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Listopad v knihovně /2014

V pondělí 6. října 2014
nachodila Stáňa 5 248 m,
Věra s Martinou nalepily 270
žánrových piktogramů na knihy pro vaši lepší orientaci v
knižním fondu. Odpoledne
jsme si četli s paní Janou Kárníkovou z její knihy povídek
s lákavým titulem – JEDNOHUBKY -.

né historické pohlednice
města a vy budete odpovídat na naši záludnou otázku.

Slaňáci mohou být hrdi na
svůj vlastivědný sborník
„Slánský obzor“, který
vychází od roku 1893 až
do dneška. Od roku 1948
až do 90. let 20. století
Kdo byl zvídavý a pozorný,
nebylo jeho vydávání sice
našel v úterý 7. října 2014 „podporováno“, ale zásluv kavárnách, cukrárnách, na
hou p. Webera (prvního
nádraží nebo čekárnách knihu porevolučního starosty) se
a v ní překvapení. Zájemcům v roce 1993 navázalo na
o e-knihy vysvětlily Lucka
tuto letitou tradici a
s Monikou práci s čtečkou.
k dnešnímu dni vyšlo neuOd úterního odpoledne stál na věřitelných 21 ročníků. O
tom a o mnohém dalším
Masarykově náměstí přikrytý
nám vyprávěli emeritní
vlnitou lepenkou náš nový
ředitelka Vlastivědného
kolega a pomocník – bibliomuzea ve Slaném a členka
box. Ve středu 8. října
redakční rady Patria pí
2014 v 10:00 jsme ho slavBožena Franková se svým
nostně přivítali „šampaňským“ kolegou Mgr. Zdeňkem
a vlídným slovem k němu pro- Víškem.
mluvil pan místostarosta HloV pátek 10. října 2014
žek.
vás prokleply kolegyně
Čtvrteční ráno 9. října
z odd. pro dospělé ze zna2014 patřilo všem milovnílosti českých autorů a jekům soutěží. Po dobu jednoho jich děl. Ve studovně jste
roku si ověříme, jak známe
se zase mohli poradit
své město Slaný. V soutěži
s Monikou jak na počítač,
„Město našich předků“ každý
aby vám byl dobrým poměsíc představíme výřez jed- mocníkem.

V sobotu 11. října
2014 dopoledne se otevřely dveře všech oddělení. Když čtete všech, tak
tím myslíme všech! Za
asistence Katky a Katky si
děti společně s pejskem a
kočičkou upekly dort. Dospěláci si jako novinky
mohli půjčit domů nové
společenské hry. Kdo měl
zájem, tak se mohl seznámit s projektem Čtenářských klubů.
Knihovna byla otevřena
v sobotu ještě i ve 14 hodin. Vstupní chodba se
zaplnila obdivovateli a
fandy pana Tomáše Záborce, který zde zahajoval
výstavu svých dřevomaleb.
Poprvé ve Slaném!

Den pro dětskou knihu
PROGRAM:
☼ soutěže a rukodělky pro
děti
☼ prodej knih z nakladatelství Albatros
☼ vystoupení pěveckého
sboru 3. ZŠ Slaný
☼ vystoupení divadla „Já to
jsem“ s představením
„Vánoční příběh“ (vstupné
30 Kč)
☼ hlasování o nejoriginálněji nazdobený vánoční
stromek (stromečky nazdobí zástupci jednotlivých
škol)
☼ vánoční trh
☼ vánoční burza dětských
knih

Město našich předků — celoroční fotografická soutěž
Celoroční fotografická soutěž

„Město našich předků“
2. soutěžní otázka:

Na které ulici stály tyto domy?
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)
11. listopadu – Sýry jako tradiční a celosvětová potravina. Sběratelství a historie sýrů ve světě, v Čechách a ve Slaném od roku 1932 a další zajímavosti nám přiblíží předseda Klubu sběratelů kuriozit pan Ladislav Likler. Přednáška se
koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14.00 hodin v přednáškové místnosti.
18. listopadu - Zdravá výživa ve vyšším věku. Na přednášce Mgr. V. Hamplové a MUDr. Krečmerové z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se dozvíme, jak se vhodně stravovat ve vyšším věku, jak předcházet úrazům, ale
změříme si i některé ukazatele zdravotního stavu pomocí přístroje OMRON. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové
místnosti.
27. listopadu – Beseda s Markétou Vydrovou, známou ilustrátorku zejména dětských knih. Tato ilustrátorka nám bude
povídat o ilustrování, o výtvarných technikách i o lásce ke své práci. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů,
sejdeme se v 15.00 hodin v přednáškové místnosti.

