající děti s rodiči čím krátit čas. Cílem je pomoci
pěstovat vztah dětí ke čtení, vybírejte knížky zábavné, nic kontroverzního.

3. Věnujte knihy na dobročinné účely
Stále jsou mezi námi děti, které nemají žádnou vlastní knihu. Oslavte svátek dávání knih a dejte knihu do ruky i jim. Vyberte pěkné a zajímavé knížky, třeba je krásně zabalte a darujte je do dětských domovů, nemocničních oddělení pro děti, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny…

A nezapomeňte o tom napsat na International Book Giving Day a sdílet fotky!
https://tackk.com/ibgd

Chcete tip na čtení?

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VIII. (2015/2016)
9. února 2016 – Ergoterapie a hrátky s pamětí.
Přijďte si potrénovat svou paměť, něco nového
se dozvědět a zjistit co je to ergoterapie. Srdečně vás zve ergoterapeutka Iva Hlavsová.
Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání
(nejen) seniorů.
Začátek v 14:00, cena 30 Kč.
23. února 2016 - Virtuální prohlídka města Louny – prohlídka královského
města Louny z tepla přednáškové síně. Provede nás Mgr. Blanka Tomášková
z Městského informačního centra Louny.
Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů.
Začátek v 14:00 hodin, cena 30 Kč.

Od 10. ledna do 27. února 2016 můžete v
prostorách knihovny zhlédnout
Dřevěnou výstavu
výtvarníka - dřevaře
Martina Patřičného.
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Pobočka Na Dolíkách
1. – 15. února 2016 – Bezpečně na internetu - zábavná soutěž pro děti, při
které se prověří, jak se naše děti orientují na sociálních sítích a zda si dostatečně chrání své soukromí.
24. února 2016 - Beseda se spisovatelem Davidem
Laňkou - pro 4. a 5. ročníky 3. ZŠ Slaný.
(Není určeno široké veřejnosti).
25. únor 2016 - Vyhlášení nejlepšího dětského výtvarníka pohádkové postavičky - v 15,00 hod.
v pobočce Na Dolíkách.

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. Rády vám pomohou i s úkoly.

15. - 29. února 2016. – budeme soutěžit v zeměpisném kvízu, se kterým procestujeme méně známé kouty naší planety.
19. února . 2016 od 12:00 rukodělky s Mílou Blahníkovou – v únoru budeme
vyrábět jarní stromeček z drátků a korálků.

Na co se můžete těšit v březnu?
15. března 2016 od 17:00 vás zveme
na poslechový klubový pořad
Kaleidoskop Jana Rejžka.
Vstupné 70 Kč.
Akce se bude konat v Jazz Cafe fany.
(Slaný, Masarykovo nám 4)

