Fotografie z našich akcí pro děti
najdete na

Víte, že ...
… 17.10.1897 – zásluhou Václava Štecha otevřena veřejná knihovna při Musejním
spolku v Slaném s fondem 2031 svazek?
… 1.10.1903 – po dvouletém úsilí zřízena veřejná čítárna “ku potřebě všech vrstev
občanstva”?
… 1996 – první počítač v knihovně ?
… 17.10.1997 – 100. výročí založení knihovny, otevřena studovna, čítárna a přednášková místnost, zaveden Internet pro veřejnost ?
… 6.10.2007 – 657 lidí se sešlo na náměstí s knihou v ruce – REKORD ?
… 1.1.2009 – nové logo knihovny ?
… 1.9.2011 – otevření Klubu – K ?
… září 2013 - upgrade knihovnického programu na Verbis ?
… říjen 2014 - nová služba knihovny: Bibliobox ?
… 9.5.2015 - první Férová snídaně v knihovně
… červenec 2015 - nový projekt "Kniha do vlaku" ?
… leden 2016 - nové webové stránky knihovny získaly ocenění Biblioweb pro nejlepší
web knihovny v obcích do 30 tisíc obyvatel ?
… červenec 2016 - nový projekt "(Ne) obyčejné prázdniny s knihovnou" ?

Slaný, Masarykovo nám. 159

Říjen v knihovně 10/2017

… září 2014 - otevření venkovní čítárny a připojení WIFI ?

… červenec 2016 - nový projekt: Příměstské tábory v knihovně ?
… červen 2017 knihovna se umístila na třetí příčce v soutěži Městská knihovny roku
2017 v kategorii měst do 20 000 obyvatel.?
… 17. 10. 2017 slavíme 120. výročí založení knihovny
Vaše knihovna

?

Oslavte založení knihovny s námi!

Nenašli jste u nás, co jste hledali?

Knihovnice doporučují

Ač je knihovní fond Knihovny V. Štecha značně rozsáhlý, možná v něm postrádáte konkrétní knihu, autora či oblíbený žánr
literatury. Právě pro Vás je naše nová služba on-line Knihy na
přání. JAK NA TO? Je to jednoduché – prostě nám napište
na www.knihovnaslany.cz/site/tip. V sekci Naše služby
otevřít kliknutím záložku Knihy zakoupené na přání čtenáře a vyplnit formulář. Pokusíme se pro Vás knihu co nejdříve sehnat a zařadit ji do knihovního fondu. Informaci, jak to s
Vaším přáním vypadá, pak snadno zjistíte na téže webové
stránce v přehledné tabulce Seznam požadovaných titulů,
kterou pravidelně aktualizujeme. Děkujeme všem čtenářům za
dosavadní zajímavé tipy na nové knižní tituly. Těšíme se Vaše
přání k doplnění knihovního fondu.

Schwarzenberg, Kubišová, Horáček, Duka, Pánek a mnoho
dalších… Na tři desítky osobností vzpomínají ve velmi otevřených a obsáhlých rozhovorech na prezidenta, kamaráda,
disidenta i šéfa. Proč měli Václava Havla rádi a co je na něm
štvalo? Co s ním všechno zažili?
Proč se neměl rád s Václavem
Klausem? Jaký byl mukl? Mnohovrstevnatý kaleidoskop vzpomínek, který mapuje období od
60. let, kdy se Václav Havel
začal objevovat na veřejnosti
jako dramatik a intelektuál, přes 70. a 80. léta, kdy se stal neformálním lídrem disentu, přelomový rok 1989 a jeho nezastupitelnou roli v sametové revoluci. Kniha samozřejmě sleduje také
třináct let působení na Hradě i jeho poslední dny na Hrádečku v
roce 2011. Rozhovory o Václavu Havlovi i nejpodstatnějších okamžicích československé a české historie posledního půl století.

Za knihovnu Vás zdraví a přeje krásný podzim plné kvalitní
četby Míla Najmanová.

26. 10. 2017

(Pobočka Na Dolíkách)

Z DŮVODŮ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
NA ŠKOLE BUDE TENTO DEN POBOČKA
NA DOLÍKÁCH ZCELA UZAVŘENA.

