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Knihy na přání
Milý čtenáři,
vlastním tipem četby můžeš doplnit stávající knihovní fond půjčovny, ve které pouze
vyplníš lístek: Knihy na přání čtenářů. Samozřejmě přání prochází výběrem, který
ovlivňují zaměření knihovny i odbornost
titulu. Na začátku měsíce pak obdržíš
zprávu, buď kladnou tzn. kniha byla zakoupena a je pro tebe připravena v rezervacích k vypůjčení nebo doporučení objednat si jí pomocí
naší meziknihovní služby z jiné knihovny. Už nyní si můžeš prohlédnout seznam titulů Knihy na přání na www.knihovnaslany.cz v našem
on line katalogu. Přesvědč se a zadej klíčová slova: Knihy na přání;
získáš touto cestou nejen výčet knižních titulů, ale možná i tip na zajímavé čtení. V půjčovně splněná přání najdeš snadno, mají titulní stranu označenou jednoduchou, výstižnou samolepkou s mottem:
Kniha koupena na přání čtenáře.
Těšíme se na tvé nápady, návrhy, spolupráci při sestavován objednávky nových knih pro slánskou knihovnu.

Luba Skořepová 100x jinak
Jaká byla? Jedním slovem neuveřitelná. Na závěr hodinového povídání
paní Luby Skořepové, které bylo vtipné, místy lehce sarkastické a sebe
kritické, se s ní více než stovka posluchačů rozloučila potleskem ve stoje.

Oddělení pro dospělé
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k velkému nárůstu vámi objednávaných knih, si vám dovolujeme připomenout, že termín pro vyřízení vašich požadavků je podle knihovního řádu 48 hodin a to v pracovních dnech. Abychom předešli případnému nedorozumění, vyčkejte prosím na vyzvání k jejich vyzvednutí formou SMS nebo emailem.

Oddělení pro děti připravuje

Na únor vám knihovnice doporučují
Věra doporučuje titul:

Poslední aristokratka
Evžen Boček
František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického rodu, žijící v New
Yorku. Po pádu komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien a dcerou
Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku,
která si ráda cvakne a občas to přežene.
Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen, emigrantství, místní
zemitost, zámek jako konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky
Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán, upředl
sérii panoptikálně komických situací. V deníku Marie III., posledního potomka rodu,
nenajdete sex, násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. Má jedinou ambici: pobavit čtenáře!

Katka doporučuje titul:
Kouká roura na kocoura
Miloš Kratochvíl
Básničky spisovatele Miloše Kratochvíla se těší už dlouhá léta velké oblibě u
dětí. Učí se je ve škole, chodí s nimi na recitační soutěže a na besedách je s chutí recitují samotnému autorovi. Proto Mladá fronta po úspěšném výboru jeho
dětské poezie Pes nám spadla vydává výbor další, tentokrát sestavený samotným autorem.
Je rozdělen na oddíly Neuvěřitelné, Zamilované, Zvířecí, Rodinné a pár básniček
na úplný konec.

Katka (Dolíková) doporučuje titul:
K čemu ženy mají muže
René Melichar

Autor v humoristické knize řeší zásadní životní situace jako například jak vysvětlit
dceři, co je kosočtverec s čárkou, synovi, kde bydlí berušky, své ženě, kdy už konečně
bude dospělý, nebo se ptá sám sebe, proč se potí a kdy už konečně zhubne. „Ctěný
čtenář dostal do ruky soubor kydů jednoho tlustého plešatého pána, který se i díky
tomu, co sepsal, pokouší brát sám sebe s nadhledem, dělat si ze sebe česky řečeno
srandu.

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

Kterou ulici lemovaly tyto domy
a stromy?
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)

3. února 2015
– Hrátky s pamětí a jiné zajímavosti s ergoterapeutkou Ivou
Hlavsovou. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se
ve 14 hod. v přednáškové místnosti.

17. února 2015
– Jeruzalém a Památník Yad Vashem. Přednáška o historických památkách Jeruzaléma s důrazem na vývoj a význam Památníku hrdinům a obětem holocaustu Yad Vashem. Přednáška Mgr. Zdeňka Víška, učitele OA ve Slaném se koná
v rámci cyklu Setkávání seniorů. Sejdeme se opět ve 14 hod.
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Pobočka Na Dolíkách

16. – 26. února 2015 - „Co to
je…?“ tentokrát je soutěž zaměřena nejen na vědomosti, ale
i na trochu té logiky.
24. února 2015 - „Zábavné odpoledne se stolními hrami“ hrajeme si rádi snad úplně všichni,
ale ne všechny hry známe!
Od 15 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. - 13. února 2015 – soutěž pro děti
„Naše země“ prověří znalosti o planetě, na které žijeme.
20. února 2015 – páteční únorové rukodělky s Mílou Blahníkovou – Kusudama – jarní květinová koule do
okna z papíru.

Připomínáme …..
… Otevřeli jsme jazykové koutky!
Víte, že se u nás můžete setkat s dobrovolníky?
Renata, Simona, Candice a Gianni vyhlásili turnaj ve fotbálku.

Na co se můžete těšit v březnu?
Opět po roce proběhne Noc s Andersenem.

