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Březen v knihovně /2015

Děti, vezměte rodiče a
přijďte si zařádit na karneval!

Do biblioboxu vracejte jen knihy z naší knihovny
Již od října loňského roku slouží čtenářům knihovny bibliobox na vracení knih umístěný na
náměstí. Čtenáři tak nejsou závislí na otevírací době knihovny a mají jistotu, že knihovnice každý den ráno, kromě neděle, knihy vyberou z boxu a odepíšou ze čtenářského konta. Tato služba
se osvědčila a mnozí z návštěvníků knihovny ji využívají již pravidelně.
Potud je vše v pořádku, spokojenost na obou stranách. S čím ale my, knihovnice, spokojené
nejsme, je zjištění, že někteří lidé (a nemusejí to být jen čtenáři knihovny), si pletou účel biblioboxu a házejí do něho své staré knihy, kterých se potřebují zbavit. A většinou to jsou opravdu
knihy v takovém stavu, že jsou pro další využití naprosto nepoužitelné a končí v koši.

Tímto všechny žádáme, vhazujte do biblioboxu POUZE knihy zapůjčené
v knihovně! Pokud máte doma nějaké hodnotné a zachovalé knihy, které již
nepotřebujete, můžete je přinést přímo do knihovny na Masarykově náměstí.
Knihovnice pak sama rozhodne, které budou vhodné a zapíše je do fondu.

Dobrovolníci v naší knihovně
O našich dvou zahraničních dobrovolnících ze slánského ICM Levonovi a Cristině, kteří
nám pomáhali v roce 2014, a jejich práci v knihovně jsem se již na stránkách Slánské radnice zmiňovala. Jejich roční pobyt utekl jako voda a na jejich místo nastoupili dobrovolníci noví. I oni projevili zájem pracovat v našem K-klubu v oddělení pro děti. Kromě Itala Gianiho,
Francouzky Candice, Češek Renaty, Lucky, Dády a Simči k nám dojíždějí ještě dobrovolnice
z kladenské pobočky ICM Němka Hannah a Ruska Anna. Spektrum služeb nabízených knihovnou, které jsme zatím pro nedostatek času nemohli realizovat, můžeme teď rozšiřovat
mnoha směry.
Jejich práce v K-klubu je velice přínosná, protože roste počet dětí, hlavně se sociálně znevýhodněných rodin, které tráví volná odpoledne v knihovně. Jejich rodiče nemají peníze na
placení kroužků, nebo je platit nechtějí a tyto děti jsou odkázány na potulování se po městě. Knihovna jim může nabídnout pobyt v příjemném prostředí s jejich vrstevníky, nepřeberné množství knih a časopisů pro všechny věkové skupiny a internet. Ale pouze díky bezplatné práci našich dobrovolníků je možné nabídnout dětem další aktivity, jako je hraní deskových her, turnaj ve stolním fotbálku, skládání origami apod. Za obzvláště přínosný považuji
Koutek angličtiny a doučování, které jsme pro děti otevřeli
v prosinci loňského roku. Dobrovolníci pracují jako asistenti
při přípravě dětí do školy - namísto zaměstnaných rodičů
jsou nápomocní při vypracovávání školních úkolů a přípravě na další výuku (každé úterý a čtvrtek mezi 12. a 17. hodinou takto zastupují zaneprázdněné rodiče). Naši dobrovolníci pomohou dětem s domácími úkoly nebo s učivem,
kterému úplně nerozumí. Zde opět myslíme na rodiče, kteří
anglicky neumí a nemají prostředky, aby dětem platili nákladné doučování. Myslím, že je velmi důležité podchytit
volný a nevyužitý čas těchto dětí jako prevenci kriminality
a věřím, že naše spolupráce s dobrovolníky z ICM bude nadále pokračovat a společně budeme hledat další možnosti,
jak se dětem smysluplně věnovat.

Pozvánka
Oddělení pro dospělé
Březen—měsíc čtenářů
5. března 2015 v 10:00 – Slavnostní vyhlášení
čtenáře roku 2014.
19. března 2015 od 17:30 Květinový workshop –
Velikonoce - jarní dekorace do bytu.
Kurzovné 200 Kč.

Budeme ve Čtenáři

Tato vítězná fotografie
se dostane na obálku
odborného časopisu
pro knihovny.
(autorka snímku Katka Krejčová Mrvová
z pobočky Na Dolíkách)

Na březen vám knihovnice doporučují
Míla doporučuje titul:
Písek
Herrndorf, Wolfgang
Literární lahůdka Wolfganga Herrndorfa, autora oceňovaného bestseleru Čik,
zavede čtenáře do severní Afriky, mezi písečné duny a do nebezpečných uliček
špinavých slumů. Román je neuchopitelný jako saharský písek, žánrově se pohybuje mezi exotickým krimi románem, špionážním thrillerem a postkoloniální
satirou, a navrch se neubráníte pocitu, že to vše je skvostně zábavná parodie na
každý z uvedených žánrů. Hybnou silou děje jsou chyby, omyly a nedorozumění
protagonistů; příběh se čtenáři skládá před očima jako různobarevná mozaika.
Stejně různorodí jsou i hrdinové, a přece mají všichni něco společného: každá
postava cosi hledá. Policie hledá vraha, vrah možnost úniku, skupinka hipíků
osvícení, obchodník kontaktní osobu, malí zločinci rychlý zisk, muž s amnézií
ztracenou paměť...

