Jornal de Biblioteca Pública de Marlborough

(Portuguese)

Março 2 0 1 6
Interessado em Aprender Ingles? - Mango Languages
A biblioteca oferece um programa on-line chamado Mango Línguas que ajuda você a
aprender Inglês (ou outros 62 idiomas). Este programa oferece situações reais e conversações
práticas para ajudá-lo a aprender um novo idioma. Se você não tem acesso a um computador
ou telefone , você sempre pode pedir emprestado um dos livros da biblioteca e CDS com
cursos sobre como aprender Inglês.
Grupos de Conversação
A Biblioteca Pública de Marlborough oferece um serviço gratuito de grupos de conversações
em Inglês, sem nenhum teste ou registro necessário - apenas apareça! Todos os participantes
são encorajados a falar e praticar Inglês. Vamos falar sobre eventos atuais, seus interesses,
alimentos, restaurantes e o que está acontecendo em Marlborough! Estes grupos de
Amigos da Biblioteca Publica de Marlborough
Os Amigos da Biblioteca Pública de Marlborough oferece eventos durante todo o ano.
Enquanto a maioria deles são em Inglês, concertos e exposições de arte são agradáveis,
independentemente da linguagem falada.
2015-2016 Concert Series (Ezra Cutting Concert)
featuring "Sliding Around the World" com the Solstice SackbutsQuarta-feira, março 9 às 19:00, no Auditório Bigelow no MPL
Tire férias por um dia enquanto o Solstice Sackbuts te leva em uma turnê internacional com
programas de folk e música pop de todo o mundo. Seu passaporte não é requerido, enquanto
seus dedos do pé dancarem ao som de sambas, tangos, Tarantellas, polcas, horahs, valsas,
gabaritos, calypsos, assim como rock, jazz e algumas das músicas mais famosas e populares do
mundo.




Amigos 2015-2016 Show Fotográfico Anual
Todos interessados na área fotográfica estão convidados a entrar no Show dos Amigos
Fotográfos! Os formulários de inscrição estarão disponíveis na biblioteca ou na www.mplfriends.org/. Fotografias deixadas para o show terão lugar na quinta-feira, 31 de março das
14:00 as 20:00 e sexta-feira 1 de abril das 12:00 ate 17:00. A galeria para visualização
será segunda-feira 04 de abril e domingo 10 de abril. Para mais informações sobre o show
de fotografia, entre em www.mpl-friends.org/events.

Pintura para Adultos:
Segunda– Feira, 7 de Março 18:30-20:00
& Segunda-Feira, 4 de Abril 18:30-20:00
Pintura para adultos é um programa para todos os adultos interessados em umo tempo livre
de suas vidas ocupadas para pintar. Estudos mostram que a pintura pode ter um efeito
calmante sobre a mente adulta e ajuda a promover o bem-estar geral. Páginas de livros para
colorir feitos especialmente para adultos, assim como lápis de cor serão fornecidos. Nenhum
registro é necessário!

Eventos adolescentes e infantis na MPL oferecem grandes oportunidades para as suas

crianças e adolescentes de envolverem com pessoas influentes em inglês

Eventos Adolescentes
Wii Got Game
- Qua, 02 de março às 15:30
Aliados dos Gêneros e sexualidade
- Sex, 04 de marco e sex 18 de março às 15:30
Leia mais: Grup do livro e serviço comunitário
- Sat., 5 de março, às 13hs
Fotografia de alimentos para Adolescentes
Seg, 07 de março às 16hs
Doctor Who GIFs e Tela Verde
- Ter, 08 de março às 18hs

Wattpad/DeviantArt "Reviravolta do destino” o
Desafio
- Qua, 09 de março às 18hs
Pixar na Caixa: Animação
- Qui, 10 de Março às 18:00
Makey, Makey
- Sex, 11 de Março de 15:30
Clube do Anime/Manga
- Ter, 15 de março às 18hs

Eventos Infantis
Fique Viciado em Livros

Terça-Feira, 29 de Março16:30-17:30

Você está entre 7 e 9 anos de idade? você é "viciado em livros?" Então, o nosso novo clube do livro pós-escolar
mensal é para você! Cada mês vamos explorar um gênero diferente. Para março, leia Lauren Tarshis Eu sobrevivi: O
naufrágio do Titanic, de 1912, em seguida, junte-se a Kerry para uma discussão animada, um lanche saudável e
algumas atividades divertidas.

Conheça a Autora Infantil Lorraine Gilmore

Sábado, 26 de Março14-15:00

Conheça a autora de livros infantis Lorraine Gilmore enquanto ela lê um de seus novos livros de imagens, Matilde,
uma história infantil sobre um burro triste e uma jovem.

Venha para o Grupo de Apoio Trouxa

Quinta-feira 24 de Março19:00

Se você gosta de ler fantasia, junte-se ao Grupo de Apoio trouxa! Leia o livro, A Menina que não Podia Sonhar
por Sarah Beth Durst, em seguida, junte-se há uma interessante discussão informal. Registração é preferível e o
espaço é limitado há apenas12 crianças. Este clube do livro é recomendado para maiores de 10 anos ou mais.

Junte-se no New Kids on the Book

Quinta-feira, 3 de Março de 16:30-17:30

New Kids on the Book é um novo clube do livro para leitores iniciantes! Crianças nas classes K-2 são convidados a
se juntar a nós a cada mês para o grupo de leitura em voz alta, uma mini discussão de livros e artesanatos. A
cada mês haverá um novo livro mais fácil de se ler.

Leia para um Cachorro

Sábado, 5 de Março13-14:00 & sábado, 2 de Abril13-14hs

Odie é um cachorro de terapia certificado que ama ouvir histórias! Odie e seu cão-guia, Rachel, estarão aqui, e
você está convidado a ler para ele! Pratique sua leitura, construa sua confiança, e faça amizade com um amigo
peludo. Este programa é projetado para crianças de K para 2ª série. Caça-níqueis serão dados no dia - primeiro
a chegar, primeiro a se servir.

Veja www.marlboroughpubliclibrary.org para todos os eventos divertidos acontecendo em Março!

Marlborough Public Library
35 West Main Street
Marlborough, MA 01752
508-624-6900
www.marlboroughpubliclibrary.org/

Horários
Segunda a Quinta de 9 as 20:30
Sexta e sábado de 9 as 17:00.
Domingo 13:00 - 17:00
Fechado Domingo, 4 de Julho para o Dia do Trabalho

