Důležité upozornění !
Ve čtvrtek 27.10.2016 bude zavřená pobočka Na Dolíkách (podzimní prázdniny).

Slaný, Masarykovo nám. 159

Listopad v knihovně /2016

V sobotu 29.10.2016 bude Knihovna V. Štecha zavřená.

Knihovna včera a dnes
Věra Ungerová
Známé rčení „ pokrok nezastavíš“, platí všude, kam se podíváte. Nevyhnulo
se ani knihovně. Sama jsem zažila jak klasickou knihovničinu s lístkovými
katalogy a kartičkami v každé knize, tak přechod na automatizovaný systém, kdy nám, knihovnicím ulehčují práci počítače.
Opravdu ulehčují? Nic není černobílé. A tak mi dovolte malé zamyšlení
na téma, které souvisí právě s technikou v knihovně. Nahlédneme trošku
pod pokličku práce knihovnic, která zůstává očím čtenářů skryta.
V době, z pohledu dnešních teenagerů knihovnického pravěku, co neměla
knihovnice v hlavě, jako by nebylo. Veškeré informace o autorech, názvech
a obsahu knih se lovily za pomoci čtenářů ne v počítači, ale pouze a jen
v paměti knihovnic. Všichni měli tak nějak víc času, a nějakou tu minutu navíc neřešili. Logicky z toho vyplývá, že profesi knihovnice vykonávali pouze
jedinci zdatní a orientovaní v literatuře, neboť žádný zázrak v podobě enteru
na klávesnici neexistoval.
Ale jak již bylo řečeno, pokrok nezastavíš. Realita současnosti je taková, že
vše, co potřebujeme vědět, najdeme v počítači. Všichni si pochvalujeme, jak
nám to ulehčuje a zrychluje práci. Jsme tak zrychlení, že nechceme obětovat
ani tu pověstnou minutu svého času nějakým čekáním. Na cokoliv. Ani
na informace o knize. I tady technika nabízí řešení.
(pokračování na straně 2)

Z pohodlí svého domova můžete virtuálně navštívit knihovnu a obsloužit se téměř sami. Podíváte se na nové přírůstky knih, pročtete si obsahy těch, co vás zaujaly. Jediným kliknutím si ji objednáte. A proč jen jednu. Klidně deset. Ale co když se vámi vybraná kniha právě nachází u nějakého jiného čtenáře? Jednoduše se zařadíte do fronty a
počkáte, až na vás přijde řada. Pak už jen přijmete zprávu emailem, nebo SMS, a ano, teď teprve nastal ten čas,
osobně navštívit knihovnu. Přiznejte si, koho z vás už napadlo, že by nebyla od věci nějaká zásilková služba až
do domu? Jednou, kdoví…Toto všechno jsou jednoznačně výhody tohoto systému. A co nevýhody? Teď se tedy
podíváme pod tu slíbenou pokličku. Pracovnice knihovny si každé ráno vytiskne seznam všech knih, které jste si vy,
čtenáři, předchozí den objednali. Bývá jich tak kolem třiceti. Knihy vyhledá, rozdělí pro jednotlivé čtenáře a odešle
jim zprávy. Trošku jiná situace je u rezervovaných knih, které momentálně nejsou k dispozici. Tady se začíná objevovat nový fenomén, kterému zatím moc nerozumíme. Téměř geometrickou řadou narůstá počet rezervací na určité tituly, a nejsou to jen takzvané bestsellery. Ale kdo určuje, který titul je zrovna tak v kurzu? Určitě jistá zavedenost autora, doporučení známých, a zcela jistě masivní reklamní kampaně. Někdy v člověku probouzí pocit, že kdyby tu určitou knihu nepřečetl, jako by ani nebyl. A tak se z domova kliká a kliká a fronta roste. K napsání tohoto
článku mě přivedlo zjištění, že momentálně máme v knihovně na jednu takovou žádanou knihu 40 rezervací. Kdybychom ji vlastnili pouze v jednom exempláři, snadno si spočítáte, kdy na posledního přijde řada při výpůjční době
jeden měsíc. A tak jsme museli přistoupit k určitým pravidlům. Žádané tituly nakupujeme ve více exemplářích
(maximálně však 3) a výpůjční doba je u nich zkrácena na 14 dní. Pro ilustraci uvedu několik suchých statistických
čísel. V období od ledna do srpna 2016 bylo vyřízeno 5 132 rezervací (průměrně 642 za měsíc) a 5 180 objednávek
(průměrně 648 za měsíc). A ještě mám pro vás jedno zajímavé zjištění. Zdá se, že jsme široko daleko jediná knihovna podobného typu, která takovouto statistiku a fronty na určité knihy vykazuje. Zatím si marně lámeme hlavu, čím
to je. Je to pro nás námět k dalšímu zamyšlení a možná téma příštího článku. Tak takhle nějak vypadá knihovna
dnes. Na jednu stranu nás zájem čtenářů „pracujících z domova“ těší, na druhou stranu si někdy nostalgicky vzpomeneme na kdysi velmi rozšířenou větu mezi čtenáři: „ Jdu do knihovny, podívat se, co tam mají nového.“
Říkala jsem něco o geometrické řadě? U již zmíněné knihy během psaní tohoto článku vzrostl počet rezervací
na 41! A to je už pořádná fronta, nemyslíte? Na shledanou v knihovně.

