POZVÁNKY - duben 2018

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 159, SLANÝ

DUBEN V KNIHOVNĚ

2018

VÝSTAVA:
Odkaz italské renesance v umění na Slánsku
Fotografická výstavka na chodbě Knihovny V. Štecha ve Slaném
představí od 4. dubna do 2. května 2018 vybraná díla ze Slánska a
blízkého okolí, v kterých se zrcadlí krása renesančního umění.
V rámci Dnů italské kultury ve Slaném připomene, že se s odkazem
antické tradice, která znovuožívá právě v renesanci a neorenesanci, nesetkáváme pouze v monumentálních uměleckých dílech, ale
později také v městské architektuře všedního dne. Umělci působící
na renesančním dvoře rodu Martiniců se sídlem ve Smečně hledali
inspiraci v klasických sloupových řádech, stejně tak jako architekti
19. století ve Slaném. Výstavka zároveň návštěvníka seznámí s charakteristickými slohovými znaky italské renesance na dílech
z domácího prostředí.


12. 4. 2018 od 17 hodin

(Klub K)

Přeloženo z italštiny
Současná italská literatura v českých překladech. Přednáší PhDr. Alice Flemrova, Ph. D. z Ústavu románských studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.


17. 4. 2018 od 14 hodin

Co dnes navštívíme …?
Vycházku po známých místech povede Ing. Milena Zablková. Sejdeme se ve studovně.


21. 4. 2018 od 9 a 11 hodin

Zahájení turistické sezony

(Infocentrum Pod Velvarskou branou)

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení Turistické sezóny 2018.
Letos je naším cílem nedaleká obec Třebíz. Společně se vydáme trasou, kterou
denně kráčel Václav Beneš Třebízský. Pro
více informací se zastavte v Infocentru
Pod Velvarskou branou.

POZVÁNKY
Příběh Titaniku
Lektorka Dana Šimková seznání posluchače se skutečnou historií této lodi, zodpoví
otázky, porovná příběh s filmovými verzemi
a ukáže poklady – originální artefakty.

NABÍDKOVÉ SEZNAMY VYŘAZENÝCH
KNIH A ČASOPISŮ
Součástí budování knihovních fondů je i
aktualizace a vyřazování nepotřebné
literatury. Může jít o knihy obsahově zastaralé, opotřebované (poškozené), neodpovídající tematickému profilu knihovny nebo současným potřebám a
požadavkům uživatelů, nebo o nadbytečné multiplikáty. Tyto knihy nabízíme k
odkoupení jak kulturním a vzdělávacím
institucím, tak soukromým zájemcům.
Knihovna Václava Štecha předkládá
nejprve zájemcům z řad knihoven nabídkový seznam vyřazených
knih. Na našich stránkách tuto nabídkupravidelně aktualizujeme . Knihy poskytneme knihovnám zdarma, ale budeme
účtovat poštovné podle tarifu České
pošty. Osobní odběr po dohodě uvítáme.
Pro potřeby fakturace prosíme o plné
uvedení názvu a adresy knihovny.

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Osobní odběr vyřazených publikací na
adrese Masarykovo nám, 159, Slaný do
4. května 2018.
Kontakt
Zoja Kučerová
Tel.: 312 522 238
E-mail: info@knihovnaslany.cz
Široká veřejnost si publikace bude moci zakoupit na knihovnické burze.
Nejbližší burza bude
5. května 2018 od 9:00 do 12:00.

MALÉ RÉBUSY PRO
BYSTRÉ HLAVY 2. ROČNÍK

KNIHA TI SLUŠÍ
24. 4. 2018 od 12:30 (klub K knihovny)

Kniha ti sluší
Zveme všechny na čtení známého slánského autora, historika, velkého patriota,
ale i muže mnoha zájmů a povolání Libora Dobnera z jeho knih pro děti.

KAŽDÝ PÁTEK
ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ
Den s kávou
Na to, že na naše čtenáře čeká každý
pátek voňavá káva jako zpříjemnění návštěvy knihovny, si mnozí již zvykli. Od
nového roku máte možnost si ji vypít z
pěkných retro hrnečků a ne z plastových kelímků jako doposud. A to buď zcela
zdarma, nebo za symbolický příspěvek dle
vašeho uvážení, který
použijeme na nákup
další kávy.

Foto: Zdroj Kladenský deník
Více o projektu: Kampaň Kniha ti sluší
proběhne i v letošním roce. Od 23. do
29. dubna 2018 můžete společně s námi
opět oslavit Světový (tý) den knihy a autorských práv.
http://www.knihatislusi.cz/

CO JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI
Každé úterý od 13 do 16 hodin

(Klub K)

Zábavné úterý. Od října jsou v Klubu K opět zahraniční dobrovolníci ze slánské pobočky ICM.
Můžeš je učit česky, zahrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru.

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ POMOC S
ANGLICKÝM JAZYKEM?
Už nyní může navštěvovat jazykovou koutek v
Klubu K. Bude každý čtvrtek od 13:00 do 16:00. A
je úplně ZDARMA!
Stejný bude probíhat na pobočce Na Dolíkách
a to každé úterý od 14:00 do 16:00.

JAZYKOVÉ KOUTKY ANGLIČTINY S
PETROU

NOVINKA

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU
INFORMUJEME VÁS

INFORMUJEME VÁS

Od 1. 4. do 31. 10.2018
Změna v otevíracích
hodinách
Infocentra Pod Velvarskou
branou
PO – PÁ 9:00 – 17:00
SO, NE, státní svátky
9:00 – 16:30

CO NOVÉHO U NÁS MŮŽETE KOUPIT?

