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 Fotografie z našich akcí najdete  

http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/ 

 

Víte, že ...Víte, že ...  
 

 2. 3. je Mezinárodním dnem boje spisovatelů za mír? 2. 3. je Mezinárodním dnem boje spisovatelů za mír? Z názvu 

mezinárodního dne boje spisovatelů za mír vyplývají jeho činy. Tento den má za 

úkol prosazovat svobodu slova, která stále v mnoha zemích není a lidé jsou za svá 

slova trestány. V některých státech až smrtí. Den spisovatelů za mír vyhlásil PEN 

klub, který je mezinárodní organizaci sdružující spisovatele - lidé kteří bojují za mír 

perem. Klub se zasazuje o svobodou spisovatelů celého světa. 

 

 11.3 je Evropským dnem mozku? 11.3 je Evropským dnem mozku? Evropský den mozku je prvním dnem 

oslav světového týdne mozku, který začíná každý rok cca 11. března, v některých 

případech se tento datum i posouvá. Připomínat význam mozku zřejmě příliš nemu-

síme, neboť bez mozku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná o 

nejméně probádaný orgán nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem 

se koná mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru aby předali 

své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti. Světový den moz-

ku se slaví prakticky celosvětově a v České republice jej zaštiťuje Akademie Věd ČR 

a na přednáškách se podílí odborníci z neurovědních oborů z Centra neurovědy, 

České společnosti pro neurovědu J. E. Purkyně a Ústav experimentální medicíny AV 

ČR. Nejčastějšími tématy přednášek jsou fungování mozku jako takové či konkrétní 

případy jako je zpracování bolesti, zpracování chutí, vnímání obrazu, přenosu slu-

chových informací a samozřejmě dostanete i informace ohledně mezinárodních pro-

jektů a spoluprací.  

 

  20. 3. je Mezinárodním dnem divadla pro děti a mládež? 20. 3. je Mezinárodním dnem divadla pro děti a mládež? A 

jeho oslavy se v médiích příliš nepropagují. Přitom v mnoha divadlech po celé ČR je 

pro děti a mládež připraven bohatý program a právě prostřednictvím divadelní 

kultury oslavujeme uznání práv dětí a mládeže na kulturní a umělecké obohacení. 

Jak spánek ovlivňuje zdraví, produktivitu, bezpečnost a kvalitu života? Jak zlepšit 

spánkovou hygienu člověka? Jak snížit škodlivé účinky nekvalitního spánku? Na 

první pohled se teto tématika může zdát až legrační, ale v posledním desetiletí plní 

ordinace lékařů lidé, kteří trpí poruchami spánku, což velmi negativně ovlivňuje 

jejich život - jak osobní, tak i profesní. "  

 

 20.3. je Světovým dnem štěstí?20.3. je Světovým dnem štěstí? Podle Valného shromáždění OSN je sna-

ha o štěstí základním lidským cílem, a proto by všechny vlády měly pečovat o štěstí 

svých obyvatel a nehodnotit pokrok pouze na základě ekonomických ukazatelů. 

Proto se všechny státy OSN usnesly, že vyhlásí 20. březen Mezinárodním dnem 

štěstí.  

 

 21.3. je Mezinárodním dnem poezie? 21.3. je Mezinárodním dnem poezie? Stalo se tak za přispění a podpo-

ry Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Záměrem vyhlášení tohoto dne je 

soustředění se na udržení psaní poezie v celém světě, podpora jejího čtení a vydá-

vání a nepřehlédnutelným aspektem je i vyučování poesie v celosvětovém měřítku.  
 

 22.3. je Světovým dnem vody? 22.3. je Světovým dnem vody? Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je 

jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl 

právě na tento den vyhlášen Světový den vody. V tento den si zároveň připomíná-

me, že na světě žije přeš miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak 

přímo ohroženi na svém zdraví.  



Užíváte si pohodu při čtení a 

dobrou kávu k tomu?  

 

Knihy, káva, my, vy... to je přece 

fajn , nemyslíte? Pak vás jistě po-

těší, že jsme se ji rozhodli vytvořit 

pro vás i v knihovně. Kávu vaříme 

každý pátek v oddělení pro dospě-

lé od 9.00. Milovníci dobré kávy, 

neváhejte! 

