„Každá kniha si najde svého čtenáře“
Chcete si cestu vlakem zpříjemnit zajímavým
čtením, ale zrovna jste si zapomněli doma knihu? Nevadí. Na slánském vlakovém nádraží si
můžete již několik let (od 15. 7. 2015) půjčit
knihu přímo z knihovničky v nádražní hale.
Knihovna V. Štecha ve Slaném se přidala k
dalším knihovnám a podpořila projekt „Kniha
do vlaku“. Tento projekt je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů.

Co ukázaly

výzkumy

Zdroj: České děti a mládež jako čtenáři 2017
Podpora čtenářství v rodině. Názory dětí a jejich
rodičů (6 až 8 let)
Autoři: Vít Richter, Roman Giebisch
Národní knihovna ČR, 2018
Na otázku: „Čtou ti někdy rodiče (tatínek nebo
maminka)?“ odpověděly děti ve věku 6-8 let

Pouze 6 % dětí konstatovalo, že jim
rodiče nepředčítají.

Na slánském vlakovém nádraží jsme zřídili
malou knihovničku a každý cestující si zde může bez průkazky a zdarma půjčit knihu. Denně
zde projde spousta lidí a my věříme, že knihy
udělají cestujícím radost, zpříjemní jim cestování nebo čekání na vlak a že každá kniha najde svého čtenáře.
Do tohoto projektu se již zapojilo několik
knihoven v čele s Městskou knihovnou Mikulov,
kde projekt vznikl. Věříme, že nám celá akce
pomůže rozšířit knihy mezi lidi, kteří nemají
čas zajít do knihovny, nechtějí se omezovat
otevírací dobou, nebo si chtějí zpříjemnit cestování a hlavně podpořit čtenářství. Máme velkou radost, protože to vypadá moc dobře, lidé
se u našeho regálu zastavují, knihy si prohlížejí, půjčují a také sami přidávají. Spolupráce
s pracovnicemi ČD je víc než skvělá, fandí
nám, pomáhají, jsou velice vstřícné. Plánujeme ještě zlepšit a rozšířit propagaci - do každé
knihy bude vlepen štítek s žádostí o zpětnou
vazbu od cestujících čtenářů, aby nám napsali,
kam až s knihou doputovali. Jsme teprve na
začátku, uvidíme, co bude dál. Snad se připojí
i další váhavci a podpoříme tak čtení napříč
Českou republikou, a třeba i za hranicemi.
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Spřednášky

Videozáznamy

přednášek pohromadě, přehledně, a
to nejen v češtině.

Sebeřízení
Barcampy

portál osobního rozvoje

(Ne)konference nepro-

bíhají jen v Praze a Brně.

Naučme se

Milí pohádkoví přátelé, těšíme se na setkání s
vámi všemi v pátek 29. března 2019 při již
devatenácté Noci s Andersenem!
Sejdeme se v 18:00 v oddělení pro děti. Budeme si hrát, soutěžit, číst a také trochu spát.

Kurzy, ve kterých
kdokoli může naučit kohokoli úplně
cokoli. Chce se naučit plést? Najděte si
k tomu kurz. Umíte plést? I vy se
snadno můžete stát lektorem.

Inspiromat Stránka plná zajímavých, inspirativních a praktickcýh odkazů, článků, blogů, odkazů kolem
(sebe)vzdělávání.

Nástroje.knihovna.cz

Popis-

ná a hodnotící databáze užitečných online nástrojů pro ulehčení práce, studia, života, ale i pro zábavu.

Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů! Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair
trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají
piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. V roce 2018 snídalo 8100 lidí na 172 místech republiky! Přidejte se a

Drobečky

z regálů oddělení pro dospělé

Infocentrum Pod Velvarskou branou
Novinky

Důležité upozornění:
Infocentrum bude
od 11. do 24. března 2019

zavřené.
Pozvánka

