Knihy do vlaku

Září v knihovně /2015

Projekt „Kniha do vlaku“
Chcete si cestu vlakem zpříjemnit zajímavým čtením, ale zrovna
jste si zapomněli doma knihu? Nevadí. Na slánském vlakovém
nádraží si můžete od 15.7.2015 půjčit knihu přímo z knihovničky
v nádražní hale. Knihovna V. Štecha ve Slaném se přidala
k dalším knihovnám a podpořila projekt „Kniha do vlaku“. Tento
projekt je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů.
Na slánském vlakovém nádraží tak knihovnice zřídily malou
knihovničku a každý cestující si zde může bez průkazky
a zdarma půjčit knihu. Denně zde projde spousta lidí a my věříme, že knihy udělají cestujícím radost, zpříjemní jim cestování
nebo čekání na vlak a že každá kniha najde svého čtenáře.
Do tohoto projektu se již zapojilo několik knihoven v čele s
Městskou knihovnou Mikulov, kde projekt vznikl. Věříme, že nám
celá akce pomůže rozšířit knihy mezi lidi, kteří nemají čas zajít do
knihovny, nechtějí se omezovat otevírací dobou, nebo si chtějí
zpříjemnit cestování a hlavně podpořit čtenářství.

Oddělení pro dospělé
V září světluška září
7. – 11. 9. 2015 – STAŇTE SE SVĚTLUŠKOU a pomozte nám rozsvítit svět nevidomých —
Nadační fond Českého rozhlasu připravil další, v pořadí již 13. ročník celorepublikové sbírky
„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška,
jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Po dobu tohoto
týdne můžete u nás koupit vybraný sbírkový předmět a pomoct tak nevidomým.

Pozvánka

Pozvánka

Na září vám knihovnice doporučují
Míla doporučuje titul:
Tulák po hvězdách
Jack London

.Tulák

po hvězdách vyšel poprvé v roce 1915. Jack London byl inspirován skutečným příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella,
který si vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se podařilo prosadit
obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice v San Quentinu propuštěn. Na základě jeho vyprávění autor vytvořil skutečnou
báseň o svobodě a utrpení bezmocného jedince. V románu pak
ostře obžaloval americkou justici a odhalil barbarsky surové metody vězeňských správců...

Monika doporučuje titul:
S kým dnes budeš spát?
Sálající slunce a spalující vášně uprostřed španělských hor
Sophie Kinsella

Děj se odehrává ve španělských horách, v krásné rozlehlé vile s
bazénem, citronovníky a olivovníkovými hájky, v absolutně idylickém prostředí. Ve stejný den se tu sjedou dvě rodiny, které tu
chtějí strávit dovolenou, a netuší, že jejich přítel, jemuž vila patří,
je omylem pozval na stejnou dobu. (Nebo to nebyl omyl…?) Obě
rodiny jsou nuceny zůstat celý týden v jednom domě a při popíjení vína a polehávání pod sálajícím sluncem u bazénu vyplouvají
na povrch staré lásky, zrady a nevyřízené účty…
.

Zoja doporučuje titul:
Mušle
Hana Kolaříková

Baladický příběh o osudu pětileté holčičky a její rodiny z doby represivní normalizace, který po mnoha letech skládá jako již zralá žena
z nesouvislých střípků svých vzpomínek. Její rodiče patřili mezi emigranty, jimž se nepodařilo dostat své dítě za hranice…

Oddělení pro děti

16. - 30. 9. 2015 – „Astrid Lindgrenová a její knihy“ – soutěž,
která otestuje znalosti dětí o díle známé švédské autorky.

Pobočka Na Dolíkách
1.—15.9. 2015 Ovoce a zelenina – jak
ti chutná? Vědomostní soutěž pro všechny
děti, které se nebojí vitamínů.
29. 9. 2015 Nejlepší cestovatel - vyhlášení NEJ prázdninového cestovatele a
předávání odměn všem účastníkům soutěže. Těšíme se na vás v 14,00 hod.