Malé rébusy pro bystré hlavy 2. ročník

*
Bohatý, mnohovrstevnatý román dosáhl ve Francii prodeje
přes 180 tisíc kusů, obdržel
nadšené kritiky i několik literárních cen - např. Prix Goncourt des Lycéens 2010. Píše se
rok 1959 a dvanáctiletý Michel
Marini prožívá první krizi v
rodině. Rodiče se nemohou na
ničem shodnout a bratr Franck
přes jejich odpor narukuje do
války v Alžírsku. Michelovým
jediným útočištěm se stávají
knihy a utajený šachový klub ve čtvrti Montparnasse, kde se
scházejí uprchlíci z východního bloku a vyprávějí si jen stěží
uvěřitelné osobní příběhy. Během několika let přichází Michel o
přítelkyni i o iluze a předčasně dospívá, přesto se však stává
právoplatným členem šachového klubu a jedním z nemnoha nenapravitelných optimistů.

*

Knihovna Václava Štecha ve Slaném letos slaví 120 let od svého založení. K tomuto krásnému jubileu si nadělí hned dvě představení
z cyklu LiStOVáNí, které je ve Slaném velmi populární.
Projekt Listování, nebo správněji LiStOVáNí, se zrodil v roce 2003 a jeho autorskými a hnacími mozky jsou herci Lukáš Hejlík, Pavel
Oubram a Věra Hollá. Cílem projektu je představit divákům všech generací zajímavé knihy prostřednictvím scénického čtení v podání
profesionálních českých herců a hereček. Listování bývá často oživeno kostýmy, rekvizitami, vizuálními efekty nebo hudebním doprovodem a tvoří tak jakýsi přechod mezi divadelním představením a běžným scénickým čtením.
V pátek 27. října můžete nejprve vyrazit s dětmi na dobrodružství kocoura Flouka a počítačové myši Líly. Představení podle dětské
knížky Petry Dvořákové - Flouk a Líla, začíná v 17 hodin v Hotelu Hejtmanský dvůr na Masarykově náměstí ve Slaném.

Co jsme připravili pro vaše děti
Každé pondělí od 13 do 14 hodin

(Klub K)

Čtení s Milenou.

Paní Milena Zablková a příjemná hodinka čtení a relaxace pro malé, větší i velké posluchače.

*
Každé úterý od 13 do 16 hodin

(Klub K)

Zábavné úterý.

Od října pro vás bude v Klubu K opět
zahraniční dobrovolník ze slánské pobočky ICM. Tímto školním
rokem nás bude provázet Diego ze Španělska. Můžeš ho učit
česky, zahrát si s ním fotbálek nebo stolní hru.

Listování - Flouk a Líla (Petra Dvořáková)
Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura. Víte, děti, že myš Líla není obyčejná, ale počítačová? Jenže v kanceláři ji to moc nebaví, a tak si hledá kamarády ve skutečném světě. Jenom pozor na toho protivného kocoura Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád by se dostal
do počítače. Páni, ono se mu to vážně povedlo! A když už tam
je, zkusí si v něm nejdřív zajít na záchod. Fúúúj! A navíc se tam
popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí!
Moderní pohádka pro děti od pěti do sedmi let o tom, jak se liší
náš skutečný svět a virtuální realita. Vstupné 70 Kč zvýhodněné
rodinné vstupné 200 Kč.

*

*

Potřebuje vaše dítě pomoc s anglickým jazykem?
Už nyní může navštěvovat jazykovou koutek v Klubu K. Bude
každý čtvrtek od 13:00 do 16:00. A je úplně ZDARMA!
Stejný bude probíhat na pobočce Na Dolíkách a to každé úterý
od 14:00 do 16:00.
20. 10. 2017 od 18 hodin do soboty 21. 10. 8 hodin
(oddělení pro děti)

Pyžamová party.

Po roce se opět sejdeme na dívčí pyžamové party. Nebude chybět Renčina kosmetická poradna,
výroba drobného šperku, volba miss pyžamo a noční holčičí
diskotéka.

*

