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POZVÁNKY - ÚNOR 2018
1. 2. 2018 – 28. 2. 2018 Ve znamení tří deklarací. Knihovna V. Štecha ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů si vás dovolují pozvat na výstavu .

14. 2. 2018 Daruj knihu. Projekt inspirovaný Mezinárodním dnem darování knih,
který si celý svět od roku 2012 připomíná 14. února, připravujeme letos již potřetí.
Motto celé kampaně zní: Dejme knihám druhou šanci daruj knihu

15. 2. 2018 od 17 hod. S modrou krví v republikánské armádě česká šlechta
1918 – 1948. a armáda. Beseda s Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph. D. z Ústavu
pro soudobé dějiny AV ČR.

18. 2. 2018 od 15 do 17 hodin Knihovnický karneval pro děti. V pořadí již 8. Knihovnický
karneval pro děti, se koná v MC Grand. Programem provází Bára Ladrová z rádia Relax.
Soutěže, bohatá tombola, losování vstupenek,
vyhlášení Dětského čtenáře roku.

20. 2. 2018 od 17 hodin Pohostinnou Gruzií
Beseda pojednává o historii a pamětihodnostech, specifikách jednotlivých regionů, včetně
překrásné hornaté oblasti Svaneti a v neposlední řadě o životě i pohostinnosti
místních obyvatel. Setkáním nás provede cestovatel Libor Drahoňovský. V rámci
cyklu Setkávání (nejen) seniorů, vstupné 30 Kč.

MALÉ RÉBUSY PRO
BYSTRÉ HLAVY 2. ROČNÍK

KAŽDÝ PÁTEK
ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ
Den s kávou
Na to, že na naše čtenáře čeká každý
pátek voňavá káva jako zpříjemnění návštěvy knihovny, si mnozí již zvykli. Od
nového roku máte možnost si ji vypít z
pěkných retro hrnečků a ne z plastových kelímků jako doposud. A to buď zcela
zdarma, nebo za symbolický příspěvek dle
vašeho uvážení, který
použijeme na nákup
další kávy.

KNIHY NA PŘÁNÍ
ČTENÁŘE / TIP NA
NÁKUP KNIHY

Milí čtenáři, cílem této služby je spolupráce vás (veřejnosti) s knihovnou na
doplňování knihovního fondu.
Vaše podněty jsou námi vítány a služba
je oblíbená z obou stran. Na základě vašich knižních tipů jsme nakoupili již 583
knížek (2014 – 217). Knihy, které na váš
tip zakoupíme, si poté sami zarezervujte
na www.knihovnaslany.cz v online katalogu nebo u knihovnic. To znamená, že
vám nebudou automaticky rezervovány.
Děkujeme za pochopení.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2018
Informace o pracovním místě
Pro příměstské tábory v Knihovně Václava Štecha ve Slaném hledáme několik
vedoucích pro 3 týdenní turnusy /termínů v rámci celých letních prázdnin 9. 7.
– 31. 8. 2018/
Je vždy třeba vzít alespoň jeden termín
od pondělí do pátku.
Tři – čtyři vedoucí mají na starosti skupinu
cca 25 - 30 dětí ve věku 6 -11 let od
pondělí do pátku. Každý den ráno v 7.
hod. děti převezmou a v 17. hod. předají zpět rodičům.

Hlavním programem jsou hry a soutěže
na hřišti zorganizované vedoucími, celodenní výlet, dále návštěva bazénu, muzea, zábava, naučný program.
Skupiny jsou tvořené podle věku. Tedy 6
– 11 let.
Vedoucí má vstupné na program zajištěn.
Požadujeme
- věk min. 18 let
- vztah dětem
- zkušenosti s tábory alespoň jako dětský
účastník
- zodpovědnost
- organizační schopnost
- příjemné vystupování
- dochvilnost
- umět připravit pro děti zajímavé hry
- komunikativnost a snahu
- účast na školení (termín bude upřesněn)
- osobní schůzku
- zaslání životopisu s úvodem o zkušenostech s tábory a dětmi
Nabízíme
- příjemné a vstřícné prostředí
- plně vybavené zázemí Klubu K
- možnost potvrzení pro praxi
- nejen práci, ale i zábavu
- zajímavé finanční ohodnocení
- možnost účasti na dalších akcí sdružení, na letních táborech
Více informací o příměstském táboře na
tel. 312 522 238 (Z. Kučerová, vedoucí)
nebo info@knihovnaslany.cz

