Bez knihoven nemáme minulost ani budoucnost.
Ray Bradbury

Od října loňského roku jsme vám na každý měsíc připravili jeden
snímek místa ve Slaném, které se lety změnilo. Někde více, někde
úplně. Vy jste měli místo poznat a odpovědět na soutěžní otázku.
Teď přichází čas vyhodnotit vaše odpovědi.
Slaný, Masarykovo nám. 159
Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz

Říjen v knihovně /2015

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
Město našich předků

V sobotu 31. října bude slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže
v 10:00 v knihovně, oddělení pro dospělé.
Tři vylosované vítěze čeká hodnotná odměna.

Své vyplněné soutěžní karty odevzdávejte ve studovně nebo v dospělém
oddělení do úterý 27. října 2015.

www.knihovnaslany.cz

Pozvánka

www.knihovnaslany.cz

Pozvánka
Setkávání (nejen) pro seniory
20. října – Vietnam 2008-2015
- Na skok do Vietnamu za přírodou, čajem, kávou a lidmi. Zážitkovo - cestopisnou degustaci čajů a kávy s Ing. Zdeňkem Nepustilem. DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví®. Začínáme v 14:00 hodin v přednáškové místnosti. Vstupné 40 Kč.
20. října – Čtverce pro Afriku
- Projekt pro milovníky ručních prací, kteří si netroufají na velké
pletení, ale 20*20 cm zvládnou. Čtverce, které lidé pletou či háčkují na celém světě, jsou v jižní Africe sešity do dek pro děti, o
které se nemá kdo starat. První setkání s jehlicemi se uskuteční
ve Slaném v DDM „Ostrov“- v atelieru Hliněnka v 16:00. Materiál
a příjemná domácí atmosféra zaručena.

Na říjen vám knihovnice doporučují
Věra doporučuje titul:
Muchachas 1
Katherine Pancolová
Stellin život je na hony vzdálen od života celebrit v žáru velkoměsta. Rozhodla se utéct od otce tyrana, který bije matku a jako vůdce místní mafie
ovládá celé městečko. Nikdo si netroufá postavit se mu. Stella se zoufale
snaží žít normální život, uchránit své blízké před vlivem svého otce Raye,
ale neustále se střetává s minulostí. Ať už při práci v Kovošrotu, kde pracuje jako řidička nákladního auta, či ve vztahu s ilegálním přistěhovalcem
bez dokladů, s nímž má syna. Osudy hlavních postav se překvapivě spojí
v nečekané pointě.

Stáňa doporučuje titul:
Neznámý soupeř
James Patterson

Matthew najde během chaotického útoku na nádraží tašku plnou
diamantů. Už si plánuje bezstarostný život s přítelkyní a vůbec mu
nedojde, že se právě stal lovnou zvěří. Nájemní vrazi Diamantového
syndikátu se rozhodně nechovají jako partička kamarádů.

Martina doporučuje titul:
Hotýlek
Alena Mornštajnová
Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky a
nabízející potěšení a rozkoš pánům za protektorátu a dokonce i poté, co
ho znárodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky ale nabízely hotelové
pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy a odehrávaly v rodině majitele a posléze správce.

Město našich předků — celoroční fotografická soutěž

12. soutěžní otázka:

Tato budova ve Slaném stále stojí a patřila významnému slánskému továrníkovi.
V které ulici ji najdeme?

Oddělení
pro děti

16. – 31. 10. 2015
„Japonské výrazy“
– kvíz, ve kterém budeme dešifrovat japonské výrazy, které
nám nejsou úplně
neznámé.

CESTOVNÍ PAS JE ZPÁTKY :o)
od 5. 10. 2015 - Spuštění soutěže Cestovní pas - Cestovní pas do světa dobrodružství, fantazie a pohádek je soutěž organizovaná na podporu dětského čtenářství. Soutěžit můžeš v Dětském oddělení nebo na pobočce Na Dolíkách, kde
dostaneš svůj Pas.

Pobočka Na Dolíkách
15. – 30. října 2015
„Biblická
přísloví“
připomeneme si nejčastěji používaná přísloví v zábavné soutěži pro děti.
Přijď zkusit své štěstí!

http://detske-slany.webnode.cz/

Na co se můžete těšit v listopadu?
3. listopadu – Život je velmi těžká zkouška, jen ten, kdo jeho výzvu s pokorou přijme,
opravdu ví, co znamená žít…beseda se šperkařkou Mgr. Lenkou Matouškovou nejen o
krásných špercích ale i o boji s roztroušenou sklerózou. Začátek přednášky je v 16.00 hodin.
19. listopadu – Poezie s kytarou. Spoluprací recitátora Václava Fikrleho a kytaristy Jana
Paulíka vznikla jedinečná umělecká forma, v jejímž rámci si kytara povídá s poezií. V pořadu uslyšíte básně Václava Hraběte, Fráni Šrámka, Josefa Kainara, ale i třeba Charlese
Bukowského. Začátek je v 14:00 hodin.
24. listopadu – Literatura a historická realita aneb o Přemyslovcích a husitství. Beseda
s historikem, publicistou a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Sejdeme se v 17.00 hodin v Dividýlku Hotelu Hejtmanský dvůr.
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