novinky

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

Uvítali byste otevření dětského oddělení i v sobotu?
Chtěli bychom být vaší rodinnou knihovnou, kam rádi chodíte a...

Příměstské tábory 2019
Termíny: 08.-12.7.2019 (k 20.02.2019 zbývá 03 volných míst) 15.-19.7.2019 (k...

Jak hodně jste využívali našich služeb v roce 2018?
Základní údaje, které nám vygeneroval knihovnický program za rok 2018.
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Ohlédnutí za 9. knihovnickým karnevalem pro děti
Fotodokumentaci letošního karnevalu najdete ZDE

Zpravodaj - únor 2019
Celé číslo si můžete přečíst ZDE:

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 5 (3. ročník)
A je to tady....Z 18 správných odpovědí dnes čtenář vylosoval...

Chcete si hrát s pamětí?
Připravili jsme pro vás kurz trénování paměti. Začínáme 9. března...
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9. knihovnický karneval pro děti se blíží
Tradiční karneval s výborným Hudebním divadlem Hnedle vedle. Předprodej vstupenek...

Zpravodaj - leden 2019
Celé číslo si můžete přečíst ZDE

Novinka!
Od ledna 2019 půjčujeme audioknihy ve studovně.

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 4 (3. ročník)
Rébus s číslem 4 je tady! Zapojením do této soutěže...

Andělský Čítálek zakončil letošní setkávání
1 rok klubu pro maminky s malými dětmi do 3...

3

Zpravodaj - prosinec 2018
Celé číslo si můžete přečíst ZDE :D

Hledáme nového kolegu
Do našeho kolektivu hledáme nového kolegu/kolegyni na DPP do knihovny...

Mále rébusy pro bystré hlavy č. 3 (3. ročník)
Rébus s číslem 3 je tady! Zapojením do této soutěže...

Mgr. Milena Merklová a Povídání s maminkami, které čtou svým dětem
Maminky, které mají zájem se dozvědět něco více o tom,...
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Ještě jste o nás neslyšeli?
Čítálek je pro maminky s malými dětmi do 3 let...

Nové číslo časopisu O nás
Pokud vás zajímá, co se chystá v knihovně, nahlédněte do...

Moderní senior – není třeba se bát počítače
Připravili jsme pro vás ve spolupráci s žáky 3. ZŠ Slaný...

5