Vážení rodiče, Vážení rodiče,   

maminky a tatínkové maminky a tatínkové   
        Právě nastal čas přihlásit své dítě na knihovnický příměstský tábor. 

Můžete vybírat ze čtyř turnusů. Kapacita tábora je 20 dětí. Přihláška 

ke stažení ZDE. Vyplněnou prosím odevzdejte do 21.4.2017 ve stu-

dovně Knihovny V. Štecha (Masarykovo nám. 159) nebo oskenovanou 

zašlete mailem na info@knihovnaslany.cz.  

 

      Schůzky k táborům proběhnou 20.5.2017 v 9:00 a 11:00 v Klubu K. 

 

Kniha do vlakuKniha do vlaku  
Cestování a dobrá kniha patří dohromady.  

 

           O to se snaží i knihovna ve Slaném, která knihy na vlako-

vém nádraží do polic  pravidelně doplňuje.  Projekt Kniha do 

vlaku je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vzta-

hu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů. 

Městská knihovna chtěla tímto nabídnout cestujícím službu, kte-

rá již funguje např. v zdravotnických zařízeních, ve veřejných 

parcích a v některých dalších institucích v ČR. Tím by byla dána 

možnost čtenářům vrátit knihu na jakémkoliv nádraží na tra-

se. Vše bude fungovat na principu „vezmi knihu, vrať knihu“, 

nemusí být stejná.  

Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po 

obsahové odpovídají obecnému vkusu a s nevhodným obsahem. 

I vy se do projektu můžete zapojit, pokud máte doma knihy, 

které jste již předčetli a víte, že se k nim nebudete vracet.  

http://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/2017_prihlaska.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční soutěž pokračuje pátým rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 5 lidí.  

A jen 3 odpovědi byly správné. 

Ze správných odpovědí nám  čtenářka vylosovala:  

Marii Rámešovou. Blahopřejeme! 

Správná odpověď z minulého měsíce : 

Z. Jirotka - Saturnin 

Malé rébusy pro bystré hlavyMalé rébusy pro bystré hlavy  

Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé --  Pozvánky na akcePozvánky na akce  



Oddělení pro děti a Klub KOddělení pro děti a Klub K  
Pro každého, kdo má šikovné ruce a  

chce se naučit něco nového 

Pobočka Na Dolíkách -  

N O V I N K A 

 FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ NAJDETE  
HTTP://KNIHOVNICEK.RAJCE.IDNES.CZ/  



 

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném IX. (2016/2017)Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném IX. (2016/2017)   

Knihy za babku - únorová burza knih a časopisů  

Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou knihu.  

Na sobotu  4. března od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme mnoho knih různých žán-

rů. 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.  

23. 3. 2017 od 15:30 do 16:30    (oddělení pro dospělé) 

Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá osobnost za pultem 

Šestým, kdo si vyzkouší práci knihovníka, bude MUDr. Marie Peterková, slánská dětská lékařka. 

 

1.3. - 29. 3. 2017  

(vstupní chodba knihovny) 

Výstava Andělé a víly, mezi námi žijí 

Výstava amatérských obrázků paní Cahákové ze Slaného.  Máte pocit, 

že jste jiní než ostatní lidé? Přitahuje vás svět andělů, mimozemšťa-

nů, víl, skřítků a čarodějnic? Možná, že do těchto tajemných světů 

vaše duše patří a pochází z nich. 

 

 

 

1. 3. - 28. 3. 2017  

(odd. pro dospělé) 

Výstava lamp 

z recyklovaného ma-

teriálu 

LED lampami a svítidel 

z mosazných dílů vyřazených 

strojů se zabývá pan František 

Auský z Klobuk.  

 



Infocentrum Pod Velvarskou branouInfocentrum Pod Velvarskou branou  

 

Co pro vás připravujeme na duben?Co pro vás připravujeme na duben?  

Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný 

Www.knihovnaslany.cz - info@knihovnaslany.cz - 312  522 238 

 


