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POZVÁNKY - květen 2018
Projekt S knížkou do života (Bookstart) – proč se
zapojuje i naše knihovna?
Nově narozená slánská miminka se již
v květnu setkají se svou první knihou do
života při vítání občánků. Knihovna
Václava Štecha se stejně jako dalších
160 knihoven v České republice zapojila do projektu Bookstart – S knihou do
života. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození. Novorozenci a jejich rodiče obdrží balíček s dětským leporelem, knihou
pro rodiče i nabídkou aktivit Knihovny
Václava Štecha. Cílem projektu je přivést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost,
tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat
pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej
společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním).
Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále
častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení
(předčítání) dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k
lepší gramotnosti a větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let
jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou
se tak eventuálním problémům s vnímáním a chápáním mluveného
slova či potížím s vyjadřováním, které může způsobovat nahrazování verbální (slovní) komunikace komunikací vizuální (obrázky, filmy,
televize, tablety…). Knihovna chce nabídnout rodičům pomoc nejen metodickou radou, ale i prakticky v rámci svých pořadů v klubu
Čítálek, nabídnout jim podpůrné aktivity i prostor pro setkávání
s ostatními rodiči. Více informací najdete na stránkách knihovny
www.knihovnaslany.cz
Klub Čítálek se schází každý 3. čtvrtek v měsíci a zaměřuje se právě
na věkovou kategorii 0-3 roky a kromě her, soutěží a zábavy také
nabízí knihy, které jsou vhodné pro tuto věkovou kategorii. Rodiče,
kteří nemohou klub navštěvovat, si budou moct stáhnout seznam
četby pro děti z webu knihovny. Rodičům i prarodičům nabízíme
možnost orientovat se v nabídce kvalitní literatury pro děti. Naším
cílem je vytvořit novou čtenářskou komunitu, která bude s naší knihovnou spojena takřka od kolébky.

Vezměte své poklady na piknik
Slaný se již počtvrté přidá ke společnému pikniku na podporu fairtradových a lokálních
pěstitelů. Ve čtvrtek 10. května od 9.00 se v
Knihovně Václava Štecha uskuteční piknik na
podporu fairtradových a regionálních pěstitelů – Férová snídaně. Město Slaný se tak přidá
k více než stovce míst, kde se sejdou tisíce lidí,
aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo
zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstojný život. Na to reaguje systém fair trade, který
garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální
příplatky. Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy
či pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí. Ptáte se, co je férové? To je něco, co
férově podpoří pěstitele či chovatele a je docela jedno zda lokální, nebo zámořské. Budeme moc rádi, když se k nám přidáte a oslavíte s námi Světový den pro fair trade. Sbalte
piknikovou deku a vaše oblíbené dobroty a
vyrazte ven strávit příjemný čas, zveme vás k
nám do atria knihovny…Bude moc milé, když
přibalíte o kousek víc, aby ostatní mohli
ochutnat a třeba i požádat o recept. Pro děti
máme připraveny například fairtradové omalovánky a různé hry. Letos bychom chtěli na
místě uspořádat soutěž o nejlepší fairtradovou
pochutinu. My pro vás budeme mít připravenou fairtradovou kávu, čaj, mošty…přibalte si
prosím svůj oblíbený hrneček. V případě deštivého počasí se přestěhujeme do letní čítárny
na chodbě knihovny. Na vaši návštěvu se těší
kolektiv pracovníků Knihovny Václava Štecha
ve Slaném.
Další informace se můžete dozvědět na
www.ferovasnidane.cz; nazemi.cz; fairtrade.cz
Věra Ungerová

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.

POZVÁNKY
PŘIJĎTE MEZI NÁS

MALÉ RÉBUSY PRO
BYSTRÉ HLAVY 2. ROČNÍK

Nordic walking - pohyb pro
každý den
Nordic walking neboli severská chůze s
holemi je velmi příjemnou pohybovou
aktivitou vhodnou pro jakoukoliv věkovou kategorii. Lze jej provozovat celý rok
s minimálními náklady a vybavením, a
to i těmi méně fyzicky zdatnými a pohybově nadanými. S trochou cviku ji totiž
zvládne úplně každý. Pokud patříte k
těm, kteří chtějí udělat něco po své
zdraví, ale fitness centra ani tělocvičny
nejsou to pravé, pak právě pro vás je
Nordic walking.
Autor: MUDr. Martina Rosická, Ph.D.
Zdroj:
h t t p : / / e n d o k r i n o l o g i e obezitologie.cz/cs/clanky/pohybovaterapie/nordic-walking/

