Jaký byl prosinec v knihovně? VÁNOČNÍ!!!
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Leden v knihovně /2015

Velké holky jsme naučili vyrábět vánoční svícny—Připravili jsme výstavu andělíčků „Andělské Vánoce“ — Čtenáři, kteří k nám přišli i
23.12. jsme obdarovávali malými dárky (poděkování sponzorům) S dětmi jsme si připomněli vánoční zvyky a četli vánoční příběhy—
Doma jsem napekly a v práci ochutnávaly—V infocentru se rozdávalo
Betlémské světlo

Oddělení pro dospělé

Na leden vám knihovnice doporučují
Zoja doporučuje titul:

Tajemné kameny na Slánsku, Lounsku, Rakovnicku a Žatecku
Pavel Toufar
V krajině nacházíme pozoruhodné kameny nejrůznějších tvarů. Některé jsou spojovány s významnými událostmi či tajemnými pověstmi, jiné vztyčeny míří vzhůru do
oblohy jako menhiry, které jsou prý dávnými astronomickými stavbami tajemných
Keltů. Anebo jde o zapomenuté symboly pohanských rituálů, stejně jako zvláštní geometrické řady kamenů? A co když je v nich skryt nerozluštěný vzkaz dávných generací do vzdálené budoucnosti? Dokážeme ho přečíst? Při toulkách za tajemnými kameny
poznejme mnohé málo známé kouty naší vlasti, okouzlující přírodu, pohledné vesničky a městečka, a také osudy lidí, kteří v těchto místech žili.
Kniha významného autora Pavla Toufara je první z nové řady turistických průvodců
Toulky, v níž vám přineseme nejen cenné rádce na cesty, ale zároveň také zajímavá
historická fakta o daných oblastech.

Katka doporučuje titul:
Prázdniny blbce č. 13 aneb Jak jsme zachraňovali svět
Miloš Kratochvíl
Taky znáte ten pocit, když nesete domů vysvědčení a víte, že pochvalu za
něj nedostanete? Tak přesně tohle zažívá každý rok Tadeáš. Prima kluk, ale
učení mu prostě neleze do hlavy. Ještě štěstí, že na prázdninách u babičky a
dědy na něj nečekají jenom rozzuření rodiče, ale taky zvláštní strejda Olda,
kterému jsou známky ukradené, a dva úplně noví kamarádi. A objímání stromů,
sádrování zdravé nohy, soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták a spousta
dalších vtipných zážitků. Až tuhle knihu dočtete, nebudete vědět, že nějaké
známky vůbec existují!

Katka (Dolíková) doporučuje titul:
Aféry princezen
Rodriguez McRobbie Linda
Kniha Aféry princezen Lindy Rodriguez McRobbie nabízí pravdivé příběhy těchto a
mnoha dalších princezen ve vzrušujícím čtení pro historické nadšence nebo kohokoliv,
kdo hledá dobrou a zajímavostmi naplněnou knihu.

Město našich předků — celoroční fotografická soutěž
4. soutěžní otázka:

Ve které ulici stojí ještě i dnes
tato řada domů?
Od října 2014 každý měsíc najdete
v půjčovně, ve studovně, na webových
stránkách knihovny a v Slánské radnici historickou fotografii nějaké části města. Vaším úkolem bude poznat, co je na snímku a
správnou odpověď si každý měsíc zapsat
do Vaší soutěžní karty, kterou taktéž obdržíte na všech oddělení naší knihovny.
V říjnu 2015 budou správné odpovědi
slosovány a vítěz odměněn.

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VII. (2014/2015)

6. ledna 2015 „Včelařem z leknutí“
přednášku o svých včelařských začátcích a nejen o
nich, ale i o medu si pro nás připravil pan Jiří Petráček, starosta Řevničova a včelař. Přednáška se koná
v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14
hodin v přednáškové místnosti.

20. ledna 2015 Domácí chléb a chlebový kvásek.
Jak se chlebový kvásek připravuje, jak se peče chléb, jaké suroviny použít…? Odpovědi na všechny otázky se dozvíme při této přednášce a určitě i nějaký ochutnáme. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti.
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Pobočka Na Dolíkách
16. - 30. leden 2015 Filmové hlášky - „Kdo to řekl…?“ pro toho,
kdo má rád pohádky a filmy, máme
připravenu zábavnou, vědomostní
soutěž o nezapomenutelných filmových hláškách J Soutěž probíhá
v otvírací hodiny oddělení!

20. leden 2015 „Zábavné odpoledne s korálky a drátky“ vyrábět budeme drobné dárečky a malá překvapení J. „Korálkovat“ začínáme v
15:00 hod. v pobočce Na Dolíkách

Pro každého, kdo má šikovné ruce a chce se naučit něco nového
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Oddělení pro děti
2. - 15. ledna 2015 –
„Cizokrajná zvířata“ – zábavný
zoologický kvíz
16. ledna 2015 – lednové rukodělky s Mílou Blahníkovou –
Valentýnská přáníčka zdobená
technikou pergamano.
Začínáme v 12:00.

NOVINKA
Pro děti jsme otevřeli jazykové koutky
Víte, že se u nás můžete setkat s dobrovolníky?
Renata, Simona a Gianni učí děti hru Člověče, nezlob se!

Na co se můžete těšit v únoru?
Třeba na výstavu o Fair Trade.

