Oddělení pro dospělé je
do 3. června 2015 ZAVŘENÉ!
Zapůjčené dokumenty můžete vracet ve studovně, v odd.
pro děti nebo odkládat do biblioboxu na Masarykově náměstí.

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

Červen v knihovně /2015

UPOZORNĚNÍ

Vyklízení před malováním … 30 000 knihovních
jednotek nám prošlo rukami.

Oddělení pro dospělé

4. června 2015 v 9:00
bude opět otevřené oddělení pro dospělé.

Pozvánka

Josef Čapek
Ve čtvrtek 4. června 2015 v 16 hod. bude slavnostní
zahájení putovní výstavy "Josef Čapek - malíř, básník,
spisovatel", která potrvá do konce června 2015. Přijďte zhlédnout informace o životě a díle Josefa Čapka, který byl až dosud ve stínu svého známého bratra
Karla. Výstavu nám zapůjčil Památník Karla Čapka.

13. června 2015 od 16:00 – Čtení v klášterní
zahradě. Můžete se zaposlouchat do četby z knih
Saint-Exupéryho, Coelho, Steinbecka, Körnerové,
Vrábkové, Morganové ... a rozjímat.
Klášterní zahrada konventu Bosých karmelitánů, předčítají členové divadelního spolku IDIOT.

Pozvánka

Na květen vám knihovnice doporučují
Stáňa doporučuje titul:

Poslední dopis od tvé lásky
Jojo Moyes
Novinářka Elllie při pátrání v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž žádá svoji milenku, aby opustila manžela. Elllie příběh, skrývající se za dopisem, okamžitě zaujme – i ona
sama má poměr se ženatým mužem. Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po vážné autonehodě a na nic si nepamatuje –
na manžela, na své kamarády, ani na to, jaká byla ona sama. Když
se však vrátí z nemocnice domů a najde tajný dopis, pomalu se
začíná rozpomínat na milence, kvůli kterému byla kdysi ochotná
riskovat úplně všechno..
.

Monika doporučuje titul:

Hana Benešová
neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta
(1885-1974)
Petr Zídek
První knižní životopis Hany Benešové popisuje příběh ženy, která
je dodnes považována za nedostižný vzor "první dámy". Autor
zpracoval velké množství doposud neznámých nebo nevyužitých
dokumentů z dvou desítek archivů a mluvil s lidmi, kteří měli k
Haně Benešové blízko. Výsledkem je velmi čtivý portrét manželky druhého československého prezidenta, který přináší zcela nová fakta a souvislosti a také vyvrací doposud tradované omyly.
Předností knihy je velké množství fotografií z veřejných i soukromých zdrojů, z nichž velká část nebyla nikdy publikována.

Martina doporučuje titul:
Prořezávání zoubků
Julia Fierro
Kolik různých neuróz může vyvolat tak prostá věc, jakou je rodičovství? Víkend na sklonku léta, plážový domek a několik rodičovských
párů s dětmi. Představa téměř idylická, kdyby ovšem pod povrchem
nebublalo několik skrytých dramat. Hostitelka Nicole se snaží skrýt
příznaky své obsedantně-kompulzivní poruchy. Muž v domácnosti
Rip se těžce smiřuje se skutečností, že mu manželka kvůli kariéře
odepře druhé dítě a přinutí ho tím vystoupit z rodičovské role, která
se mu zalíbila.

Oddělení pro děti
3. – 11. června 2015 „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – projekt „Knížka pro prvňáčka“,
slavnostní pasování prvňáčků v kapli Nanebevzetí Panny Marie Vlastivědného muzea.

Pobočka Na Dolíkách

1. - 15. červena 2015 „Slovenština – poznáš ji?“ přijďte
provětrat své vědomosti v zábavné česko-slovenské soutěži.
Těšíme se na vás v otvírací hodiny oddělení!
30. června 2015 - akce „Za jedničku z českého jazyka
dárek“ – malý dárek pro děti, které mají na vysvědčení
jedničku z českého jazyka, bude připraven v Oddělení pro
děti a na pobočce Na Dolíkách. Vysvědčení je nutné přinést s sebou!

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

Město našich předků —
celoroční fotografická soutěž
9 soutěžní otázka:

V které ulici najdete tyto vily?
Nepovinně: Věděli byste, co znamená název u Marjanku?
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.

www.knihovnaslany.cz

Co jsme dělali v květnu ...
Tvořili s Radiem Regina na Masarykově nám.
Kreslili komiksové příběhy

Co jsme ještě dělali v květnu ...
Konverzovali v angličtině s Giannim

Férově jsme s přáteli posnídali

A ještě jsme dělali v květnu ...
Vyráběli květinové dortíčky

A pak už jsme stěhovali a stěhovali a stěhovali ...

30. června 2015 - akce „Za jedničku z českého jazyka dárek“ –
malý dárek pro děti, které mají na vysvědčení jedničku z českého jazyka, bude připraven v Oddělení pro děti a na pobočce
Na Dolíkách. Vysvědčení je nutné přinést s sebou!

http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/
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