ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2019
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v
průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo
hrnky Databáze knih!

Jak na to?

14. února proběhne mezinárodní den darování
knih. International Book Giving Day probíhá
po celém světě a jeho posláním je, jak název
napovídá, darovatknihu. Akce je zaměřená
zejména na děti a má rozvíjet zájem dětí o
knihy. Poprvé se tento den uskutečnil v roce
2012 a od té doby je pravidelně každý
rok.Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste
knihu do čekárny či třeba věnujte knihy na
dobročinné účely. Knihu můžete darovat do
dětských domovů, nemocničních oddělení,
nízkoprahových zařízení nebo do knihovny.
Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát.
Darovat můžete knihu novou i použitou.Oslavte svátek dávání knih a darujte dětem knihu!
Více na - https://bookgivingday.com/

NOVINKA
Novinka - registrační formulář pro klub Čítálek.
Pokud máte zájem se svým děťátkem k nám chodit, pak je nutné, abyste ho vyplnili a přinesli do
knihovny na Masarykovo nám. 159 ve Slaném.
Čítálek nebude jenom jeden, bude jich více, jen
kapacitu musíme regulovat, abychom si to společně pěkně užili.Bude pouze pro registrované, se
kterými se domluvíme na dnu a hodině. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. čísle
724
399
322
(kdykoli
:D)
Formulář najdete na tomto odkazu na konci textu:https://www.knihovnaslany.cz/citalek babyklub-bookstart,88

Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a
přehledně evidovat průběh své výzvy (viz
ukázka) a prohlížet stav a pokroky dalších
čtenářů. Chcete-li inspiraci k výběru vhodné
knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti svého výběru, V Diskuzi najdete náměty a zkušenosti dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit
Čtenářské výzvě.

Jaké knihy bych si v knihovně nikdy nepůjčil (a)
V knihovně je již od října 2014 velkým pomocníkem pro čtenáře bibliobox. Ten je určen pro vracení knih, půjčených v knihovně,
mimo její otevírací dobu. Občas se také stane, že do něho někdo vhodí knihy, kterých
se chce zabavit, ale v tom případě by si měl
položit otázku, půjčil bych si takovou knihu
v knihovně já? Tyto tzv. dary jsou zastaralé,
roztrhané, špinavé zatuchlé a plesnivé, takové knihy dnes do knihovny nepatří. Tím, že
zaplní celý bibiobox znemožní vrátit knihy
čtenářům, pro které je primárně určen, a
jeho knihy se tam bohužel již nevejdou. Pouze nám tím přidělávají práci, my musíme
knihy přenést do knihovny, kde je vytrháme
z desek a potom je ještě někdo musí odvézt
do sběru. Pokud nám chce někdo knihy darovat, budeme rádi, ale nejdříve by se měl
domluvit a knihy donést přímo do knihovny.
Závěrem bychom rádi poděkovali za dary,
které jsme v poslední době zapsali do našeho knihovního fondu, bylo jich přibližně 150
a předem upozornili naše čtenáře, že
v jarních měsících bude bibliobox přemístěn
do podloubí knihovny. Budeme rádi, když
bude nadále sloužit těm, pro které je určen.
Stanislava Havlíčková

ÚNOROVÉ POZVÁNKY

PŘIP
IPR
RAVILI JJS
SME PRO VAŠE DĚTI
Co už jsme se naučili:
UZLÍK
Uzel, uzlík, uzlíček
pošimrá ti nosíček.
Tvůj kamarád maličký
pohladí ti tvářičky.
KOČIČKA
Naše malá kočička
má veselá očička.
Když se na svět kouká,
tiše při tom mňouká.
PAN DOKTOR
Šel pan doktor na návštěvu
zaťukal ťuk ťuk ťuk,
zazvonil crrr crrr crrr,
utřel si boty
a už je tam.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
VYROSTL NÁM STROM

PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET

Nejdřív malé semínko
povyrostlo malinko,
rostlo, rostlo čím dál více,
až z něj byla borovice.
A teď je tu strom
veliký jak hrom

CENA : 1 565 KČ/ DÍTĚ
Vážení rodiče, plánujete program na léto pro
vaše děti? My se vám o ně postaráme. Termíny
pro letní příměstské tábory Knihovny Václava
Štecha 2019 jsou již známy, najdete je na
https://www.knihovnaslany.cz/zp…/primestske
-tabory-2019,1356
Neváhejte! Počet míst je daný.

MRAZÍK
Potkal mrazík metelici
do tance se dali
Náruč peří nad vesnici přitom rozsypali
Padá peří po peříčku,
už jich závěj leží.
Honzík volá na Aničku: Zima je tu! Sněží!

VYZKOUŠELI JSTE UŽ TAKÉ TYTO SLUŽBY
KNIHOVNY? PODÍVEJTE SE JAK NA NĚ...
Bibliobox:
https://knihovnaslany.cz/bibliobox,81

Nové knihy:
https://knihovnaslany.cz/nove-knihy,31

Tipy na čtení:
https://knihovnaslany.cz/tipy-na-cteni,34

Knihy zakoupené na doporučení čtenáře:
https://knihovnaslany.cz/site/tip

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY INFOCENTRA
Infocentrum Pod Velvarskou branou si v letošním
roce pro vás připravilo zcela nové webové stránky. Stávající web již neodpovídal současnému
trendu, bylo potřebovat jej tedy inovovat. Nový
web nám přinese přehledně uspořádané informace, moderní grafiku i další nové služby. Stránky
budou spuštěny během měsíce února na stále
stejné adrese, tedy www.infoslany.cz.
Informace jsou nyní umístěny v přehledných obrazových dlaždicích. Na titulní stránce uživatel
najde odkaz na nejčastější dotazy: Co dělat ve
Slaném, Ubytování, Památky, Novinky a samozřejmě i Kalendář akcí. Nesmíme zapomenout
zmínit i naší unikátní sbírku slánek. Novou službou stránky bude například i online poradna, která na dosavadních stránkách opravdu chyběla.

DROBEČKY Z REGÁLŮ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

