Městská knihovna Česká Lípa

E-zpravodaj

Městská knihovna

květen 2014

Česká Lípa

2. číslo / ročník II.

nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa
Tel. 487883444
Fax 487522975
www.knihovna-cl.cz
info@knihovna-cl.cz

Městská knihovna Česká Lípa
E-zpravodaj

Na úvod...
Rok 2014 je dávno v plném
proudu, ale za zmínku nepochybně stojí vybraná čísla, která trochu přiblíží provoz a obrat služeb
v uplynulém roce. Tak třeba v
roce 2013:
Knihovnu fyzicky navštívilo 99
123 návštěvníků a skoro stejný
počet — 85 538 uživatelů navštívilo knihovnu virtuálně (jedná
se o využití on-line
služeb
knihovny jako je prohlížení webu,
přístup do on-line katalogu, prodlužování výpůjček nebo rezervace žádaných titulů, apod.)
Počet knih, které má knihovna
ve fondu dosáhl 124 186 svazků
a jen v roce 2013 jsme nakoupili
nebo jinak získali 5 290 dokumentů.
4 339 čtenářů si v loňském roce
vypůjčilo 300 621 knihovních
jednotek a k dispozici měli prostory hlavní budovy knihovny na
náměstí, ale také pobočky na
Špičáku, Ladech a Pod Holým
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vrchem, pro které platí jednotný
čtenářský průkaz a čtenářům
jsou všechna tato zařízení plně
k dispozici bez omezení.
Snad přímo pochlubit se můžeme výkony v oblasti vzdělávacích a kulturních aktivit. V roce
2013 jsme připravili a realizovali už 439 akcí, které navštívilo 8
926 návštěvníků. Tento ukazatel nám utěšeně stoupá, jen pro
dětské uživatele a školy jsme
vloni připravili už více než 350
akcí. Pokud se chcete o našich
aktivitách roku 2013 dovědět
více, stačí nalistovat příslušnou
Výroční zprávu a ponořit se do
přehledů a vyprávění. Výroční
zprávu najdete na našich stránkách www.knihovna-cl.cz v sekci O knihovně. Výroční zpráva je
doplněna také jednoduchým
přehledem hospodaření, a tak
informace o tom, kolik co
knihovnu stojí (nebo spíš kolik
knihovna své město stojí) není
žádným tajemstvím.
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Co se stalo...
Co se stalo...nějak rychle to od Přestože si všichni přítomní zasloužili
začátku roku uteklo a na E- titul Čtenářská rodina, jen jedna mohzpravodaj nezbyl čas! Jedla postoupit do libereckého krajna povinnost stíhala druského klání. Rozhodl počet půjčených knih v roce a díky tomu,
hou a jak známo, povinže rodina PRÖLLEROVA má na
nosti, i když se nám to
svém
kontě
315 výpůjček za rok 2013
nelíbí, mají navrch a hlavně
přednost. Když už jsme se vy- a také se hojně účastní našich projektů
hrabali ze všech ročních závě- a akcí, stala se držitelem ocenění
rek, přehledů, hlášení, výroč- ČTENÁŘ ROKU 2014!
ních zpráv a tabulek, přišly dalA takhle krásně
ší uzávěrky grantů, které také
do náměstí svítila
nesnesou odkladu a rázem tu
naše
knihovna,
když
ji
ve večerbyl březen, ještě ke všemu Břeních hodinách 4.
zen — měsíc čtenářů! Už počtvrdubna ovládli malí
té jsme pokračovali v tradici
detektivové a spooceňování nejlepších čtenářů a
lu s vrchním devyhlásili ČTENÁŘE ROKU. Letos
tektivem Vrťapkou
jsme vybírali a ocenili čtenářskou rodinu! Mezi našimi uživa- hledali ztracené panenky, prokazovali
šikovnost na opičí dráze nebo při výroteli jsme hledali rodiny, které
bě dalekohledů, lup a čepic pravého
pravidelně dochází do knihovdetektiva. Obratnost mohly děti prověřit
ny, hodně čtou a účastní se
i při kouscích, které předvedl přivolaný
akcí knihovny. 18. března jsme
kouzelník. Ano, řeč je o již 14. ročníku
do knihovny pozvali několik
Noci s Andersenem, která se opět vydatakových rodin a připravili pro řila.
rodiče (i prarodiče) a jejich potomky program, v němž se soutěžilo a v zábavném duchu pohrávalo s češtinou.
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Co se děje...
Ještě stále se můžete zúčastnit
našeho malého šetření — široké
veřejnosti jsme nabídli Průzkum
spokojenosti se službami knihovny. Dotazník jsme vytvořili za účelem získání informace o tom, jak
jsme vnímáni veřejností, jak jsou
naši uživatelé spokojeni se službami, prostorami a vybavením, co
se jim v knihovně líbí, co nikoliv.
Chceme znát názory veřejnosti
na knihovnu a získat náměty na
další zlepšení a inovace. Chceme
od vás slyšet upozornění na naše
nedostatky nebo
doporučení,
abychom hledali správné cesty
pro naše fungování či rozvoj našich služeb. Dotazník je k dispozici i v elektronické podobě a můžete jej vyplnit na našem webu
www.knihovna-cl.cz
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Jestli máte pocit, že čtete pomalu, že
tempo Vašich čtenářských dovedností není nejlepší a rychlejší práce
s textem by umožnila možná i snazší
studium, pak Vám nabízíme výuku
rychlého čtení. Nevěříte? Základní
kurz rychlého čtení najdete na
www.rozectise.cz , obsahuje 20 lekcí
a tempo studia
si určujete sami.
Ale to zdaleka
není všechno:
našim uživatelům na počítačích v odděleních knihovny na náměstí T.G. Masaryka je on-line kurz
rychlého čtení přístupný zdarma!
Možná vás také zaujme, že v dětských odděleních knihovny půjčujeme hry — zatím jen pro zábavu v odděleních samotných, ale s přibývajícími herními tituly možná
tuto službu rozšíříme i na půjčování absenční, tedy domů.
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Co se nám povedlo...
Za zmínku určitě stojí série výtvarných dílen a malých workshopů, které pravidelně pořádáme v dětském
oddělení v knihovně na náměstí. Vždy jedno odpoledne v měsíci otevíráme Kouzelnou dílnu,
ve které společně s dětmi, maminkami (nechyběl i tatínek!)
vyrábíme a tvoříme z různých
materiálů a samozřejmě i nápadů. K nejoblíbenějším patří
korálky, různé dekorace, ale
všichni se náramně bavili třeba
i výrobou bambulí!
Příležitostně rozšiřujeme kouzlo dílen i na sobotní dopoledne — k těm posledním patřilo večerníčkovské dopoledne se spoustou krásných nápadů i čtení
pohádek a příběhů, které známe z televizních
obrazovek.
A další sobotní dopoledne se pak vyráběly dárečky pro maminky k jejich blížícímu se svátku.
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Na co se můžete těšit...
Vyprávění o dvouletém putování Asií
bude pokračovat 20. května a 3.
června - Rosťa a Bára Součkovi nás
provedou Nepálem a kromě promítání krásných fotografií neobyčejně zajímavě povypráví o tamní kultuře a
zvyklostech.
S úplně jinými zkušenostmi se s námi podělí Eva
Markgrafová, která nám přiblíží zajímavosti a detaily vytváření novin, co všechno se musí udělat
než noviny vyjdou z tiskárny a najdou si své čtenáře — zahajujeme cyklus JAK SE CO DĚLÁ , a přestože se bude pořádat v dětském oddělení
(nemáme už jinde volný prostor), nepochybujeme, že zaujme i dospělé posluchače.
A poslední květnové úterý zavítá do naší knihovny spisovatelka a překladatelka Iva Pekárková, která trvale od roku 2005
žije v Londýně, ale pravidelně se vrací do Čech a představuje
své knižní novinky. Řeč bude nejen o posledním titulu
Levhartice — mimochodem ten je už 8x rezervován !

