Oslavte s námi úspěch slánské knihovny!
Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhrála
v soutěži BIBLIOWEB 2016
17. ročník soutěže o nejlepší knihovnické webové stránky
vyhrála Knihovna Václava Štecha na Masarykově náměstí.
Knihovna soutěžila v kategorii obcí od 15 001 do 30 000
obyvatel.

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

Květen v knihovně /2016

Cílem soutěže Biblioweb je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na
dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické
webové stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o
knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich.
Stránky jsou hodnoceny v 8 kritériích, kterými jsou například obsah stránek,
jejich aktuálnost, design, celková koncepce, ale i přístupnost stránek pro
těžce zdravotně postižené uživatele.

Kalendář 2016 „Slaný – město, kde můžete snít“
získal ceny v rámci soutěže TouristPropag
Kalendář vydaný slánským Infocentrem Pod Velvarskou
branou byl oceněn 2. místem a zvláštní cenou náměstka
hejtmana Středočeského kraje v rámci nově pořádané
soutěže TouristPropag.
TouristPropag je soutěžní přehlídka tištěných turisticko-propagačních materiálů, které se vydávají na podporu cestovního ruchu a informovanosti o regionálním dění. Soutěžilo se v 10 kategoriích a 118 soutěžícími bylo zasláno
celkem 185 produktů. Ze zaslaných produktů vybírala šesti členná odborná
komise tři nejlepší v každé kategorii a kromě těchto cen byly v rámci všech
kategorií uděleny ještě Zvláštní cena odborné poroty, Cena Výstaviště Lysá
n. L., Cena náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karla
Horčičky a cena Zlatého pruhu Polabí o.p.s. Vybíralo se systémem bodování
ve škále 1 – 5, kdy 5 bodů bylo nejvyšší ohodnocení. Všichni vítězové byli
slavnostně odhaleni a oceněni 21. dubna na galavečeru TouristPropagu na
Výstavišti v Lysé nad Labem.
Soutěž vyhlásila obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí o.p.s. a byla
pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, hejtmana Středočeského kraje, Asociace turistických informačních center ČR, Svazu měst a obcí
ČR a CzechTurism.

Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz

TIPY NA ČTENÍ

SETKÁVÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
3. 5. 2016 od 14:00
Jak naučit malé africké děti čistit zuby – povídání se zubním lékařem MUDr. Josefem Loučkou o jeho působení na zdravotnické misi v české nemocnici v Itibu v Keni.
Vstupné 30 Kč.
17. 5.2016 od 14:00
Slavnostní závěr Setkávání (nejen) pro seniory
Navštívit nás přijdou členové Divadla IDIOT, kteří nám budou číst z regionálních knih.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ NABÍZÍ

CO NAŠE KNIHOVNA PŘIPRAVILA
PRO VAŠE DĚTI?


oddělení pro děti

16. - 31. 5. 2016 soutěž ze světa neživé přírody Horniny a minerály.

MÁMO, TÁTO, VÍTE O TOM, ŽE SI U NÁS DĚTI 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.



pobočka Na Dolíkách

1. – 12. 5. 2016
Pokrmy z celého světa. Zábavná a vědomostní soutěž
pro děti, ve které si připomeneme, co můžeme ve které
zemi ochutnat dobrého.
26. 5. 2016 od 14:00
O čem sníš, co bys chtě l(a) mít. Vyhlášení výsledků a
udělování odměn nejlepším účastníkům dětské literární
soutěže.

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 13. května 2016.
Soutěž probíhá od 18. března do 13. května 2016 na Knihovníčkově webu, vyhlášení vítězů – 13. května 2016
v K-klubu ve 14 hodin.
Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.

VÍTE, KDE VŠUDE NÁS NAJDETE?