Večer s poezií
Letošní večer poezie prožijeme
20. listopadu 2014 od 17 hodin v přednáškové místnosti knihovny.
" Staré cesty "

rozpadlý barák,

Hnisavá rána,

bolest, jak drásá

stěžejní cena,

Stará dobrá cesta

tělo do krve...

všechno je v pořádku.

dekadentním světem.

vítaná změna

Sláva vítězům

Velká prostá láska

Duši nalej víno,

ke všem sprostým věcem.

absint, rum!

Špinavá krása,

Kdo vyhraje

prodejná žena,

ve sbírce odpadků?

Dny poezie se konají každoročně v období výročí narozenin Karla Hynka Máchy a
naše knihovna aktivně tuto akci podporuje. Jste srdečně zváni. Večerem nás bude
provádět Pavel Žalud, který nás potěší
svojí poezií. Těšíme se na vás.

Al-Jal-Úd
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Pobočka Na Dolíkách
3. - 13. listopad „Z deníku malého
Poseroutky“ zábavná soutěž pro
všechny děti, které mají rády příběhy tohoto oblíbeného hrdiny. Soutěžíme v otvírací hodiny oddělení!

11. listopad „Já a komiks“ v 14
hodin dojde k vyhlášení vítězů dětské zábavně-literární soutěže.
Všechna díla budou poté opět na
pobočce vystavena. (Poslední možnost pro odevzdání „tvého příběhu“
je 7. listopadu 2014!)

25. listopad „Zábavné odpoledne s nůžkami, papírem a pastelkami“ přijďte si
zpestřit odpoledne a vyrobte
si vlastní přáníčko, záložku
nebo jinou drobnůstku pro
radost. Začínáme v 15 hodin.
27. listopad „Beseda s Markétou Vydrovou“ akce v
rámci Dne pro dětskou knihu.
Beseda pro žáky 5. tříd bude
probíhat od 10 hodin. v
„Bungru“ 3. ZŠ Slaný.

Kurz balení dárků

Jsme na webu
www.knihovnaslany.cz
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Oddělení pro děti

18. – 31. listopadu 2014
„Disneyho svět pohádek“
• soutěž, která prověří znalosti postaviček a
pohádek Walta Disneyho

21. listopadu 2014 od 12:00 do 16:00
Čtení, hraní a tvoření s knížkou
• listopadové rukodělky s Mílou BlahníkovouVýroba ze samotvrdnoucí hmoty a malování –
vánočních ozdob

29. listopadu 2014 od 9:00 do 12:00
Den pro dětskou knihu
• zábavné dopoledne pro malé i velké příznivce knihovny – soutěže, loutkové divadlo, vánoční mini trh, prodej knih z nakladatelství Albatros.

JAK SI SNADNO VYBRAT KNIHU
Piktogramy
– novinka pro čtenáře Knihovny Václava Štecha.
Také patříte mezi ty, kteří
v široké nabídce knih hledají
pouze svůj oblíbený žánr?
Pak jste doposud měli tyto
možnosti: příslušnou knihu si
vyhledat v našem on-line katalogu podle klíčového slova
(např. lékařské romány, historické romány, sci-fi, horory…),
nebo zkusit hledat přímo
v regálech metodou „pokusomyl“ (což může být i příjemné, neboť se seznámíte
s mnoha zajímavými knihami,

které by vám jinak zůstaly
utajeny), a v neposlední řadě
jste mohli požádat svoji knihovnici o vyhledání vámi požadovaného žánru.
Abychom vám, milí čtenáři,
usnadnili „pohyb mezi regály“,
zavedli jsme u příležitosti letošního Týdne knihoven
v oddělení pro dospělé novou
službu. Na vybraných titulech
najdete samolepky s tzv.
„žánrovými piktogramy“. Hledáte historický román? Symbol hradu vám napoví. Upřednostňujete humor v literatuře?
Na hřbetu knihy se na vás bude usmívat smajlík J Milujete
horory? Pak hledejte symbol
ducha. Tyto a ještě mnoho

dalších piktogramů budete
postupně nacházet na hřbetech našich knih.
Věříme, že touto novou
službou vám usnadníme výběr knih a zpříjemníme tak
chvíle strávené v prostředí
knihovny. A nemusíte se bát, i
přesto vám s výběrem oblíbeného čtiva ochotně pomůže
celý kolektiv knihovnic, které
se mezi regály vydají hledat
s vámi.
Vždyť přáním nás všech
je spokojený čtenář, který
se k nám rád vrací.
Tak brzy na viděnou.
Věra Ungerová