BURZA KNIH A
ČASOPISŮ
3. února 2018 od 9:00 do 12:00 bude probíhat
burza knih a časopisů. Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete získat knihy, které už nikde neseženete, za korunové ceny. Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách

PŘIJĎTE MEZI NÁS
„Vyspělost společnosti se pozná
podle toho, jak se umí postarat o
staré a nemocné.“

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU
O NEJLEPŠÍHO HŮLKAŘE ROKU 2018
(součástí knihovny je i Infocentrum Pod Velvarskou branou, kde od roku 2008 funguje aktivní
Klub nordic walking Slaný).
I v roce 2018 budeme pokračovat v počítání nachozených kilometrů členů
Klubu nordic walking Slaný.
Takže, jak zpívá ve svém
známém hitu Wabi Daněk: "Tak do toho šlápni, ať
vidíš kousek světa..."
Klub Nordic Walking vznikl z iniciativy několika
nadšenců, kteří se rozhodli, že nebudou volný
čas trávit u televize nebo u počítače, ale že
chtějí něco udělat PRO SEBE, ale taky pro ostatní. Našim cílem je šířit NW a dostat ho co nejvíce
do povědomí lidí. Pořádat akce, výlety a ukazovat chůzi s hůlkami každému, kdo o to projeví
zájem. Mladému, starému, tlustému nebo tenkému. Oprášit ten nejpřirozenější lidský pohyb a tím
je chůze. Ruku na srdce, často vyrážíme daleko
do ciziny a to co máme v okolí ani moc neznáme. A věřte, že i v okolí Královského města Slaný,
najdete hodně zajímavých či tajemných míst,
romantických zákoutí, míst, kde na Vás dýchne
historie, či skvosty architektury. A právě k jejich
objevování Vás chce Klub Nordic walking ve
Slaném pozvat.
Více zde: http://klub-nw-slany.webnode.cz/

ČERNÉ LEKNÍNY
-

Nejdůležitější osobou na světě je pro
ni Paul, na kterého nedá dopustit a plánují
společnou budoucnost.

I když rozkvetlé město Giverny působí
klidným a mírumilovným dojmem, uvnitř to
ve skutečnosti vře. Mezi obyvateli se totiž
pohybuje nepolapitelný vrah, který má na
svém pomyslném kontě nejeden život nevinného člověka. Do vyšetřování se pouští
policie a snaží se této záhadě přijít na kloub.
Důležitým prvkem, který se prolíná celou knihou, je nesmrtelné umění. Vždyť tady tvořil
Claude Monet, autor světoznámých Leknínů. Díky němu je toto místo navštěvováno
turisty z celého světa.

Poslední vyprávění je v režii zmiňované stařeny z mlýnu des Chenneviéres, která je
hlavním vypravěčem celého zamotaného
příběhu. Její život nebyl pohádkový, a už
vůbec ne podle jejích představ, a proto je
neviditelným pozorovatelem z věže mlýnu
nad městečkem Giverny. Nejlepším přítelem stařeny je pes Neptun, který ji všude doprovází.

