BŘEZEN měsíc čtenářů
ve slánské knihovně
Oslavte s námi měsíc čtenářů a přihlaste se do knihovny! Čeká vás překvapení. Více na str. 3.

Vždyť vrátit knihy je tak snadné!

Slaný, Masarykovo nám. 159
Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz

Březen v knihovně /2016

Od 13. října 2014 do 31.12.2015 jste do biblioboxu
vrátili 4 354 knih a časopisů,
které jste si půjčili v naší knihovně.
Bibliobox je plechový box
umístěný nedalo knihovny
na Masarykově náměstí,
kam se dají nonstop odkládat
knihy
půjčené
z knihovny a určené
k vrácení.
POZOR! Vhozením do biblioboxu
ještě
nedojde
k
vrácení
výpůjčky!
Knihovník ji musí teprve načíst do systému, a pokud
vracíte v den, kdy pobočka není otevřena,
k samotnému vrácení dojde až v provozní den!

Důležitá upozornění


V sobotu 26. 3. 2016 bude knihovna ZAVŘENÁ.



Od 1.3.2016 platí doplněný knihovní řád.



U vybraných titulů (kniha je mnohokrát zamluvená) bude
zkrácená výpůjční doba z 1 měsíce na 14 dnů.

ZAVEDLI JSME NOVINKU
Knihy, které si u nás zamlouváte přes webové rozhraní v on-line katalogu vám vždy rádi
připravíme. Jen nám prosím dejte čas na přípravu. Kniha může být uložená v depozitu. Respektujte prosím tedy informaci, která se vám vždy po rezervaci objeví: „Požadavek byl
úspěšně odeslán. K jeho vyzvednutí vyčkejte na vyzvání SMS zprávou nebo e-mailem.
Děkujeme.“ Pak budete mít 100% jistotu, že k nám nejdete zbytečně.

Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz

BŘEZEN
měsíc čtenářů ve slánské knihovně
Pokr. ze str. 1….Na podporu čtení a čtenářství jsme
společně s Knihkupectvím Zlata od března tohoto roku připravili pro naše nově registrované čtenáře novinku, každý přihlášený čtenář dostane knihu jako dárek a 10% slevový poukaz k nákupu knih od paní Zlaty
Družecké, která tuto novinku podpořila.

OSLAVTE S NÁMI MĚSÍC ČTENÁŘŮ A PŘIHLASTE SE DO KNIHOVNY!

Čtenář roku 2016

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování nejlepších/nejpilnějších čtenářů. Základním kritériem pro
výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního
čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním
systému.
Vyhodnocení proběhne v pondělí

7. března 2016
v 10:00 hod.

Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz

SETKÁVÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
8. března 2016 Vůně pro duši je bylinka „Štěstí je jako zdraví: když o něm nevíš, znamená to, že ho
máš.“ Další dobré rady získáme od p. Jany Šuliové, vedoucí
střediska údržba zeleně TS Slaný.
Začátek v 14:00 hodin, cena 30 Kč.
22. března 2016 Slaný, Slánsko na pohlednicích IV. –
co všechno lze vyčíst z pohlednic nám přijde povědět pan Ing.
Jiří Popovič, sběratel pohlednic a jiných Slanensií.
Začátek v 14:00 hodin, cena 30 Kč.

CO NAŠE KNIHOVNA PŘIPRAVILA
PRO VAŠE DĚTI?
- oddělení pro děti
1.-15. března 2016. – vědomostní soutěž „Přísloví a pranostiky“ prověří znalosti dětí
18. 3. 2016 – rukodělky s Mílou Blahníkovou – v březnu budeme vyrábět velikonoční zápichy technikou zařezávaného patchworku Pro děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč.

– pobočka Na Dolíkách
1. – 31. března 2016 - KTERÝ JE TEN NEJ? další oblíbená anketa pro děti. V průběhu března
přijď do pobočky Na Dolíkách a dej hlas svému oblíbenému spisovateli! Hlasování budeme
průběžně doplňovat do fotogalerie na dětském webíku http://detske-slany.webnode.cz/
15. – 31. března 2016 - Máme rádi pohádky?
Zábavná soutěž pro děti, které nezapomněly
na klasické, české pohádky. Soutěžíme
v otvírací hodiny oddělení.
- pobočka Dolín
24. března 2016 od 16:00 do 18:30 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Vyrobíme si zajíčky, slepičky, vajíčka atd. prostě co patří k jaru.

Sledujte i náš dětský web http://detske-slany.webnode.cz/

VELKÁ SOUTĚŽ
O CENU KARLA IV.
OTCE VLASTI
Karel IV. císař a král – velká dějepisná
soutěž pro děti k 700. výročí narození
císaře Karla IV.
Soutěž bude probíhat od 1. března
do 30. května 2016.
Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.

MÁMO, TÁTO, VÍTE O TOM, ŽE SI DĚTI U NÁS
PROCVIČUJÍ ANGLIČTINU?
Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít legraci? Každé úterý od 13 do 16 hod. si můžeš přijít popovídat s novými dobrovolnicemi ze slánského ICM Polinou a Melike.
Každý čtvrtek od 14 hod. Zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi Simčou, Renčou a Bárou.

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH!
Knihovna Václava Štecha ve Slaném se souhlasem Rady města darovala do knihoven kladenského okresu a profesních městských středočeského kraje v našem blízkém okolí
k Mezinárodnímu dni darování knih (14. února 2016) publikace vydané knihovnou. Jednalo
se o tituly J. Hulínský – Zkazky ze Slaného a Slánska; J. Hulínský – Legendy ze Slaného a
Slánska a Sborníky z historických konferencí č. 6 – 8. Obdarované knihovny byly Beroun,
Brandýsek, Buštěhrad, Černošice, Čistá, Horoměřice, Hostivice, Jedomělice, Kladno, Klobuky, Kněževes, Knovíz, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Libčice n./l., Libušín, Loděnice,
Nové Strašecí, Pchery, Rakovník, Roztoky, Rudná u Prahy, Slabice, Smečno, Stochov, Třebíz, Tuchlovice, Unhošť, Velvary, Zdice, Zlonice a Zvoleněves.

