Oddělení pro dospělé bude
v době od 23. května
do 3. června 2015 ZAVŘENÉ!
Zapůjčené dokumenty budete
moci 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

Květen v knihovně /2015

UPOZORNĚNÍ

………………………...
Květnové kalendárium s přehledem vyznačených
dnů, kdy se u nás něco koná. Podrobnosti k akcím
najdete dále v tomto čísle.
Zelená barva značí akce pro dospělé, fialová pro
děti a modrá upozorňuje, že je akcí více.
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Pozvánka

Oddělení pro dospělé
MUSÍM BÝT TRPĚLIVÁ
Na chodbě Knihovny Václava Štecha budete mít možnost po celý měsíc květen
zhlédnout výstavu „Musím být trpělivá“. Výstava spojuje dva zdánlivě odlišné
světy – letní olympijské hry 2012 v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v
kambodžském Phnom Penhu. Továrna je dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci 2012.
Návštěvníci výstavy mají možnost díky fotografiím prožít s mladými kambodžskými dělnicemi jeden den v jejich životě a zjistit, jak sportovní zboží
vzniká. Dělnice žijí často daleko od svých rodin na ubytovnách, které jsou součástí továrního komplexu. Nemají žádný volný čas, neboť jsou nuceny pracovat
přesčas. Ze základní mzdy by totiž nezaplatily ani základní životní potřeby.

„Neustále jsem ospalá a unavená, ale je to moje práce, takže ji musím
dělat a být trpělivá,“ řekla ke své práci jedna z dělnic Sorn Reab.

Pozvánka
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Na květen vám knihovnice doporučují
Katka „Dolíková“ doporučuje titul:
Třináctý příběh
Diane Setterfield
Román Diane Setterfieldové navazuje na největší klasiky ženského románu a podobně jako Jana Eyrová nebo Na Větrné hůrce nabízí hluboce romantický příběh, v němž
nechybí napětí, láska, tajemství ani magická a hrůzostrašná atmosféra.
.

Martina doporučuje titul:
Pod sněhem
Petra Soukupová
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyrážejí na cestu k rodičům na oslavu narozenin svého otce. Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se synem a tabletem, Kristýna s kocovinou. V
jednom autě se však s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětsví,
nenaplněné sny a frustrace a sedmimístné Volvo XC se tak už po několika kilometrech jízdy mění v napěchovaný papiňák, který každou chvíli hrozí výbuchem. A to ještě žádná ze sester netuší, že další drama je čeká v domě rodičů.

Zoja doporučuje titul:
Žítkovské bohyně
Kateřina Tučková
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Říká se, že právě
tam si některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat - prosit
Boha o pomoc. Dora Idesová je poslední z nich. Brání se přijmout zastaralý způsob
života. Na konci 90. let na ni v pardubickém archivu ministerstva vnitra čeká operativní
svazek vedený StB na její tetu Surmenu. Dora nevěřícně rozplétá neznámé osudy své
rodiny i dalších bohyní.

Oddělení pro děti

1.

- 15. května 2015 – „Květiny pro zdraví i krásu“ – soutěž pro děti z oblasti botaniky
- více informací k soutěži v oddělení pro děti

Pobočka Na Dolíkách
6. květen „Komiksový workshop“
pozvání přijala skvělá ilustrátorka a
spisovatelka paní Markéta Vydrová a
její manžel pan Daniel Vydra, hudební
skladatel, kteří budou společně se žáky
8. tříd 3. ZŠ Slaný tvořit a „oživovat“
komiksové postavičky.
18. - 29. květen „Na skok do české historie“ další vědomostní soutěž
pro děti, ve které si připomeneme některé pověsti z historie naší země.
Soutěžíme v otvírací hodiny oddělení!

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

Město našich předků —
celoroční fotografická soutěž
8 soutěžní otázka:

Jak se jmenuje tato stavba a kde ji můžeme vidět?
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.

Pobočka Dolín
21. května 2015 od 18:00
povídání s numeroložkou
Marií Fišerovou „Co říkají čísla“

Co jsme dělali v dubnu ...
27. dubna Noc s Andersenem
31. března Zahradníkem bez zahrady
4. dubna Burza knih a časopisů
4. dubna Čtení z bible
14. dubna Život bez hranic - povídání s mladým učitelem angličtiny Zhanem
15. dubna Neformální setkání knihovníků z obecních knihoven regionu
15. dubna beseda s PhDr. Věrou Kubovou o Jaroslavu Vrchlickém - Za trochu lásky šel bych ….
17. dubna Čtení, hraní a tvoření s knihou - rukodělky pro děti
27. dubna přednáška Mgr. Miroslava Kubíčka k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa na slánském Gymnáziu V. B.
Třebízského

Na co se můžete těšit v červnu?

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.
Číst se dá opravdu všude? Na jedno takové zajímavé místo vás pozveme. Termín bude upřesněn.
Proběhne tradiční pasování prvňáčků na čtenáře
(fotografie archiv knihovny)

