Městská knihovna Česká Třebová červenec 2021

Městská knihovna je od 1. července otevřena v letní provozní době.
Letní bonus pro čtenáře – výpůjčky na 45 dní!
Půjčit si knihu a odjet na chatu? 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 28. června do 13.
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@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.
Do knihovny od narození
Díky projektu S knížkou do života / Bookstart vám už několik let darujeme na vítání občánků,
které pořádá Město Česká Třebová, sadu pro miminko. V krásném papírovém kufříku je
uloženo leporelo Předčítánky, kalendář – metodika pro rodiče, tipy na knížky a certifikát do
městské knihovny. Po uplatnění tohoto certifikátu má vaše dítě registraci v knihovně do 15 let
zdarma.
Protože epidemie koronaviru narušila pořádání slavnostního uvítání občánků, nabízíme
rodičům, kteří se jej nezúčastnili a nejsou na vítání přihlášeni, aby si na dětském oddělení
knihovny vyzvedli sadu Bookstart pro nejmenší děti a svého potomka zdarma zaregistrovali
jako čtenáře. Podmínkou je dítě ve věku do 3 let s bydlištěm v České Třebové, včetně

Kozlova, Skuhrova a Svinné. Rodič musí uvést datum narození dítěte a předložit platný
osobní doklad (občanský průkaz).
Věková hranice pro přihlášení dětského čtenáře není omezena. Celkem běžně u nás můžete
potkat rodiče s batolaty :-) Návštěvám s dětmi vycházíme maximálně vstříc. Takže u nás
najdete nejen čtivo pro vaše potomky (leporela, knížky s kontrastními obrázky pro věk od 3
měsíců), ale celkové zázemí pro pobyt v knihovně. K dispozici jsou hračky, pastelky i
přebalovací pult.
Matyldino pohádkohraní v Javorce
Ve středu 14. 7. 2021 a 11. 8. 2021 sraz v 16:00 hodin u sochy Šárky v Javorce. Čtení
pohádek a vyprávění příběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a
děti mladšího školního věku. Podložky na sednutí budou k dispozici na místě. V případě
deštivého počasí se akce nekoná. Vstupné dobrovolné.
Naučná stezka za pokladem
V červenci a srpnu se můžete s dětmi vydat na stezku za pokladem, kterou vytvořila Alena
Gondeková a realizovala Městská knihovna Česká Třebová. Trasa dlouhá cca 2 km vede
údolím Křivolického potoka. Začíná v Křivolíku a končí v blízkosti restaurace na Horách. Je
vhodná i pro kočárky. Cestou potkáte 20 stanovišť s šifrou v morseovce, která vás po jejím
vyřešení, dovede až k pokladu. Na každém stanovišti najdete několik zvídavých otázek a
úkolů (s nápovědou na zadní straně listu), QR kód se zvukem zvířete, část šifry a jednu otázku
bonusového kvízu. Kvíz je dobrovolný. Odpovídat na něj můžete online nebo písemně.
Písemnou odpověď pak doručte do knihovny, kde bude zařazena do slosování.
S sebou na stezku potřebujete tužku, papír, případně telefon se čtečkou QR kódů a připojením
k internetu. V truhle s pokladem naleznete také samolepku do sešitu Knížkohraní. Další
informace na http://bit.ly/stezka-za-pokladem
Vzpomínky
V červenci a srpnu vystavují svá díla členové českotřebovské výtvarné skupiny Maxmilián.
Připravujeme knihovnu věcí
Knihovna kromě knih, časopisů a audioknih půjčuje s velkým úspěchem již několik let také
společenské a deskové hry. Proč si stejným způsobem nepůjčit třeba piknikový koš či sadu na
badminton?
Pokud jsou vám blízké myšlenky minimalismu, sdílené ekonomiky a udržitelného rozvoje, či
prostě hezky česky řečeno nechcete domů kupovat věci, na které sedá po většinu roku prach a
zabírají místo, jistě oceníte, že jsme se inspirovali ve světě, kde knihovny věcí běžně fungují
už několik let.
Letošní jarní novinka Zážitkové batůžky vás baví, rádi vám zapůjčíme i jiné předměty, které
vám přinesou další radostné okamžiky s rodinou a přáteli.
První předměty v knihovně věcí jsou především z kategorie zábava, sport a volný čas. Jedná
se o hry na venkovní využití, např. petanque, slackline, šipky, badmintonový set, malý
pingpongový stůl a pálky, pikniková deka a koš a další.
Vybírat můžete v online knihovním katalogu dostupném z našeho webu.
Stačí být registrovaným čtenářem městské knihovny, žádné další poplatky se neplatí.
Současnou nabídku věcí chceme postupně rozšiřovat. Uvítáme i vaše nápady. Napište nám na
info@moderniknihovna.cz, co byste si chtěli půjčit. Nebo nám nabídněte formou daru, co už
doma nevyužijete, ale někdo jiný ano.

Omezení provozu knihovny
V pondělí 5. července a v úterý 6. července (státní svátek) knihovna uzavřena.
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).

