novinky

Nabídkové seznamy vyřazených knih a časopisů - leden 2020
Součástí budování knihovních fondů je i aktualizace a vyřazování nepotřebné...

Příměstské tábory pro rok 2020 / turnusy se budou konat jen v případě naplnění celé kapacity /
přihlášky a smlouvy přijímáme do 31. 3. 2020
Knihovna Václava Štecha pořádá příměstské tábory v těchto termínech: 13. –...

Nemoci našich předků
(Klub K) Co se dá zjistit na starých kostech o...

4. ročník - Mále rébusy pro bystré hlavy / hledáme název části státu
Pro luštitele každého věku přinášíme rébusy. Každý měsíc zveřejňujeme novou...
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10. Knihovnický karneval
Dne 22. února 2020 v Městském centru Grand. Oblíbené Hudební...

Zpravodaj - leden 2020
Celé číslo si můžete ZDE

Termíny pro lednové Čítálky - JEN pro nováčky vždy v úterý od 9:00
Na akci je nutné se přihlásit na info@knihovnaslany.cz !

Zpravodaj - prosinec 2019
Celé číslo si můžete ZDE
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Otevírací doba knihovny o vánočních svátcích

4. ročník - Mále rébusy pro bystré hlavy / hledáme jméno státu
Pro luštitele každého věku přinášíme rébusy. Každý měsíc zveřejňujeme novou...

Výsledky soutěže O nejkrásnější stromek
V soutěži o nejkrásnější stromeček se umístila na prvním místě 2....

Víte co je young adult?
Literatura pro náctileté a nováčky mezi dospělými není nic, co...

Dejme knihám druhou šanci
Každou středu vozíme na vlakové nádraží ve Slaném knihy, které...
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Den pro dětskou knihu a vyhlášení vítězů soutěže O nejkrásnější stromek
Po roce opět pořádáme akci „Den pro dětskou knihu“. Nebude...

4. ročník - Mále rébusy pro bystré hlavy / hledáme jméno řeky
Pro luštitele každého věku přinášíme rébusy. Každý měsíc zveřejňujeme novou...

Knihovna - pilíř 4.0 - 16. října 2019 ve Slaném
KONFERENCE Příspěvky jednotlivých řečníků najdete v odkazech: PhDr. Vít Richtr...

Zpravodaj - listopad 2019
Celé číslo si můžete ZDE
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Čítálek | pouze pro nováčky
(Klub K) V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se v listopadu sejdeme na...

5. ročník soutěže O nej(originálnější) vánoční stromeček
Vyhlašujeme dalšíí ročník soutěže o putovní trofej Knihovny V. Štecha....

Nabídkové seznamy vyřazených knih a časopisů - říjen 2019
Součástí budování knihovních fondů je i aktualizace a vyřazování nepotřebné...
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