2. 5. 2018 – 6. 6. 2018
(vstupní chodba knihovny)

Výstava Pohádky Tibetu
očima českých ilustrátorů
Výstava Pohádky Tibetu přináší nevšední
pohled na tibetskou kulturu očima českých ilustrátorů. Svět
lidových příběhů v
knize Himálajské pohádky zachytila Lenka Jasanská. Knihu
My Tibeťané doprovodila perokresbami
Hana Vyoralová. Veselé a erotické příběhy Akhu Tänpy ilustroval Jakub Hrdlička. Výstavu nám zapůjčil Spolek Lungta,
jehož cílem je informovat o Tibetu a napomáhat k zachování tibetské kultury.

5. 5. 2018 od 9 do 12 hodin
(vstupní chodba knihovny)

Burza knih
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
www.knihovnaslany.cz

NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT?

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.

JAZYKOVÉ KOUTKY ANGLIČTINY
S PETROU
Už nyní může navštěvovat jazykovou
koutek v Klubu K. Bude každý čtvrtek od
13:00 do 16:00. A je úplně ZDARMA!
23. 5. 2018 od 14:00

Cestovní pas - zakončení
Celoroční čtenářskou soutěž pro děti
„Cestovní pas do světa dobrodružství“
zakončíme v Klubu K závěrečným vyhodnocením a losováním vítězů. Malá
odměna čeká i na děti, které nesplnily
limit 10 přečtených knih, ale pas odevzdají. Pasy můžete odevzdávat
v Oddělení pro děti a na pobočce Na
Dolíkách do 15. května 2018.

UPOZORNĚNÍ

Stejný bude probíhat na pobočce Na
Dolíkách a to každé úterý od 14:00 do
17:00.
4. 5. 2018 od 12:00 do 15:00
(oddělení pro děti)

Čtení, hraní a tvoření s knihou
Výtvarný workshop pro děti a družiny.
Vstupné 10 Kč/os.

- 7. 5. 5018 bude pobočka Na Dolíkách z technických
důvodů uzavřena (ředitelské volno na 3. ZŠ)

Tematické kufříky v knihovně
Tematické kufříky nejsou v naší knihovně úplnou novinkou, ale já bych jim touto cestou
ráda opět udělala menší reklamu, protože zůstávají trochu ve stínu knih, časopisů a společenských her a to je, myslím, velká škoda. Tematické kufříky jsou ucelené kolekce knih,
her a hraček na vybrané téma. V naší knihovně máme zatím čtyři kufříky na téma – Krteček, Koně, Dinosauři a Vesmír a připravujeme kufřík pro naše nejmladší čtenáře, tj. od 0
do 3 let.
Pro ty menší, spíše školkové čtenáře, doporučujeme kufřík „Krteček“, kde najdete leporela, skládačky rozvíjející jemnou motoriku dětí jako např. provlékání šňůrek, dřevěné domino pro nejmenší, společenskou hru a magnetky s jednotlivými zvířecími kamarády.
Starším dětem, spíše slečnám, nabízíme kufřík „Koně“, kde najdou zajímavé naučné knihy, puzzle, pexeso, kvarteto koní a plyšové figurky. Kufřík „Dinosaurů“, který je určen především pro chlapce, obsahuje zábavně-naučnou společenskou hru od Albi – Dinosauři
v kostce, zábavné knihy s 3D brýlemi, plastové figurky, pexeso a skládačky dinosauřích
koster. Pro nejstarší a zvídavé děti máme v nabídce kufřík „Vesmír“, kde kromě naučných knih s CD najdete karetní hru o vesmíru, plastové svítící planetky, malé planetárium
s hvězdnou oblohou a astronomický teleskop.
Kufříky jsou k dispozici v Oddělení pro děti, jejich výpůjční doba je stejná jako u
knižních titulů, tedy jeden měsíc a půjčujeme je oproti podpisu rodičů nebo zákonných
zástupců na vratnou zálohu 200,- Kč. Jednotlivosti kufříků najdete podrobněji na
http://detske-slany.webnode.cz/tematicke-kufriky/ a k jejich objednání z domova můžete využít náš online katalog http://katalog.knihovnaslany.cz/
Kateřina Nedvědová

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU

