Registre o número de minutos
que você leu neste verão para
ganhar prêmios e rifas. Leia
mais, ganhe mais!

Registre sua Leitura!
22 de Junho – 17 de Agosto

O que eu posso ganhar?
Você pode ganhar livros, um cupom de desconto de
$5 para multas da biblioteca e rifas. Toda semana,
no sábado, realizaremos um sorteio de cupons de
desconto de $5 e $10 para os restaurantes locais.
E no dia 17 de agosto, faremos um sorteio de três
vale brindes para livrarias, no valor de $25 cada.

O que eu posso ler?
Você pode registrar qualquer leitura que fizer do dia
22 de junho a 17 de agosto. Isso inclui a leitura de
livros, e-books (livros na internet), revistas, jornais e
revistas em quadrinhos, além de ouvir audiolivros.
Leia para seus filhos! Leia para seus animais de estimação! Ao ler para seus filhos, você pode registrar
os minutos em sua conta e na conta deles.

Alguma outra maneira de ganhar?
No site nashualibrary.beanstack.org você também
verá atividades, como ler um livro sobre o espaço,
baixar uma revista digital ou fazer um passeio ao
luar. Conclua uma atividade e ganhe um selo digital
e outro ticket para rifa.

Leitura de Verão
para Adultos
Maiores de 18 anos

Para mais informações
Fale com um bibliotecário no Balcão de Informações:
information@nashualibrary.org
(603) 589-4611

Não pode vir na Biblioteca?
Procure nossas bibliotecas móveis em torno da Nashua
para registrar livros, pegar prêmios e muito mais.

Obrigado amigos!
Obrigado aos Amigos da Biblioteca Pública de Nashua
por patrocinar generosamente os programas de
leitura de verão da biblioteca.
E obrigado a todos vocês por apoiarem os Amigos
comprando livros em seu Book-tique (Boutique de
Livros) na biblioteca e em suas vendas anuais de livros.

Se registre online
Você pode criar uma conta e se registrar baixando
o aplicativo Beanstack ou acessando o site
nashualibrary.beanstack.org. As inscrições
começam no dia 1º de junho.
Se precisar de ajuda, ligue para (603) 589-4611 ou
venha até o Balcão de Informações.

nashualibrary.beanstack.org

Ganhe prêmios e rifas ao
ler este verão!

Para todas as idades
Nashua Library ComicFest
Sábado, 22 de junho, 12 noon–7pm

Ajude-nos a começar a leitura de verão no Festival
de Quadrinhos da Biblioteca de Nashua. Entre no
concurso de cosplay, no jogo de namoro do cosplay
ou no torneio de videogame; encontre seu caminho
para sair de uma sala secreta; tire fotos nerds em
nosso estande de fotos. Além de painéis, workshops,
jogos de tabuleiro, um enorme corredor de artistas,
atividades infantis, food trucks e muito mais!
Obtenha mais detalhes no site:
nashualibrary.org/comicfest

Festa da Lua Cheia
Terça-feira, 16 de julho, às 7 pm
Plaza da Biblioteca

A celebração está escrita nas estrelas esta semana:
Não só a lua está cheia nesta noite, no dia 20 de
julho, marcamos o 50º aniversário do histórico passeio na lua de Neil Armstrong! Ouça um storytime no
crepúsculo, construa e lance um foguete stomp ou
junte-se ao Galaxy Paint Night às 7h ou 7h45.
Local em caso de chuva: asa da Chandler

Encerramento com Festa de Cupcake
Sábado, 17 de agosto às 2 pm
Plaza da Biblioteca

Comemore o final da leitura de verão decorando
cupcakes e jogando incríveis jogos superdimensionados. Também sortearemos os vencedores das rifas de
final de verão. Você pode não saber disso ainda, mas
a biblioteca sabe como festejar!
Local em caso de chuva: asa da Chandler

Noite de Volta às Aulas de Nashua
Quinta-feira, 22 de agosto, 5-6:30 pm
Plaza da Biblioteca e Sala das Crianças

Para as crianças que entram nas séries K-12 (préescolar até o ensino médio). Venha conhecer seu
diretor e obter material escolar gratuito e outros
brindes de dezenas de organizações de Nashua.
Entretenimento e sorteios também!
Local em caso de chuva: Sala de Crianças

2019 Leitura de Verão para Adultos
Espaco de Artes:
Pulseira do Planeta Bangle
Terça-feira, 25 de junho às 7 pm
Sala de Atividade

Faça uma pulseira com o sol, a lua ou um dos planetas (Plutão pode ser incluído). Para uma amostra,
veja o site tinyurl.com/planetbracelet. Aberto para
as primeiras 20 pessoas que entrarem no Chandler
Desk a partir das 6:30 pm.

Observando o céu Noturno

Terça-feira, 2 de julho às 7 pm, Teatro

Noite de Cinema: Primeiro Homem
Classificação: PG-13 | 141 min.
Terça-feira, 23 de julho às 6 pm, Teatro

Um olhar sobre a vida do astronauta Neil Armstrong
e da lendária missão espacial que o levou a se tornar
o primeiro homem a caminhar na Lua no dia 20 de
julho de 1969.

Arte do Espaço:
Arte de Cordas das Constelações
Terça-feira, 30 de julho às 7 pm
Sala de atividades

Ed Ting é um dos astrônomos amadores mais conhecidos do mundo, cujos escritos foram publicados
na Sky & Telescope, Amateur Astronomy, Night Sky,
Skywatch 20x e Popular Mechanics. Junte-se a nós
para sua apresentação sobre observar o céu noturno, reconhecer constelações e usar telescópios.
Enquanto você está aqui, confira sua exposição
astrofotográfica em nossa Galeria de Arte.

Mapeie uma constelação com barbante para fazer
arte decorativa na parede. Para uma amostra, vá no
site brit.co/constellation-art. Aberto para as primeiras 20 pessoas que entrarem no Chandler Desk a
partir das 6:30 pm.

Galileo Galilei,
o Mensageiro Estrelado

Terça-feira, 6 de agosto às 7 pm, Teatro

Terça-feira, 9 de julho às 7 pm, Teatro
Uma adaptação dramática e divertida do pequeno
tratado de Galileu, “Siderius Nuncius”. Vestido com
roupas do século 17, Galileu (Michael Francis) apresenta uma palestra sobre descobertas recentes que
ele fez usando sua luneta recém-criada. Os membros
da audiência estarão ativamente envolvidos em seus
experimentos e demonstrações. Patrocinado pela
NH Humanities.

Encontros Extremos com OVNIs
em NH e Além
Os convidados desta noite são mais conhecidos
como os co-chefes da rádio pai-filho de Behind the
Paranormal com Paul & Ben Eno. Juntos, eles
escreveram vários livros e lecionaram em todo o país
e na Europa. Junte-se a eles enquanto eles iluminam
o público com contos de encontros extremos com
OVNIs no Estado do Granito e além.

Noite de Sci-Fi Trivia Night

Terça-feira, 13 de agosto às 7 pm, Teatro
Você conhece seus ônibus espaciais de suas naves
estrelares? Suas medidas em anos-luz? Venha
Sozinho ou traga uma equipe para competir
em atividades com temas espaciais.