Věra doporučuje titul:
Aristokratka ve varu
Boček, Evžen
Pokračování imaginárního deníku Marie III. z rodu Kostků, která opět s humorem a
ironií popisuje, jak se žije na "nejchudším zámku v Čechách" spolu se svéráznými
členy rodiny a třemi zaměstnanci a snahou ho udržet v chodu pro veřejnost.

Zoja doporučuje titul:
Manželovo tajemství
někdy je lepší nevědět...
Moriarty, Liane
Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s tím, že jej máte
otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že dopis obsahuje jeho nejhlubší
temné tajemství - něco s potenciálem zničit nejen život, který jste společně
vybudovali, ale i životy druhých.. Představte si tedy, že jste narazila na takový dopis, ale váš manžel stále žije... Otevřete ho? Cecilia Fitzpatricková má
všechno, co by si člověk mohl přát: je úspěšná v práci, oblíbená mezi lidmi a
především má tři krásné dcery a spokojené manželství. Její život je řádný a
neposkvrněný jako její domov. Dopis jejího manžela, který měl být objeven
až po jeho smrti, ale všechno změní...

Oddělení pro děti

2. - 13. března 2015 – soutěž pro děti dětské hračky jsou stejně staré jako lidstvo
samo. Jejich historií vás provede kvíz Co
všechno ne(víš) o hračkách?
8. března 2015 od 14.30 opět Knihovnický
karneval pro děti v MC Grand, tentokrát
karnevalová show s Hudebním divadlem
Hnedle vedle, předprodej vstupenek
v Oddělení pro děti a na pobočce Na Dolíkách.

25. - 27. března 2015 – Živá knihovna –
Týden jazyků – projekt pro žáky II. stupně
základních škol ve spolupráci se slánskou pobočkou ICM.
27. – 28. března 2015 – Noc s Andersenem,
tentokrát na téma Letem světem.
Začínáme v 18:00, poplatek 70 Kč.

Pobočka Na Dolíkách
16. - 27. března 2015 „…jak je to dál?“
přísloví známe, nebo bychom měli znát všichni.
Potrápíme si tedy hlavičky a pár si jich zkusíme
v zábavné doplňovačce. Soutěžíme v otvírací
hodiny oddělení!
18. března 2015 „Beseda s paní Ivou Procházkovou“ v rámci Března - měsíce čtenářů,
jsme pozvali oblíbenou autorku nejen dětských
knih, která navštíví naši knihovnu. Dne 17.
března Oddělení pro děti (pro 1. a 2. ZŠ Slaný),
18. března pobočku Na Dolíkách (pro 3. ZŠ Slaný).

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

Do které uličky to
nahlížíme?

V říjnu 2015 budou správné
odpovědi slosovány a vítěz odměněn.

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.

Výstava o fair trade
Knihovna Václava Štecha vás zve k prohlídce Výstavy o fair trade instalované ve vstupní chodbě
knihovny. Výstavu zapůjčila organizace NaZemi z Brna a představí vám fair trade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů a řemeslníků zemí globálního Jihu. Výstava potrvá do 31.3.2015.

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VII. (2014/2015)
2. – 6. března 2015 – Březen měsíc čtenářů - Wikipedie a knihovny… seznámení čtenářů s největší encyklopedií
všech dob. Těšíme se na vaši návštěvu ve studovně.
3. března 2015 – Slaný, Slánsko na pohlednicích III. – co všechno lze vyčíst z pohlednic nám přijde povědět p. Jiří
Popovič, sběratel pohlednic a jiných Slanensií. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin
v přednáškové místnosti.
17. března 2015 – Historii slánských hřbitovů a osudy slavných nebožtíků si připomeneme na vycházce s pí Milenou
Zablkovou. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin ve studovně.
31. března 2015 – Zahradníkem bez zahrady - okrasné truhlíky.
Květiny jsou pro mnohé lidi právě tak nezbytné, jako každodenní chléb. O dobré rady i nápady se s námi podělí pí Jana
Šuliová, vedoucí střediska údržba zeleně Technických služeb Slaný.
Slavnostní závěr setkávání. Sejdeme se opět ve 14 hodin v přednáškové místnosti.
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Na co se můžete těšit v dubnu?

Velká jarní burza knih
Chcete si obohatit svou knihovnu?
Přijďte si k nám vybrat tu svou knihu.
Na sobotu 4. dubna 2015 od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme více
než 600 knih různých žánrů. Cena za svazek od 1 do 30 Kč.

V sobotu 25. dubna 2015 v 13:30 bude slavnostně zahájená letošní turistická sezóna.
Sraz u Infocentra Pod Velvarskou
branou.

