MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 159, SLANÝ

BŘEZEN V KNIHOVNĚ

2018

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
O VELIKONOCÍCH 2018
Čtvrtek 29. 3. 2018
Velikonoční prázdniny - pobočka Na Dolíkách ZAVŘENO.
Oddělení pro děti / 9:00 až 16:00

Pátek 30. 3. 2018
Státní svátek – Velký pátek
ZAVŘENO

Sobota 31. 3. 2018
ZAVŘENO

POZVÁNKY - BŘEZEN 2018
1. 3. 2018 – 28. 3. 2018 Výstava Vznik samostatného Československa
Výstava zabývající se vznikem samostatného Československého státu přináší
všechna důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát.

13. 3. 2018 od 14 hod. Projděme se pamětí
Workshop s PhDr. Miladou Záborcovou, Ph.D. Praktická lekce cvičení a her zaměřená na procvičování paměti. Nesoutěžíme spolu navzájem, ale pokoušíme se
vyhrát sami se sebou… a jde to lépe, když se u toho i dobře bavíme. Přednáška
se koná v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů.

15. 3. 2018 od 9 do 10 hod. Čítálek Každý 3. čtvrtek v měsíci se sejdeme
v našem novém Babyklubu Čítálek na dopolední hravé čtení které je určeno pro
(pra) rodiče s dětmi do tří let.

17. 3. 2018 od 9 hodin Kurz drátování s Katkou
Celoroční cyklus drátování pro začátečníky. Začneme velikonoční kraslicí. Doporučujeme si místo na
kurzu rezervovat. Kurzovné 220 Kč

22. 3. 2018 od 17:30 Rukodělky s Lenkou Janovskou Jarní květinová vazba, další oblíbený tvořivý
kurz, kdy si vyrobíte velikonoční dekoraci pod vedením slánské floristky Lenky Janovské. Kurzovné 120 Kč, materiál přímo u lektorky.

NOVINKY Z REGÁLŮ - 2/ 2018

MALÉ RÉBUSY PRO
BYSTRÉ HLAVY 2. ROČNÍK

KAŽDÝ PÁTEK
ODDĚLENÍ
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.

NABÍDKA NOVÝCH
ČASOPISŮ
V Knihovně V. Štecha najdete kromě
knih také velký výběr časopisů různých
směrů a žánrů. Okruh témat je opravdu
široký, a tak na regálech ve studovně,
v odděleních pro dospělé a pro děti i na
pobočce Na Dolíkách najdete denní
tisk, týdeníky, čtrnáctideníky a měsíčníky
například se společenskou tematikou, o
kultuře bydlení, hobby magazíny i časopisy historické.
Zde je malá ochutnávka. Sledujete dění
na naší politické scéně? Pak jistě znáte
časopisy jako Týden, Reflex, Respekt aj.
Rádi byste se dozvěděli něco o historii?
Sáhněte po Tajemství české minulosti,
Živé historii, nebo Historickém kaleidoskopu. Mezi ženami jsou oblíbené časopisy Tina, Vlasta, Svět ženy a vše o kultuře bydlení a ručních pracích. I muži kutilové si najdou inspiraci v osvědčeném
časopise Udělej si sám, Computer, Svět
počítačů a dalších. A tak bychom mohli
pokračovat. Zkrátka nepřijdou milovníci
dobré kuchyně, vyznavači zdravého životního stylu i chovatelé domácích
mazlíčků. Vybere si každý. Nabídka časopisů na trhu je opravdu rozsáhlá a my
můžeme z finančních i kapacitních důvodů odebírat jen zlomek, přesto se snažíme co nejvíce vycházet vstříc přáním
našich čtenářů. Proto jsme rozšířili naši
nabídku pro vás o tyto nové tituly.
V oddělení pro dospělé jsme se vrátili ke
klasickému časopisu pro filmové fanoušky, CINEMA. Najdete v něm recenze o
filmech, rozhovory s herci i tvůrci filmů a
mnoho dalšího. Časopis VÁLKA REVUE.
Půjčuje si ho více mužská část populace
a je zaměřen na dějiny válek a historii
vojenství. O zdravém i alternativním způsobu života, pěstování bylinek, léčení a
vaření z nich a spoustu receptů najdete
v časopisech ZDRAVÉ RECEPTY a ...

… BYLINKY REVUE. Chcete vyzkoušet nové recepty a ještě se přitom pobavit?
Právě pro vás je tu časopis ANO, ŠÉFE.
Najdete v něm fotoreportáže
z vybraných restaurací, které vycházejí
z oblíbených televizních pořadů Zdeňka
Pohlreicha a je plný jeho vtipných hlášek a gastronomických tipů. Nezapomínáme ani na děti. Ty najdou ve svých
odděleních nově časopis MINECRAFT
pro hráče populární stejnojmenné hry.
Je plný rad a inspirace jak rozvinout své
hráčské schopnosti. Pro malé závodníky
je určen časopis HOT WHEELS, který je
plný her a vznikl na motivy známých autíček od Mattela. Zejména pro holčičky
je určen časopis LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ.
Užijí si v něm hromadu zábavy
s princeznou Annou a Elsou a jejich přáteli. Máte chuť z naší nabídky něco
ochutnat? Není nic jednoduššího, než si
k vypůjčené knize „přibalit i nějaký ten
časopis“. Délka výpůjční doby je stejná,
tedy jeden měsíc. Anebo si přijďte jen
tak posedět a přečíst si nejnovější čísla
do studovny. Každý pátek si u nás můžete vypít i šálek dobré kávy.