RECENZE

Obálka s černým leknínem a poutavá anotace, to je v tomto případě sehraná
dvojice připravená zajistit si zástupy čtenářů. Autor píše čtivě, a není jednoduché knihu jen tak odložit. Příběh je vyprávěn ze tří
pohledů – od Fanette, Stephánie a stařeny
z mlýnu des Chenneviéres. Kniha postupně
graduje, a čtenářům se díky tomu malebné
městečko Giverny otevírá víc a víc. Černé
lekníny začínají prologem, vysvětlujícím děj
knihy trochu více než anotace. Samotný
příběh má dvě hlavní části – obraz první Imprese a obraz druhý Expozice. Tyto dva obrazy se pak člení na dny, a ty následovně
na očíslované úryvky. Všechny jsou dohromady tak krásně zapletené, že jejich čtení
je jedna obrovská radost.
Ať chcete nebo ne, musíte propadnout kouzlu policejního inspektora Laurence
Sérénace. Je to neskutečný sympaťák, který
táhne celý příběh dost nahoru. S kolegou
Sylvio Bénavidesem tvoří dokonale sehrané
duo. Při čtení jejich společných pasážích
nemáte šanci se nudit. Další postavou je
Stephánie, mladá a krásná učitelka, velká
milovnice umění stejně jako Laurenc. Osud
tyto dvě postavy svede dohromady trochu
zvláštní shodou náhod, ale věřte mi, oceníte
to, protože díky tomu více poznáte Giverny.
Další pohled je od malé, talentované dívenky, Fanette. Všichni ji obdivují – není nic co
by této osůbce nevycházelo, k tomu je ještě krásná a má neskutečné výtvarné nadání. Okolo sebe má mnoho přátel, jak už to
tak u nadaných dětí bývá.

Mezi její další přátele patří trošku
zvláštní Vincent, který se objevuje z ničeho
nic a chová se podivně, ufňukaná a žárlivá
Mary a nakonec vševědoucí Camille.

Myslela jsem, že mě kniha nepřekvapí, čekala jsem totiž klasickou detektivku,
ale ke svému překvapení jsem se spletla.
Konec knihy byl tak jasný a přitom nečekaný, že posledních sto stran mi uteklo jako
nic. Nedokážu popsat, jaké emoce ve mně
celá kniha vyvolala, byl to jednoduše neskutečný zážitek. Autor byl pro mě až do
teď neznámý, ale po setkání s Černými lekníny bych si ještě nějakou jeho knihu ráda
přečetla.
Knihu bych doporučila všem, kteří
mají rádi thrillery, detektivky ale hlavně nečekané konce. Prvních pár stran se může
jevit jako poněkud nudnější, ale když vytrváte, nebudete litovat. Kniha je plná akce a
napětí, skvělých postav, perfektně volených
slov a hlavně, až do konce nebudete tušit,
kdo je vrahem.

AUTORKA -

ANNA NAJMANOVÁ, STU-

DENTKA 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA V. B.
TŘEBÍZSKÉHO VE SLANÉM

S recenzemi
této mladé blogerky se v našem
měsíčníku budete
setkávat pravidelně.

CO JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI
Každé úterý od 13 do 16 hodin

(Klub K)

Zábavné úterý. Od října jsou v Klubu K opět zahraniční dobrovolníci ze slánské pobočky ICM.
Můžeš je učit česky, zahrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru.

CO NOVÉHO VÁS ČEKÁ NA POBOČCE NA DOLÍKÁCH?

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.

JAZYKOVÉ KOUTKY ANGLIČTINY S
PETROU

NOVINKA

Oddělení pro děti je určeno dětem do
15 let. Ve volném výběru je více než 7
000 knih dětské beletrie i naučné literatury pro všechny věkové kategorie. Dále nabízíme audioknihy a velký výběr
časopisů pro děti a mládež. Od roku
2014 jsme rozšířili nabídku o absenční
půjčování tematických kufříků a společenských her, opět pro všechny věkové
skupiny.

NOVINKA

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU
INFORMUJEME VÁS

PRÁVĚ VYŠLO

Objevujte střední Čechy
Středočeská centrála cestovního ruchu
na přelomu roku vydala tři nové brožury,
které lákají k objevování zajímavých míst
ve středních Čechách. Jedná se o následující tituly: Střední Čechy za první republiky, Zážitkové pobyty pro skupiny a
Šlechtické ubytování. Brožury budou
k dostání během měsíce února i u nás
v Infocentru Pod Velvarskou branou.

TENTO LETÁK JE ZDARMA
V INFOCENTRU

