Městská knihovna Česká Třebová listopad 2020
Beseda se spisovatelkou Janou Poncarovou, autorkou románů Eugenie a Podbrdské ženy, se
uskuteční v náhradním termínu.
Listování a Knižní klubíčko se budou konat pouze v případě, že skončí nouzový stav v ČR a bude
možné pořádat akce pro veřejnost.
LiStOVáNí.cz: Kouzelná baterka (Olga Černá)
15. 11. 2020
16:00
Taky jste si vždycky přáli psa? Nebo ještě lépe koně? Nebo prostě nějaké jiné živé zvíře? A co
kdyby vám někdo dal baterku, která oživuje světlem úplně obyčejné věci. Třeba odhozené plastové
láhve, jehličí, boty, peřiny, bubliny z bublifuku? Přesně tuhle kouzelnou baterku jednou dostal
Franta v parku od kouzelného dědečka. A přesně tuto Baterku Vám ukáže LiStOVáNí ve svém
představení pro děti a hravé dospělé. Účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Vstupné 20 Kč.
Knihu Kouzelná baterka od Olgy Černé vydalo nakladatelství Baobab. Ilustrovala Michaela
Kukovičová.
Knižní klubíčko
25. 11. 2020
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, co číst dětem od narození až do věku 4 let. Nebo
hledají nápady na hry a říkanky či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro rodiče káva a čaj. K
dispozici přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.
Podzim bez knih není podzim
Knihovna podle nařízení platného od 14. října může i nadále zachovat provoz výpůjčních služeb.
Zatím nemusíme zkracovat provozní dobu jednotlivých oddělení, máme otevřeno ve městě i na
pobočce Parník. Zaměstnanci i návštěvníci musí používat ochranu dýchacích cest, u vchodu je k
dipozici dezinfekce na ruce. Z pochopitelných důvodů jsme nuceni pozastavit veškeré kulturní akce
pro veřejnost do odvolání.
Situaci pečlivě sledujeme a budeme reagovat na další vývoj. Věříme, že si i v této složité době
najdete čas a navštívíte nás. Dobrá kniha může pomoci zahnat chmurné myšlenky nebo pocit
samoty. Letošní podzim je ten správný moment být čtenářem. Čtení knih snad nikdo nezakáže :-)
Pokud by se situace zhoršila a byli bychom nuceni knihovnu pro veřejnost uzavřít, pokusili bychom
se zachovat služby formou výdejního okénka nebo bezkontaktní donášky knih do domu. Pokud to
tedy umožní nastavená pravidla.
Vracení výpůjček je možné přes biblioboxy, které jsou otevřeny nonstop. Širokou nabídku e-knih
najdete v našem katalogu:
E-výpůjčky e-knih Palmknihy: https://bit.ly/3dqH74B
E-knihy zdarma ke stažení (bez přihlášení): https://bit.ly/3nNR6pw
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, psát
můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).
Nejen školní četba pro studenty je k dispozici on-line
Některé elektronické knihy si můžete stáhnout zcela zdarma, bez předchozí registrace a osobní
návštěvy v knihovně. Jak na to? Podívejte se do našeho online katalogu
https://vufind.katalogknih.cz/, klikněte na záložku E-kniha ke stažení zdarma a vybírejte.

Konkrétní knihu si pak jednoduše stáhnete do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač) a podle toho,
v jakém zařízení budete e-knihu číst, si můžete zvolit vhodný formát (epub, html, pdf).
Jedná se o produkci Městské knihovny v Praze, která postupně digitalizuje díla, která již nejsou
zatížena autorským právem. Nabídka se týká zejména dokumentů, které studenti potřebují ke
studiu, například knihy od Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého, Karla Hynka
Máchy, Karla Poláčka nebo od Boženy Němcové. Celkem naše knihovna nabízí přes dva tisíce eknih zdarma ke stažení. Číst klasickou literaturu nebylo nikdy jednodušší. Ale v nabídce jsou i další
díla!
Přeneste si svůj čtenářský průkaz do chytrého telefonu
Pokud nechcete mít peněženku plnou různých členských a slevových karet, můžete využít aplikaci
Stocard, která umožňuje jejich přenesení do chytrého telefonu. Nově k nim můžete přidat i
čtenářský průkaz do knihovny. Na všech odděleních máme pro čtenáře speciální čtečky, ke kterým
stačí telefon s nahraným čtenářským průkazem přiložit. Už nikdy u nás průkazku nezapomenete!
Nabízíme zase o trochu více bezkontaktní půjčování. Služba je poskytována zdarma všem čtenářům
s platnou registrací. Podmínkou je vlastnictví originálního a platného průkazu do Městské knihovny
Česká Třebová. I nadále platí, že čtenářský průkaz je nepřenosný a může jej použít pouze osoba,
která je registrovaná jako čtenář městské knihovny.
Podrobnosti a jednoduchý návod najdete na https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/ctenarskyprukaz-v-chytrem-telefonu
Květinová
V prostoru knihovny bude od listopadu do ledna k vidění nová výstava fotografií Miroslavy
Kejvalové.
Omezení provozu knihovny
V úterý 17. listopadu (státní svátek) bude celá knihovna uzavřena.
Městská knihovna je od 1. září otevřena v běžné provozní době.