Celoroční soutěž pokračuje druhým rébusem.
Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná?

Správná odpověď z minulého měsíce :
B. Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále
Soutěže se zúčastnilo xxx počet lidí.Správných bylo :
Ze správných odpovědí jsme vylosovali :

Paní Zuzanu Štancovou. Blahopřejeme!
Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru.

KNIHOVNA VZDĚLÁVÁ ANEB SENIOŘI V „LAVICÍCH“
Nevíte, jak zabavit vaši babičku, dědu, kteří zůstali sami a uzavřeli se do svého světa a vám se zdá, že už to trvá
moc dlouho? Myslíte si, že právě teď nastal okamžik, kdy by měli začít trénoval paměť, mít nějaký zájem a nebloumal jen tak po bytě? Vadí vám, že chodí jen nakoupit (to je možná ještě tak baví), ale potom už jenom sedí doma u
TV?
Nabídněte jim tuto možnost! V naší/vaší knihovně se můžou setkat s lidmi se stejným osudem, ale které něco zajímá. Mohou si popovídat, dát si u nás kávičku nebo čaj….

PRÁVĚ PROBĚHLO

Knihovnice doporučují:
Zoja doporučuje titul : Co mě naučil tučňák - Tom Michell
Autobiografický příběh Toma Michella, který v 70. letech 20. století odjel učit angličtinu
na prestižní argentinskou internátní školu a během výletu do Uruguaye našel na pláži tučňáka. Tento tučňák mangellanský byl špinavý od ropy a dehtu, a aby ho zachránil, vzal ho
autor domů, umyl a následně jej odvezl s sebou zpět do Argentiny. Tučňáka pojmenoval
Juan Salvado a během následujících měsíců s ním zažíval mnoho humorných i dojemných
situací, které navždy změnily jeho život i náhled na svět. Přátelství této nesourodé dvojice
hrdinů ukazuje, jak významně mohou nejen tučňáci, ale i jiná zvířata, ovlivnit osudy lidí.;
Úchvatný životní příběh o soužití dvacetiletého učitele angličtiny v postperónovské Argentině a tučňáka, kterého zachránil.

Míla doporučuje titul : Nalehko - Clara Bensenová
Minimalistický příběh o lásce a putování... Dva lidé, tři týdny, osm zemí a žádná zavazadla. Svérázná americká dvojice vyráží na neuvěřitelnou cestu. Jednadvacet dní, osm zemí,
skoro pět tisíc kilometrů. Žádné plány, žádné hotely a žádná zavazadla. A žádné šaty na
převlečení. On má jen to, co se mu vejde do kapes, ona si bere kabelku. Ona je Clara, životní krizí trochu pošramocená mladá dáma, on je Jeff, profesor, který si libuje v šílených
oděvech a v rámci experimentu se například pokoušel bydlet v kontejneru. Poznali se na
internetové seznamce.

CO JSME PŘIPRAVILI PRO VÁS A VAŠE DĚTI

S NÁMI BUDETE COOL, IN, FREE ! Akce pro děti.
1.–15. 11. 2016
(oddělení pro děti)
Slaný – naše město
Soutěž prověří znalosti dětí o městě, kde žijí nebo chodí do školy.
od 15. 11.2016
Co si přeješ pod stromeček?
(pobočka Na Dolíkách)
Zábavná anketa na polepovací plochu dveří v pobočce Na Dolíkách. Budeme psát nebo kreslit svá přání pro Ježíška.
16. – 29. 11. 2016
(pobočka Na Dolíkách)
Nechytej mě za slovo
Zábavně vědomostní soutěž pro děti, ve které budeme doplňovat anebo také poznávat přísloví.
18. 11. 2016 od 12:00
(oddělení pro děti)
Vánoční tvoření aneb knihovny zdobení
S Mílou BLAHNÍKOVOU společně vyrobíme vánoční dekoraci knihovny a také malou dekoraci pro tvůj pokojíček.
Děti do 15 let zdarma, dospělí 10 Kč.
Každé úterý od 13 do 16 hodin pokračuje Konverzační koutek angličtiny s Polinou a Melike z ICM Slaný.

Jste dětský kolektiv, který rád soutěží? Pak se přihlaste!
Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlašuje 2. ročník
soutěže mezi školami, zájmovými spolky, družinami a
jinými subjekty o putovní stromek Knihovny Václava Štecha

Letošní téma – Jak asi budou zdobit stromeček moji vnuci.
Všechny nazdobené stromky vyfotíme a na webových
stránkách knihovny bude 4. 12.2016 spuštěna anketa.
Vítězný kolektiv slavnostně převezme putovní trofej v
sobotu 10.12.2016 v dětském oddělení knihovny. Své přihlášky posílejte do 20.11.2016 na info@knihovnaslany.cz

Od 1. listopadu 2016 má Infocentrum ve Slaném otevírací dobu ve všední den od 9 do 16 hod., soboty, neděle a státní svátky je ZAVŘENO.
Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na
nástěnce Městského úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále
na webových stránkách www.infoslany.cz.

Kapesní kalendáře na rok 2017
I letos potěšíme sběratele malých kalendáříků další sérii s exponáty ze sbírky slánek, kterou najdete v Infocentru
Pod Velvarskou branou.


Infocentrum nabízí k volnému rozebrání nástěnný kalendář 2016.

