Vlastimil Vondruška po roce
opět ve Slaném
Setkání se spisovatelem historických románů se uskuteční 24. listopadu od 17:00 v dividýlku Hotelu Hejtmanský dvůr.
Vstupné 70 Kč. Prodej vstupenek zahájen 19.11.2015

Slaný, Masarykovo nám. 159
Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz

Listopad v knihovně /2015

v knihovně.

Den pro dětskou knihu 28. 11.
PROGRAM:
☼ dílničky pro děti
☼ prodej knih z nakladatelství Albatros
☼ koledy
☼ beseda s autorem knížek pro děti Milošem Kratochvílem (vstupné 30 Kč)
☼ vystoupení loutkového
divadla „Já to jsem“ s pohádkovým představením
(vstupné 30 Kč)
☼ hlasování o nejoriginálněji nazdobený vánoční
stromek (stromečky nazdobí zástupci jednotlivých
škol)
☼ vánoční trh
☼ vánoční burza dětských
knih
☼ vstupné na všechny
akce 50 Kč/osoba
Začátek 8:30 - Konec
12:30

POZVÁNKY NA AKCE
Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VIII. (2015/2016)
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. Přednáška se koná v rámci cyklu
Setkávání seniorů. Začátek je v 16.00 hodin. Vstupné 30 Kč.
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. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů. Začátek je v 14:00 hodin. Vstupné 30 Kč.

Večer s poezií
12. listopadu od 17.00 - Den poezie, který se každoročně odehrává
v desítkách měst celé České republiky, tentokrát s podnázvem
Mluvení mezi kousky chleba. Večerem nás bude provázet Pavel
Žalud. Sejdeme se v přednáškové místnosti.

Výstava kreseb
Ve čtvrtek 26.listopadu v 16 hodin se bude konat vernisáž výstavy slánských výtvarnic Renaty Frančíkové a
Evy Štanclové.
Výstava potrvá do 5. ledna 2016.

Jsme na webu
www.knihovnaslany.cz
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Pobočka Na Dolíkách
1. – 16. listopadu „Co, proč, jak?“ – pravidelná zábavně-vědomostní
soutěž pro děti se záludnými otázkami jako např. Proč houby nemají
listy? Anebo Mohou ostrovy plavat stejně jako lodě? Na výběr bude
opět ze dvou možností a odměna čeká na tři vylosované výherce
správných odpovědí.
24. listopadu „Naši nejznámější ilustrátoři“ – vzdělávací lekce pro žáky 4. ročníků, kde si hravou formou připomeneme
naše nejznámější ilustrátory dětských
knížek. Začínáme v 9,00 hod. a 10,00

Tip na vánoční dárek
Novinka

Kuba Pět a strašidla od Červeného rybníka
Nová kniha povídaček a pohádkových příběhů
vznikla z pera známého Slaňáka Libora Dobnera, který je také autorem oblíbeného „Bořka, kluka ze znaku“. Příběhy Kuby zaujmou nejen děti,
ale i ty více odrostlé. Příběhy ilustroval Jan Fany
Fanta a vydavatelem je Roman Kabátek. Knihu
zakoupíte u nás za 249 Kč. Křest knihy proběhne 28. listopadu v knihovně.
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Oddělení pro děti

16. – 30. listopadu – Zábavný kvíz „Praha – naše hlavní město“ prověří znalosti o zajímavostech naší metropole.
20. listopadu od 12:00 do 16:00 rukodělky s Mílou Blahníkovou
– v listopadových rukodělkách budeme vytvářet podzimní mandaly. Vstupné pro děti do 15 zdarma, ostatní 20 Kč.

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

Knihovnice doporučují
Lucka doporučuje:
Ransom Riggs - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných
fotografií.To vše čeká na odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném románu, kde děj a děsivé
fotografie přináší jedinečný čtenářský zážitek. Náš příběh začíná
strašnou rodinnou tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k
cestě na vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se
trosky sirotčince slečny Peregrinové pro podivné děti.

Monika doporučuje:
Shelly Kingová - Okamžik všeho

Nezaměstnaná IT specialistka, krachující antikvariát, stará kniha a láska dvou lidí, kteří se osobně nikdy nesetkali...
Život Maggie Duprésové je vzhůru nohama. Propustili ji z firmy v Sillicon Valley a ona je teď „nedobrovolně vyřazena z výplatní listiny“.
Podle své matky Maggie selhala, protože se neprovdala, a navíc je
bez práce. Před problémy se ukrývá ve Vážce, antikvariátě, který je na
tom podobně jako ona.

Míla doporučuje:
Jodi Picoult - Čas odejít

Jenna se nikdy nevzdala naděje, že jednou najde svoji mámu Alici. Ta
totiž zmizela, když její kolegyni v rezervaci udupal slon. Anebo to bylo
celé jinak? Alice studovala chování slonů v Africe, když však poznala
Jennina otce, vrátila se s ním do Ameriky, kde společně vedli sloní rezervaci. A jednoho dne, když zemřela za záhadných okolností jejich
kolegyně, Alice zmizela. Jenna byla tehdy ještě maličká, přesto celé ty
roky touží matku najít. Nevěří totiž, že by ji jenom tak opustila. Jde za
vědmou, najme si soukromého detektiva, zkouší cokoliv, jen aby celé
záhadě přišla na kloub. Někdy se však i zdánlivě jasné odpovědi mohou
docela zamotat a svět nemusí být takový, jaký se zdá.

Na co se můžete těšit v prosinci?
Třeba na povídání o Vánocích