Knihovnice doporučují
Věra doporučuje:
Čtvrtky v parku - autor Hilary Boyd
Co byste dělali, kdyby váš manžel po dvaadvaceti letech
společného života zničehonic navždy opustil manželskou
postel? Když se to stane Jeannie Lawsonové, rozzuří se a
požaduje od svého muže George vysvětlení. Zamiloval se do
jiné? Co udělala Jeannie špatně? George však zarputile mlčí. Nejlepším dnem celého týdne se pro Jeannie stává čtvrtek, kdy vodí svou vnučku do parku. Tam se seznámí s Rayem, milým, pohledným a hovorným mužem, který je pravým
opakem George. Bude však mít Jeannie odvahu dát lásce
druhou šanci, všem navzdory?

Martina doporučuje:
Silo - autor Hugh Howey
V silu pod zemí, zamořenou jedy, se ukrývají lidé: naučili se tu
žít, milovat se i umírat. Jednou za čas je někdo z nich vyslán
na povrch čistit senzory. Ví, že se nikdy nevrátí. Ví, že jde na
smrt… Po letech udržování křehké rovnováhy se však systém
octne před zhroucením. Hluboko ve spodních patrech, ovládaných lidmi z mechanického úseku, se vzedme vlna odporu
proti takřka všemocnému IT oddělení. Mají naději na úspěch?
Odkryjí děsivá tajemství přísně střežených serverů? A chtějí je vůbec znát? Silo je
jedinečný postapokalyptický sci-fi thriller, který lze číst jako varování i jako věštbu. I
proto se setkal s nebývalým celosvětovým čtenářským zájmem a ohlasem.
Lucka doporučuje:
Vraní dívka (detektivní trilogie. 1. díl: Slabost
Victorie Bergmanové) - autor Erik Axl Sund
Jak velkému utrpení dokáže člověk čelit nebo vystavit jiné,
než sám přestane být lidskou bytostí a změní se v netvora?
Jak může zklamání ovlivnit duši, osud, život? Psychoterapeutka Sofia Zetterlundová léčí dva klienty s příznaky mnohočetné poruchy osobnosti, dětského vojáka ze Sierry Leone
a ženu s hlubokými traumaty z minulosti. Nikdo jim nenaslouchá. Kromě Sofie. Komisařka Jeanette Kihlbergová vyšetřuje
případ mrtvého chlapce, jehož tělo nese známky mučení. Nikdo ho nepostrádá. Kromě Jeanette. Temný severský psychothriller jen pro silné povahy.

WIFI – nová služba knihovny
Naši čtenáři jsou již zvyklí na službu, kterou poskytuje studovna a dětské oddělení,
a tou je přístup na internet z veřejných PC stanic v těchto odděleních. Někteří návštěvníci knihovny by však uvítali bezdrátové připojení - wifi. Toto se týká nejen
studentů a badatelů, kteří si svoje notebooky a další zařízení ke studiu přinesou
s sebou, ale i návštěvníků používající mobilní telefony, tablety a jiná média sloužící
k připojení na internet. Pro všechny tyto uživatele knihovny jsme připravili novou
službu a tou je právě připojení k síti wifi v části knihovny. Tato nová služba je zcela
zdarma, stačí si v kterémkoliv oddělení knihovny vyzvednout heslo a připojit se.
Doufáme, že i tato služba přispěje ke spokojenosti našich čtenářů i návštěvníků knihovny.
Lucie Steinbrecherová, studovna

Balení dárků

Letní burza knih a
časopisů

Autorské čtení
Jany Kárníkové

Setkávání (nejen)
seniorů

Na co se můžete těšit v prosinci?
Třeba na povídání s divadelním spolkem IDIOT.

Povídání o Slánském obzoru - Patria