Květen uzavřeme dětským dnem, který už pošesté budeme pořádat na naší
pobočce na Špičáku. Pod názvem KDO SI HRAJE NEZLOBÍ můžete očekávat
spoustu soutěží, her, odměn(!), ale také divadlo, malování na obličej a možná, možná, přijde i kouzelník! Letos si můžeme trochu víc „dovolit“, akce
byla podpořena grantem Města Česká Lípa, takže si udělejte čas a 30. května vyrazte na Špičák na naši pobočku. Hlavně nám držte palce, aby vyšlo
počasí! Sice vždy připravujeme i „mokrou“ verzi programu, ale uznáte, že
řádit na zahradě nebo mezi regály je trochu rozdíl… :-)
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Zvláštní nabídka:
Místo knižních novinek přinášíme tentokrát ještě jednu upoutávku. všem literárním fandům připomínáme, že ve středu 14. května budeme podruhé pořádat
Noc literatury – ve spolupráci s Českými centry se budeme podílet na evropském čtenářském happeningu, který bude probíhat kromě Prahy ve více než 20
českých městech a dále na několika místech Evropy.
Cílem je přiblížit veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Projekt organizují Česká centra ve
spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů a kulturními
odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 20 účastnických zemí nominuje do Noci literatury dílo jednoho svého současného autora. V ČR se projekt
navíc uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy. Noc literatury se odehraje kromě Prahy, Londýna, Amsterdamu, Vídně, Mnichova, Bratislavy a Kyjeva ve spolupráci se Svazem knihovníků také ve 23 dalších městech České republiky.
Ambicí projektu je, jak už bylo uvedeno, představit
návštěvníkům současnou evropskou literaturu
netradičním způsobem a zároveň oživit večerní
město netradiční akcí. Trojí atraktivitou projektu,
tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace se usiluje o vytvoření
jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Praze, kde má Noc literatury velké zázemí
se čtou všechna nominovaná díla, je vybráno 20
čtecích míst, letos v lokalitě Prahy 3 – Žižkova.
V České Lípě jsme trochu skromnější a pro veřejné čtení jsme vybrali 4 ukázky, které návštěvníci
budou moci poslouchat na 4 místech, která jsme
vybrali tak, aby byla situována blízko sebe a návštěvníci je vcelku snadno během večera stačili
obejít a vyslechnout.
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A na jaká díla a předčitatele se můžete těšit?
V knihovně bude číst František Zborník ukázku z knihy
rakouského spisovatele Arna Geigera Starý král ve vyhnanství - titul, ačkoliv je intimní výpovědí o onemocnění autorova otce Alzheimerovou chorobou, je nakonec dojemným i vtipným vyprávění o
životě...
Ve dvorním traktu Radnice nám Kristýna Brožová přiblíží detektivní román Neviditelný strážce španělské
autorky Dolores Redondo, který vedle napětí nepostrádá mysteriozní prvky a ne nadarmo se porovnává s
vyhledávaným Stiegem Larssonem.
Ivana Bufková v radniční šatlavě (pozor, i radnice má
šatlavu!) uvede titul rumunské autorky Leny Constante Tichý útěk. Čtení
ukázky je úmyslně umístěno do vcelku neutěšených prostor, abychom
spolu s autorkou prožili alespoň vzdáleně její útrapy a strhující vzpomínky na období politických procesů v Rumunsku, kdy autorka sama byla
odsouzena ke dvanáctiletému trestu odnětí svobody na samotce...Kniha
vyjde v červnu.
A konečně, v Centru textilního tisku představí
Jiří Gottlieber tvorbu italského fyzika Paola Giordana, který je kromě vědeckého působení velmi úspěšným autorem a ukázka bude z titulu Tělo, kterým se
přeneseme do válečného konfliktu v Aghánistánu a
potkáme se s prožitým napětím při vojenské akci.
Věříme, že druhá Noc literatury vás obohatí a přinese
vedle dalších literárních tipů také příjemně strávené chvíle na více či méně známých místech v milé společnosti.
Těšíme se na Vás (nejen na Noci s literaturou)!
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