novinky

Letní otevírací doba
Změna otevírací doby od 1. července do 31. srpna 2018.

Ohlédnutí za 1. turnusem příměstského tábora 2018
Táborový život na 556 snímcích. Vzpomínka nebo připomenutí toho, co...

Nabídkové seznamy vyřazených knih a časopisů - červenec 2018
Součástí budování knihovních fondů je i aktualizace a vyřazování nepotřebné...

Volná místa na příměstském táboru
Knihovna Václava Štecha ve Slaném nabízí volná místa v letním...
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Víte co je young adult?
Literatura pro náctileté a nováčky mezi dospělými není nic, co...

Zpravodaj - červenec/srpen 2018
Zpravodaj - léto 2018

Podpořme svými hlasy naše slánské Infocentrum Pod Velvarskou branou
Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s...

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 11 (2. ročník)
Rébus s číslem 11 je tady! Výherce rébusů č. 9...
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Za jedničku z ČJ dárek
Malý dáreček pro každého školáka, který má na vysvědčení jedničku...

Sazba poplatků z prodlení u MVS se mění
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že SVK Kladno, která nám půjčuje...

Zpráva o činnosti Knihovny Václava Štecha a Infocentra Pod Velvarskou branou za rok 2017
Ucelený přehled aktivit knihovny a infocentra najdete v této výroční...

Knihy na prázdniny, k vodě, ale i do nepohody
V červenci bude burza knih zaměřená výhradně na dětskou literaturu....

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 09 (2. ročník)
Rébus s číslem 9 je tady! Výherce rébusů č. 8...

3

Slavnostní ukončení X. ročníku Setkávání (nejen) seniorů
(HHD) Sejdeme se v Hotelu Hejtmanský dvůr. Společně si popovídáme...

Zpravodaj - červen 2018
Zpravodaj - červen 2018

Den dětí je tady
Hezkým dárkem pro děti je kniha, nemyslíte? Inspiraci najdete u...

Stále jsou volná místa na 3. turnusu knihovnického příměstského tábora....Přihlášky přijímáme
do 20.6.2018!
Stále jsou volná místa na 3. turnusu knihovnického příměstského tábora....Přihlášky...
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THE TAP TAP NAČERNO
(vstupní chodba knihovny) Putovní výstava, která upozorňuje na černý humor...

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 08 (2. ročník)
Rébus s číslem 8 je tady! Výherce rébusů č. 7...

Zpravodaj - květen 2018
Novinky z knihovny a informace o akcích v novém čísle.
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