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

Město našich předků —
celoroční fotografická soutěž
11 .soutěžní otázka:
Které budovy najdete dnes v blízkosti místa městských lázní?

www.knihovnaslany.cz

Víte, že ...
Tematické kufříky v knihovně
Možná víte, že si v knihovně kromě běžných výpůjček knih, časopisů
a společenských her můžete půjčit i některý z tematických kufříků, které
jsme pro naše mladé čtenáře připravili. Najdete v nich nejen pěkné knihy, ale i puzzle, různé skládačky, figurky, ale také CD s požadovaným
tématem. Na výběr máme celkem čtyři kufříky, které jsou rozděleny také podle věkové kategorie dětí. Pro ty nejmenší, spíše školkové čtenáře,
doporučujeme kufřík „Krteček“, kde najdete leporela, skládačky rozvíjející jemnou motoriku dětí jako např. provlékání šňůrek, dřevěné domino
pro nejmenší, společenskou hru a magnetky s jednotlivými zvířecími kamarády. Starším slečnám nabízíme kufřík „Koně“, kde najdete zajímavé
naučné knihy, puzzle, pexeso, kvarteto koní a plyšové figurky. Kufřík
„Dinosaurů“, který je určen především pro chlapce, obsahuje zábavněnaučnou společenskou hru od Albi – Dinosauři v kostce, zábavné knihy
s 3D brýlemi, plastové figurky, pexeso a skládačky dinosauřích koster.
Pro nejstarší a zvídavé děti máme v nabídce kufřík „Vesmír“, kde kromě
naučných knih s CD najdete karetní hru o vesmíru, plastové svítící planetky, malé planetárium s hvězdnou oblohou a astronomický teleskop.
Kufříky jsou k dispozici v Oddělení pro děti a v pobočce Na Dolíkách, jejich výpůjční doba je stejná jako u knižních titulů, tedy jeden měsíc a půjčujeme je oproti podpisu rodičů nebo zákonných zástupců na
vratnou zálohu 200,- Kč. Jednotlivosti kufříků najdete podrobněji na
http://detske-slany.webnode.cz/tematicke-kufriky/
a k jejich objednání z domova můžete využít náš online katalog
http://katalog.knihovnaslany.cz/ .
Na vaši návštěvu se těší a příjemnou zábavu s hravými kufříky
přejí knihovnice dětského oddělení Katka a Katka.

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

Od 1. dubna 2015 má Infocentrum ve Slaném otevírací dobu ve
všední den od 9 do 17 hodin, soboty, neděle a státní svátky od
9 do 16 hodin.
Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Městského úřadu ve Slaném směrem k Velvarské
bráně a dále na webových stránkách www.infoslany.cz.
PROGRAM NA ZÁŘÍ
POJĎTE S NÁMI NA VYCHÁZKU
Pokud jste se nedostali v průběhu letošní turistické sezóny na procházku s průvodcem za poznáním města Slaného, máte poslední možnosti, a to:
4. 9. Noční vycházka s překvapením
22:00 hodina odbila, lampa ještě svítila. V šeru města za tajemnými zákoutími a místy i strašidelným povídáním nás zavede toulání nočními ulicemi. Kdo se nebojí, ať dorazí na desátou
večerní hodinu k Infocentru pod Velvarskou branou. S sebou přibalte dobrou náladu.
Kdo dorazí, odměna ho nemine.
Vstupné: 65 Kč dospělí, děti 45 Kč, délka vycházky až 2 hod.
5. 9. Po svatých místech aneb sakrální perly města
Tato vycházka patří mezi nejnavštěvovanější a umožní nahlédnout do jinak veřejnosti omezených prostor kostela Nejsvětější Trojice a kostela sv. Gotharda, které patří k významným církevním památkám Slaného. Zajímavosti ze života řádových bratří Bosých karmelitánů budou
zpestřením až 2,5 hodinového povídání, na které vás zveme v uvedená data. Začátek je v
15:00, vstupné 45Kč.
26. 9. Wilsonova ulice
Když jdeme ulicemi, většinou se každý dívá na zem nebo před sebe, ale málokdo zabrousí
pohledem vzhůru. Pořádně si prohlédnout bývalou Nádražní třídu jistě stojí zato. Až dne 26.
9. přijede na vlakové nádraží k 11. hodině vláček Cyklohráček, vyrážíme po stopách slánských stavitelů, kteří zanechali v našem městě (ne)smazatelné stopy. Vstupné 20 Kč. Délka
1,5 – 2 hod
Virtuální prohlídky památek ve Slaném
Už jste se byli podívat uvnitř chrámu sv. Gotharda ve Slaném? Víte, jak vypadá zevnitř klášterní kostel Nejsvětější Trojice nebo dokonce interiér loretánské kaple, která je ve Slaném
unikátně přímo uvnitř kostelní lodi? Můžete se podívat hned. Infocentrum Slaný zve na virtuální prohlídku "3D" sférických fotografií z 11 zajímavých míst a památek ve Slaném. Vše najdete na tomto odkazu: http://www.infoslany.cz/virtualni-prohlidky/slany/index.htm

Připravujeme na říjen 2015

