Co pro vás připravila knihovna na prosinec
Matyldino pohádkohraní
5. prosince od 16 hodin, oddělení pro děti
Vzkaz pro děti: Milé děti, pojďte se s námi alespoň na chvíli ponořit do světa pohádek, her a poznat nové
kamarády. Pokaždé na vás čeká Matylda s nějakým novým příběhem nebo pohádkou, následuje tvořeníčko,
povídání, hry a trocha pohybu. Vzkaz pro rodiče: Maminky a tatínkové, chceme vzbudit ve vašich dětech
zájem o četbu, ale také jim dát možnost navázat nová přátelství. Vy si mezitím můžete odpočinout, a pak si
děti vyzvednout. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku. Budeme se na vás těšit také
v novém roce, hned 2. ledna. Vstupné dobrovolné.
Vánoce s knihovnou pro celou rodinu
9. prosince, od 16 hodin, I. patro knihovny
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat vánoční punč a nasát předvánoční pohodu. Pro děti bude
připravené divadelní vánoční představení Betlém aneb putování za hvězdou v podání Divadla Koráb.
Vstupné dobrovolné.
Vánoční vyrábění na pobočce Parník
13. prosince, od 13 do 17 hodin, dětské oddělení, pobočka Parník
Přijďte si vyrobit drobné dárečky, vánoce se blíží! Materiál zajištěn. Vstupné dobrovolné.
Akce na oddělení Teenspace
Internetový den
4. prosince (pondělí), 12.30 – 18 hodin, Teenspace
Trávíš rád/a volný čas na internetu nebo při hraní na X-boxu? Přijď do knihovny a dostaneš 30 minut na pc
či X-box navíc. :) Budeme se těšit.
Zapař si s knihovnicí
7. a 14. prosince (čtvrtek), 14 – 18 hodin, Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru na X-boxu, např. Harry Potter nebo Dance, ale také na compu a nauč
ji knihovnici.
Offline day – odpoledne plné deskových her a zábavy
11. prosince (pondělí), 14 – 18 hodin, Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Dixit, Česko junior, Twister,
Ubongo, Double a spoustu dalších her, u kterých si budeme povídat a užijeme si společně odpoledne. Můžeš
přinést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji hrát ostatní.
Robokroužek
6., 13. a 20. prosince (středa), 15 – 17 hodin, Teenspace
Postav a naprogramuj si svého robota s týmem. Oblíbený ROBO kroužek s Markem Volfem pokračuje, vždy
každou středu. Těšíme se na tebe. Více info: mrkvlf@gmail.com.
Vánoční luštění osmisměrek a rébusů
18. prosince (pondělí), 14 – 18 hodin, Teenspace
Přijď si vyluštit osmisměrku a rozluštit záhadný vánoční rébus. Těší se na tebe Adéla.
Vánoce na Teenspace
21. prosince (čtvrtek), 13 – 18 hodin, Teenspace
Přijďte si užít vánoční atmosféru do knihovny na oddělení Teenspace. Společně si vytvoříme malý dárek,
zahrajeme si nějakou hru a užijeme si čas předvánoční. Těší se na Vás knihovnice Adéla. Materiál zajištěn.

Lovci perel - hon za perlami skončil, lovci vyzvedněte si své odměny!
Výzva pro všechny lovce čtenářské soutěže Lovci perel. Po celý měsíc prosinec si nezapomeňte vyzvednout
odměnu za celoroční snažení u vaší knihovnice. Máte také možnost utratit své vydělané moriony v knihovně
na dětském oddělení ve speciálním obchůdku.
V pořadí již druhý rychlokurz na PC pro začátečníky a mírně pokročilé skončil
V městské knihovně probíhal od října pro malou skupinu lidí rychlokurz na počítači pro začátečníky a mírně
pokročilé. Sedm dvouhodinových lekcí obsahovalo pro většinu účastníků plno nových poznatků. Také to
byla příležitost pro upevnění dovedností a poznání, že učit se dá v každém věku a nejsme na to sami.
Účastníci kurzu byli spokojeni s průběhem a teď už musí sami doma trénovat.
Další rychlokurz bude probíhat od února 2018. Pokud máte zájem, tak se co nejrychleji přihlaste přímo
v knihovně nebo na e-mailu adela.voclova@ceska-trebova.cz. Počet míst je omezen.
Adéla Voclová, DiS.
Skvělá zpráva pro studenty (i jejich učitele) - stahujte zdarma a legálně elektronické knihy
Mezi naše služby již delší dobu patří i půjčování elektronických knih, které poskytujeme ve spolupráci
s eReading.cz, kde si naši čtenáři mohou půjčit 3 e-knihy na 31 dní. Také ale nabízíme e-knihy, které si naši
uživatelé mohou stáhnout zcela zdarma, a to bez jakýkoliv omezení, bez předchozí registrace a bez
osobní návštěvy v knihovně. Jedná se o produkci Městské knihovny v Praze, které postupně digitalizuje
díla, která již nejsou zatížena autorským právem. Nabídka se týká zejména dokumentů, které studenti
potřebují ke studiu a jsou velice často nedostupné. Například knihy od Karla Čapka, Karla Hynka Máchy,
Karla Poláčka nebo od Boženy Němcové. Celkem naše knihovna nabízí přes tisíc e-knih zdarma ke stažení.
Jak na to? Podívejte se do našeho online katalogu, klikněte na záložku E-kniha ke stažení zdarma a vybírejte.
Konkrétní knihu si pak jednoduše stáhnete do vašeho zařízení (pc, čtečka, tablet) a podle toho, v jakém
zařízení budete e-knihu číst, si můžete zvolit vhodný formát (epub, html, pdf aj.). Číst školní povinnou četbu
nebylo nikdy jednodušší.
Mgr. Jana Jakeschová
Pozvali jsme do knihovny zajímavé osobnosti, máme za sebou úspěšné čtení Terezy Boučkové
a povídání o designu s Janem Michlem
Na konci října přijela spisovatelka Tereza Boučková do městské knihovny, aby návštěvníkům přečetla veselé
i smutné pasáže ze svého zatím posledního románu Život je nádherný. Jak autorka řekla, název románu je jen
částečně ironický, protože „dokud žijeme, jsme schopni se s tím životem nějak popasovat, tak je to vlastně
nádherný." Přestože stěžejním tématem knihy je Alzheimerova nemoc, dozvídáme se z deníkových zápisků,
jak pokračují osudy ostatních postav. V pořadí třetí autobiografický román tak navazuje na Indiánský běh
a Rok kohouta. Pokud jste čtení nestihli, můžete si u nás knihy půjčit a pustit se do čtení sami.
Listopadovým hostem byl emeritní profesor Jan Michl, který působil na univerzitě v Oslu. Diskutovalo se
o designu, jestli není vše už spíš redesign anebo proč se v Evropě tak rychle měnila móda. Kdo by si chtěl
zapřemýšlet o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe
výtvarné nároky, může si u nás půjčit knihu Funkcionalismus, design, škola, trh.
Akce pro dospělé pořádáme pro širokou veřejnost. Máte tip, koho bychom měli pozvat do knihovny příště?
Napište nám nebo zavolejte.
Mgr. Hana Sychrová
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové stránce knihovna.ceska-trebova.cz
nebo https://www.facebook.com/mekct/ Psát můžete na info.knihovna@ceska-trebova.cz nebo volejte 732
756 827.

