Co pro vás připravila knihovna na červen 2018
AKCE PRO DĚTI
Matyldino pohádkohraní
5. června od 16 hod., dětské oddělení
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. Vstupné dobrovolné.
Knižní klubíčko
27. června od 10 hod., dětské oddělení
Knižní klubíčko je tu pro rodiče s malými dětmi, kteří společně chtějí trávit čas v příjemném prostředí
dětského oddělení hrou a seznámením se zajímavými knížkami. Jste vítáni, pokud vás zajímá, co číst
dětem od narození až do věku 4 let. Nebo si chcete popovídat s jinými rodiči a nechat děti, ať si hrají
s ostatními. V městské knihovně se na vás budeme těšit každou poslední středu v měsíci od 10 hodin.
Pro rodiče káva a čaj. K dispozici také přebalovací pult.
AKCE PRO TEENAGERY
Zapař si s knihovnicí
14. a 28. června (čtvrtek), 14–18 hod., Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu, např. Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy's, LEGO
The Hobbit, Adenture Time. Těší se na Vás knihovnice Adéla.
Offline day – odpoledne plné deskových her a zábavy
4. června (pondělí), 12:30–18 hod., Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Bang a jeho rozšíření,
Uno, Ubongo, Monopoly 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.
Internetový den
25. června (pondělí), 14–18 hod., 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.
Team battle v 1, 2 SWITCH
11. června (pondělí), 13–18 hod., Teenspace
Chceš si dát souboj v Nintendu Switch s knihovnicí nebo s kamarádem? Tak přijď. Těší se na Tebe
knihovnice Adéla.
Výtvarná soutěž: Vytvoř antistresovou omalovánku na téma knihy, knihovny, čtení
Městská knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma antistresová omalovánka s tématikou knih.
Zúčastnit se může každý ve věku 10–99 let. Soutěžní návrhy omalovánek kreslete na papír formátu
A4 s použitím černého slabého fixu (min. 0,7). Hotový výtvor můžete odevzdat na kterémkoli
oddělení knihovny, nebo jej můžete ve formátu jpg zaslat na email: jana.kodouskova@ceskatrebova.cz. Nezapomeňte uvést jméno, věk a kontakt na vaši osobu, popř. zákonného zástupce. Soutěž
trvá do 29. 6. 2018. Tři nejlepší díla budou oceněna a spolu s dalšími nejpovedenějšími obrázky
budou zařazena do plánované knižní podoby.

Výstava Barbory Žerníčkové
„Zobrazit lidské tělo je neuvěřitelná krása, do které se musí člověk vcítit, aby ji dokázal stvořit.“
Obrázky Barbory Žerníčkové jsou k vidění od 2. 5. do 22. 6. 2018 dle provozní doby knihovny.
Letní bonus pro čtenáře – výpůjčky na 45 dní!
Půjčit si knihu na dovolenou? Dát dětem knížky z knihovny na prázdniny k dědovi a babičce? A
nemuset řešit o prázdninách vracení a prodlužování výpůjční doby? Ano, letos to bude mnohem
jednodušší. Knihy, časopisy, audioknihy i hry půjčené od 15. června do 15. srpna budou mít
automaticky výpůjční lhůtu 45 dní. Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky jako obvykle
sami prodloužit přes své čtenářské konto, napsáním na info.knihovna@ceska-trebova.cz nebo volejte
732 756 827.
Novinka! Nechte knihy z městské knihovny mluvit!
Vyzkoušejte si společně opravdu Kouzelné čtení! Díky elektronické tužce Albi a interaktivním
knihám si můžete „číst” pohádky, dozvědět se spoustu zajímavostí, naučit se hravou formou poznávat
barvy či poslouchat nejrůznější zvuky. Jak takové čtení funguje? Stačí, když se lehce dotknete
elektronickou tužkou obrázku nebo textu v knize, ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba.
Nabízíme k zapůjčení domů tužky a různé mluvící knihy, např: Když roboti brebentí, Doprava, Hravé
české dějiny, Zvířátka na statku, Dinosauři, Svět zvířat, Hravá angličtina, Atlas světa, O perníkové
chaloupce, Lidské tělo a další. Jsou určeny dětem už v předškolním věku, které ještě neumí číst, ale
zaujmou i větší děti a dospělé.
Jednotlivé knížky a elektronické Albi tužky jsou k půjčení na dětském oddělení ve městě i na
pobočce Parník, bez placení záloh. Jednotlivé obsahy knih už jsou v tužkách „nahrané”, takže
doma stačí tužku zapnout a můžete se ihned pustit do čtení. Hledejte Kouzelné čtení v našem
katalogu: https://vufind.katalogknih.cz/.
Uzavírky knihovny v době letních prázdnin
2.–8. července bude celá knihovna uzavřena. Vracet knihy můžete do biblioboxů před budovami
(v ul. Ústecká i Smetanova). Děkujeme za pochopení. Letní otevírací doba knihovny začíná 9.
července a končí 2. září. Sobotní provoz v této době zrušen. Letní provoz knihovny najdete
v
příštím vydání novin.
Připravujeme pro Vás:
Markéta Kutilová: Sýrie – od revoluce po světovou syrskou válku, 14. září od 18 hodin, vstupné
50 Kč.
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.