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

POZVÁNKY

TEMNÉ HLUBINY
RECENZE

Erika Fosterová dostane tip, který by
mohl být zlomovým k velkému případu
s drogami. Vydá se se svým týmem
k zatopenému lomu na okraji Londýna,
kde by měl být ukryt klíčový důkaz. Při
bližším prohledávání však hlubiny odhalí
s důkazy k aktuálnímu případu i něco,
co nikdo nečekal. Drogy se v té chvíli
posouvají na druhé místo a vše se začne
točit okolo kostry malého dítěte. Kostra
je identifikována jako Jessica Collinsová,
sedmiletá holčička, která se ztratila před
šestadvaceti lety.
Kniha je na první pohled díky tyrkysové
barvě nepřehlédnutelná. Po dočtení
Temných hlubin Vám docvaknou některé detaily obálky, a překvapí Vás, jak
moc příběh vystihuje. Dokonalá obálka
už se stala u této série samozřejmostí,
stejně jako krátké kapitoly, kterými je celá knihu napsána. Kniha těchto kapitol
obsahuje něco okolo sedmdesáti, a poskytují čtenáři pohled na práci Eriky
Fosterové, vedlejších postav a v neposlední řadě i vraha. Právě kapitoly o činech zabijáka nahánějí husí kůži. Kniha
obsahuje několik stran z minulosti, a to
konkrétně z roku 1990, kdy se sedmiletá
Jessica ztratila.
Styl psaní Roberta Bryndzy se dá popisovat a chválit neskutečně dlouho. Je to
génius. Temné hlubiny jsou napsané tak
jednoduše a přesto perfektně. Od otevřené knihy od tohoto spisovatele není
možné se odtrhnout. Děj se nezadrhává,
nenudí své čtenáře. Krátké kapitoly, které byly zmíněny dříve, Vás nutí číst dál a
dál. Nechybí v nich poutavý popis, detaily, ze kterých mrazí, napětí, akce, a
hlavně vše do sebe perfektně pasuje.
Celých 416 stran je neskutečně čtivých!

A postavy? Protože se jedná o třetí díl
série, tak se můžete těšit na staré známé
hrdiny, jako třeba přátelského Petersona, ráznou Mossovou a milého Isaaca,
kteří hlavní hrdince Erice opět pomáhají
s řešením případu. Erika, prošla výraznou
změnou. Je otevřenější, sympatičtější,
přívětivější a čitelnější. Zdá se, že v Temných hlubinách zatím vykazuje nejpřívětivější chování. Odhaluje se i více její rodina – sestra Lenka, a její děti.
Kniha je perfektní. Jak po stránce dějové, jazykové, nebo postav. Myslím, že
každý nadšenec detektivek bude po
přečtení několika stránek skákat do
vzduchu. Děj lehce ubíhá a najednou
jste na konci..
Nakladatelství Cosmopolis, pod kterým
tato série vychází, pro své čtenáře, ale
hlavně fanoušky Roberta Bryndzy, má
skvělé zprávy. V polovině března by měla vyjít v pořadí již čtvrtá kniha, s názvem
Do posledního dechu. Erika Fosterová
bude opět hledat vraha, tentokrát mladé dívky, které se staly osudnými sociální
sítě.
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

NOC S ANDERSENEM
Od 23. 3. 2018 od 18 hodin do 24. 3. do 8 hodin
Již 18. ročník oblíbené celostátní a mezinárodní akce k podpoře dětského čtenářství.
Budeme si hrát, soutěžit, číst a také trochu spát.

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU
INFORMUJEME VÁS
Cyklohráček vyráží již do 5. sezóny
Začíná březen a blíží se i sezóna oblíbeného Cyklohráčku. Než vás ovšem pozveme na nové projížďky, krátce se ohlédneme za sezónou minulou. V roce
2017 využilo jízdu Cyklohráčkem přes 15
tisíc cestujících, což je méně než v roce
2016. Lehký pokles cestujících ovlivnily
především výluky, kterých bylo v roce
2017 více než v roce 2016. Na vině je i
počasí, kdy na konci října kvůli větrné
smršti vlak vůbec nevyjel. Nejúspěšnějším dnem byla sobota 28. října, kdy probíhalo ukončení sezóny muzea ve Zlonicích. Rekordní počet 730 cestujících přilákala legendární lokomotiva Bardotka,
která byla v ten den v čele Cyklohráčku. Jízdy do Zlonic se těšily velké oblibě i
u malých návštěvníků. Ovšem vzrostl i
počet cestujících, kteří dojíždí do Slaného. Město Slaný se v počtu cestujících
umístilo na prvním místě. V letošním roce bude Cyklohráček bude jezdit dvakrát denně o sobotách, nedělích a státních svátcích během sezóny od 24. 03.
do 28. 10. 2018. Děti se můžou opět těšit
na vůz plný her, hraček a balonků. Dále
po příjezdu do Slaného se rodiče
s dětmi mohou vydat na „Cestu za zlatým pokladem“, která je zavede až do
Informačního centra, kde kromě pokladu mohou získat i unikátní turistickou vizitku Cyklohráčku. Cyklohráček nezapomíná ani na cyklisty, pro které je připraven speciální vůz pro cyklisty, kde
mají k dispozici kompresor, sadu na lepení a základní nářadí pro opravu kola.

CO NOVÉHO U NÁS MŮŽETE KOUPIT?

