Víte, že ...

Fotografie z našich akcí najdete
http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/



jsme v knihovně rozšířili nabídku cizojazyčné literatury?
V knižním fondu knihovny máme knihy nejen v češtině, najdete zde také široký
výběr cizojazyčné literatury. Pochopitelně nejvíce je zastoupená angličtina, němčina, pak máme knihy ve francouzštině, ruštině, italštině. Mezi čtenáři naší knihovny
jsou i příslušníci vietnamské komunity a tak jsme se rozhodli, v rámci projektu inkluzivního začleňování menšin, dokoupit knihy ve vietnamštině. Jelikož knihy ve
vietnamštině nejsou běžně dostupné na našem knižním trhu, oslovili jsme Klub
Hanoi – www.klubhanoi.cz . a s jejich pomocí jsme objednali 13 titulů knih. Vybrali
jsme nějaké detektivky, vietnamské pohádky pro nejmenší, romány vietnamských
autorů, česko-vietnamský ilustrovaný slovník, pro začátek od každého něco…



každý pátek od 9:00 pro vás připravujeme kávu?



Slaný, Masarykovo nám. 159

Duben v knihovně /2017

Užijte si pohodu při čtení s dobrou kávou. Knihy, káva, my, vy... to je přece fajn,
nemyslíte? Pak vás jistě potěší, že jsme se ji rozhodli vytvořit pro vás i v knihovně.
Kávu vaříme každý pátek v oddělení pro dospělé od 9.00. Milovníci dobré kávy,
neváhejte!

se čtení ušima stává stále populárnější?

V naší/vaší knihovně si můžete vybrat z velké nabídky audioknih? Napětí,
humor, stejně jako zábava ...prostě od Saturnina po erotický hit. A znáte 10.
důvodů proč číst ušima?
1.Šetří náš čas
2. Mohou je poslouchat všichni
3. Vejdou se nám do kapsy
4. Jsou to jediné knihy, které umí mluvit
5. Zlepšují naše vnímání, soustředění a pozornost
6. Vracejí nás do dětství
7. Šetří naše oči
8. Můžeme je poslouchat kdekoliv
9. Můžeme je sdílet s ostatními
10. A jeden důvod na závěr: Šetří přírodu!
Zdroj: http://www.studentpoint.cz/

Velikonoční burza knih a časopisů
Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou
knihu.
Na sobotu 1. dubna od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme mnoho
knih různých žánrů. 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.

Malé rébusy pro bystré hlavy
Soutěže se zúčastnilo 19 lidí.
A všech 19 odpovědi bylo správných.
Ze správných odpovědí nám čtenářka vylosovala: Otílii Kučerovou. Blahopřejeme! Prosím, zastavte se v naší knihovně pro
svou výhru.

Správná odpověď z minulého měsíce :
Na větrné hůrce od Emily Brontëové .

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

11. 4. 2017
11:00 -12:00

(oddělení pro dospělé)

Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá
osobnost za pultem

Oddělení
pro dospělé

Další, kdo si vyzkouší práci knihovníka, bude pan Martin Doupovec, tajemník Společnosti patriotů Slaného.

Knihovnice doporučují
Autor celosvětového a oceňovaného bestselleru Dítě číslo 44 se tentokrát ponořil do temných vod
rodinného psychothrilleru.
Daniel je přesvědčen, že jeho rodiče si po odchodu z Londýna užívají klidný důchod na odlehlé
farmě v matčině rodném Švédsku. A pak mu jednoho dne zatelefonuje otec. „Volám kvůli matce…
Není v pořádku… Fantazíruje – vidí hrozné, hrozné věci.“ Daniel si okamžitě zarezervuje letenku
do Švédska, když vtom má další hovor. „Tvůj otec s tebou už určitě mluvil,“ ozve se matčin hlas.
„Všechno, co ti ten člověk řekl, je lež… Počkej na mě na Heathrow…“ Daniel je zničehonic nucen
rozhodnout se, komu věřit. Matčinu tvrzení o děsivém zločinu, o spiknutí, na němž se podílí i jeho
otec? Otcově přesvědčení o matčině duševní nemoci? Klíčem je příběh plný znepokojivých detailů a
hlubokých tajemství z minulosti – navíc Daniel skrývá jedno čerstvé, současné…

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

Knihovnice doporučují
Uprostřed válečného konfliktu v Sýrii se začíná rozvíjet velmi silný vztah zdravotní sestry a lékaře, který má za sebou těžkou a neblahou životní zkušenost. Poutavý román je zároveň příběhem
velké tragické lásky a přitom i skutečně dobrodružným příběhem muže, jenž se po velké letecké
havárii uprostřed nástrah a nebezpečí divoké jihoamerické džungle snaží za každou cenu zachránit život té, na níž mu záleží ze všeho nejvíc – své ženy. V dramatickém vyprávění se minulost a
současnost neočekávaně propojují a příběh spěje ke skutečně překvapivému finále.

Karel Jaromír Erben by v roce 2016 oslavil 205. narozeniny. I na tuto počest proto vzniklo
v rukou 12 českých ilustrátorů unikátní komiksové zpracování jeho nejslavnějšího díla Kytice. Pod Komiksovou Kyticí, která vychází v edici Český Grimm, jsou podepsáni přední
čeští ilustrátoři: legenda pražského graffiti, Delarock, oceňovaná knižní ilustrátorka Kateřina Bažantová či Vladimír Strejček ze studia DRAWetc. a mnoho dalších.

Knihovna V. Štecha vyhlašuje on-line soutěž

Nabídka akcí pro děti

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

Pobočka Na Dolíkách - novinka
12:30 – 14:30

Zábavně vzdělávací koutky
Každé úterý a čtvrtek čeká všechny nadšence her, čtení, soutěží a vyrábění hodinka plná těchto aktivit, které budeme pravidelně
měnit.

Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný
Www.knihovnaslany.cz - info@knihovnaslany.cz - 312 522 238

