


Ohlédnutí za rokem 2018 

Počet registrovaných čtenářů:        3 018 

Z toho registrovaní uživatelé do 15 let:        1 035 

Počet fyzických návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:     72 584 

kteří si půjčili (knihy, časopisy, AVM, deskové hry nebo tematické kufříky)  145 067 

Počet pořádaných akcí pro školy a veřejnost:      316 

Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou:      12 132 

Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost / školy):      38,4 

Počet návštěv webových stránek knihovny:      36 732 

(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané stránky  

informačního centra, on-line katalogu a informace o přírůstcích do fondu knihovny) 

Počet titulů vypůjčených meziknihovní výpůjční službou (MVS):    652 

Počet odebíraných titulů periodik:        120 

Počet návštěvníků infocentra:        15 526 



Mysli na svého pěstitele  

(Věra Ungerová) 

Piknikujeme na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů 

 Sejít se se svými přáteli, známými, sousedy, pochutnat si na dobrém jídle a pití a ještě přitom pod-
pořit skvělou myšlenku? Proč ne? To vše můžete stihnout během jediného dopoledne. Největší piknik 
na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů „Férová snídaně“ je po roce opět tady! Zájem o tuto 
akci rok od roku roste. Připomeňme si, že v loňském roce snídalo na 172 místech republiky 8100 lidí. 
Dobrovolníci pořádají tento piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve 
svém okolí a v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. 

 Přidejte se i vy a posnídejte lokální a fairtradové dobroty ve čtvrtek 9.5.2019. Ptáte se kde? Knihov-
na Václava Štecha ve Slaném, tentokrát ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném pořádají 
tuto snídani již po páté a to v krásném prostředí atria budovy těchto organizací. Do košíku si můžete 
vzít fairtradovou kávu, čaj, džus. A protože myslíme na své pěstitele, na pečení buchet, koláčů, chle-
ba, výrobu pomazánek použijeme vajíčka, mouku, máslo, sýry, med, marmeládu právě od nich. A 
nebo máte přímo vlastní zdroje? Tím lépe! 

A proč vlastně dávat přednost lokálním potravinám? Můžeme je nazývat také místní, sezónní, farmář-
ské, bio, fresh…Jsou mantrou všech, kdo se zajímají o kvalitní a dobré jídlo. Nákupem těchto potravin 
podporujeme ekonomiku našeho regionu, jsou pro naše tělo daleko přirozenější a zdravější. Na pul-
tech farmářských obchodů nalézáme většinou ovoce a zeleninu čerstvější. Může se jim rovnat zboží, 
které jelo na pult obchodu několik dnů v kamionu a muselo dozrávat cestou? Lokální produkce je také 
výrazně energeticky úspornější a ekologičtější. 

 Máte-li sami zajímavý recept, nebo tip, co přinést na snídani, podělte se o něj. Na chodbě Knihovny 
Václava Štecha bude nástěnka, kde získáte podrobné informace o naší Férové snídani a pro vaše i 
naše nápady se tam místo určitě najde. Můžete také průběžně sledovat příspěvky na našich webo-
vých stránkách a Facebooku. 

 Nezapomeňte si označit v kalendáři datum 9.5.2019 jako příležitost setkání s přáteli u dobrého jídla 
a pití. My se těšíme moc na všechny známé, se kterými se uvidíme již poněkolikáté i na nové tváře, 
které přijdou poprvé.  Mysleme na své pěstitele.     





Květnové pozvánky 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI JI JI JSSSMMMEEE   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠE E E DDDĚĚĚTTTIII   

Hlavní činností Oddělení pro děti  
je půjčování knih, časopisů, audioknih, společenských her, tematických kufříků a poskytování interne-
tu dětským registrovaným čtenářům. 
MKD nabízí bezplatné informativní lekce pro mateřské a základní školy a zprostředkovává a realizuje 

autorské besedy pro žáky ZŠ. Je bezpečným zázemím pro děti čekající na autobus, kroužky nebo ro-

diče. 

 

Rukodělné dílny pro děti pod názvem ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽKOU 

Po celý školní rok připravujeme rukodělné dílny pro děti s paní Jiřinkou Vnoučkovou Hrnčířovou z Ate-

liéru Jantopa. Při výběru technik se inspirujeme odbornou literaturou zastoupenou v našem fondu a 

zároveň se snažíme využívat recyklovatelné materiály. 

http://www.jantopa.cz
http://www.jantopa.cz


Infocentrum Pod Velvarskou branou 

Novinky Pozvánka 
Nové turistické suvenýry – magnetky 

Se začátkem nové turistické sezóny postupně přichází plno novinek i u nás, v Infocentru Pod Velvar-
skou branou. Již nyní pro vás máme další dva motivy turistických magnetek. První je dřevěná 3D 
magnetka s motivem bývalé radnice za 40 Kč. Druhá magnetka ve tvaru poštovní známky s motivem 
kostela sv. Gotharda stojí 30 Kč.  

      * 
Maminky, to jistě potěší! Hledáte místo, kde můžete své miminko nakrmit  

či přebalit? 

  
V Infocentru Pod Velvarskou branou máme pro vás přebalovací koutek! Co všechno v něm najdete? 
K dispozici je pro vás přebalovací pult, dětská jídelní židlička, nočník či dětské prkénko na toaletu. 
Dále je možné si ohřát kojeneckou lahvičku v ohříváčku nebo donesené dětské jídlo/příkrmy.  
Přebalovací koutek je možné využít během otevírací doby infocentra, tedy každý všední den od 9:00 
do 17:00, o víkendu a státních svátcích od 9:00 do 16:30. Během zimní otevírací doby infocentra je 
koutek přístupný pouze v pracovní dny od 9:00 do 16:00.       

      * 
 

Byl jsem tu, Bořek! - nová letní poznávací hra s Bořkem 

 
Jak známo, čas má sedmimílové boty, a tak když se pozorně zadíváte do daleka, uvidíte tam už ne-
směle vykukovat prázdniny. I Bořek je netrpělivě vyhlíží. Moc dobře ví, stejně jako všichni kluci a hol-
ky, že z celého roku jsou prostě jedině prázdniny ta správná doba na dobrodružství. 

Ovšem, na takové tajemné dobrodružství se musí člověk opravdu velmi pečlivě připravit. Toho si je 
Břek dobře vědom, a proto neponechal nic náhodě a začal s plány na výlety za záhadami světa ještě 
před začátkem prázdnin. A jelikož se vždycky chce s vámi o své zážitky podělit, tak si pro vás připra-
vil novou letní hru. 


