MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 159, SLANÝ

LÉTO V KNIHOVNĚ 7-8

2018

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.

MALÉ RÉBUSY PRO BYSTRÉ HLAVY 2. ROČNÍK

CO JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI

POZVÁNKY

OZNÁMENÍ

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že
SVK Kladno, která nám půjčuje knihy
prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba), zavádí i pro knihovny od
1. 7. 2018 novou sazbu poplatků
z prodlení (5 Kč za každý den a za 1
dokument), jsme nuceni tyto poplatky
zavést i v naší knihovně.
Dodržujte tedy prosím stanovené datum vrácení dokumentů, abychom
předcházeli případným nedorozumě-

28. 6. 2018 – 5. 9. 2018
(vstupní chodba knihovny)

Krásná místa naší vlasti. Výstava
fotografií Ladislava Rennera
Autor prvotřídních propagačních fotografií
fotí nejčastěji pro města, památkové objekty, hotely, státní organizace apod. Jeho
snímky využívají na billboardy, veletrhy cestovního
ruchu,
kalendáře
aj.
Prostřednictvím např. státní agentury
Czechtourism pomáhají jeho fotografie
propagovat naši vlast nejen v tuzemsku,
ale i ve světě (mediálně např. National Geographic, fyzicky např. výstava na EXPO
2015 v Miláně.

4. 8. 2018 od 9 do 12 hodin
(vstupní chodba knihovny)

Burza knih
Tradiční prodej vyřazených knih, kde
můžete získat knihy, které už nikde neseženete za korunové ceny. Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách
www.knihovnaslany.cz

V září se rozsvítíme spolu se
Světluškou
Stalo se již dlouhodobou tradicí, kdy
každý nový školní rok začínáme charitativní akcí "Světluška" jako pomoc našim nevidomým občanům.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

PODPOŘME SVÝMI HLASY NAŠE SLÁNSKÉ
INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU

Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku vyhlašují anketu "Informační centrum roku 2018".
Hlasování bylo spuštěno 21. června a potrvá do 31. srpna 2018. Z jedné e-mailové adresy můžete hlasovat vždy pro jedno IC v daném kraji, a tak udělit až 14 hlasů.
Anketa dává hlasujícím jedinečnou možnost přidělit svůj hlas takovému TIC, které mají v
oblibě, které jim pomohlo, kde našli, co hledali, nebo které je příjemně překvapilo. Anketa je měřítkem obliby TIC v povědomí návštěvníků. Vybraných 14 hlasujících obdrží
soubor cen věnovaných 14 krajskými zástupci A.T.I.C ČR.
Ankety si účastní i Infocentrum Pod Velvarskou branou. Pokud nás máte v oblibě, neváhejte a dejte nám svůj hlas.
Tajemná noční vycházka - 18. 8. 2018 v 21:00
Letošní jediná noční vycházka pro dospělé. Nenechte si ujít atmosféru nočního města a
tichých zákoutí. Vycházka začíná u Infocentra Pod Velvarskou branou.
Vstupné 65 Kč.
Přebalovací koutek
Maminky, hledáte místo, kde můžete své miminko nakrmit či přebalit?
V Infocentru Pod Velvarskou branou máme pro vás koutek s přebalovacím pultem. Přebalovací koutek je možné využít během otevírací doby infocentra.
Nové suvenýry Slaného
Chystáte se v létě k moři nebo třeba jen na menší výlety? Nevíte, do čeho si dáte své věci a svačinu, neváhejte a pořiďte si novou plátěnou tašku nebo stahovací sak na záda,
které jsou nyní v dostání v Infocentru Pod Velvarskou branou.
Máme :D

www.instagram.com/infocentrumslany

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU

