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Na úvod...
Z našich posledních novinek opravdu
zaujal
náš katalog
pro mobilní
zařízení
a
možnost nahlížet do online katalogu prostřednictvím aplikace
pro mobily nebo tablety. Sledovat nové knihy v knihovně,
své čtenářské konto nebo knihy rezervovat, lze nyní již i na
cestách mimo svou kancelář,
školu či domácnost. Ještě jednou připomínáme, že v naší
nabídce on-line katalogů jej
najdete pod názvem SMARTKATALOG .
A když už jsme otevřeli téma
katalogů, zmínit musíme
(chceme), že novou podobu
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má i katalog CARMEN, který
od minulé prezentace v Ezpravodaji už doznal další
změny. Marná sláva, svět je v
pohybu a elektronické nástroje tuto skutečnost jen potvrzují. Nová podoba katalogu
Carmen je přehlednější, má
jednodušší design v souladu
s moderními trendy, podstatné je zvýšení rychlosti hledání
i zobrazování výsledků. Významnou novinkou je vylepšení funkce Vybrané položky—
seznam vámi vybraných záznamů je automaticky ukládán a vybrané záznamy jsou
po přihlášení do čtenářského
účtu přístupné kdykoli později.
.
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Knihovna v listopadu
Připomenout chceme také náš
program. Aktuálně probíhá
přednáškový cyklus Základy
finanční gramotnosti, jehož
realizaci finančně podpořilo
Město Česká Lípa z prostředků
svého sociálního grantu. Jak
na rodinný rozpočet, jak se
nezadlužit, případně jak rozumně hospodařit, prostě jak
uřídit své finance - to jsou témata přednáškového cyklu
Základy finanční gramotnosti.
Každé úterý v listopadu, začínáme v 17,00 .
Co nás ale vůbec netěší je, že
tato problematika, ačkoliv je
tolik potřebná, se zájmem veřejnosti se nesetkala. Kolem
nás řádí exekuční řízení, naše
společnost se velmi rychle zadlužuje, v řadě rodin a domácností jsou velmi napjaté rozpočty, ale rady zřejmě nikdo
nepotřebuje… Tak uvidíme
příště.
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A bohatý program připravujeme i pro dětské návštěvníky.
Nejprve setkání, čtení a beseda s mladým autorem dětských knih, chybět nebude ani
dílna v dětském oddělení
(přijďte si umotat vlastní bambuli ve středu 20. listopadu) a
konečně v sobotu 30. listopadu se naše knihovna opět otevře pro Den pro dětskou knihu,
letos pod názvem Peklo
v knihovně! Čertovsky laděný
program, ale nikoho nevyděsí,
spíše naopak pobaví a nepochybně dobrou náladu zajistí.
Kromě her a různých legrácek
bude zajištěn i prodej dětských
knih za velmi výhodné ceny!
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Co se nám povedlo...
Vrátit se ale musíme ještě k říjnovým akcím — naše Kaštaniáda jednoznačně zaujala a nás samotné nadchla. Jak se nakonec ukázalo, na
své si přišli především dospělí, všichni, co doprovázeli své ratolesti ,
rodiče, babičky, se vrhli na suroviny a začali vyrábět neuvěřitelné předměty. Byli jsme v úžasu, co všechno se s kaštany a spol. dá vyrobit.
Přikládáme alespoň několik obrázků, více samozřejmě na našem webu
nebo facebooku.

!
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Na co se můžete těšit...
Před námi je prosinec, sváteční čas,
pro který jsme připravili (doufáme)
jen samé příjemné pořady a vzácná
setkání. Hned na počátku prosince
to bude setkání s publicistou, scenáristou, rozhlasovým a televizním
redaktorem a moderátorem Václavem Žmolíkem, který je kromě televizních cyklů i
autorem
knih
„Po Česku“ a
„Bohemia inkognita – Čechy
n e z n á mé“ (alespoň v
naší knihovně
stále žádané a
rezervované!)
Na předvánoční čas máme připraveny hned dvě divadelní představení!
Půvabná knížka pro děti „Z deníku
kocoura Modroočka“ se stala předlohou pro muzikál, se kterým se představí v úterý 10.12. Základní škola Partyzánská a žáci paní učitelky Vavruškové.
V pondělí 16. prosince si nenechte ujít
„Útěk do Egypta přes Království české“
v podání divadla Kejklíř. Cesta z Betléma do Egypta zřejmě za oněch svatých
dob, vedla přes Království české,
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napříč přes severní část země,
kolem Šluknova, pak Českolipskem, potom kolem Ještěda, ale
ne úplně až k němu, dál jizerským a krkonošským podhůřím,
chudými kraji, zalidněnými převážně skláři, tkalci a chalupníky,
až do blízkosti Trutnova - a nakonec po staré celní silnici přes
Žacléř ven do Slezska, odkud to
pak do Egypta už nebývalo příliš
daleko. Tak začíná půvabná
knížka Útěk do Egypta přes Království české, jediné vyprávění
Otfrieda Preusslera, určené dospělým, v němž vykresluje dobu
přelomu 19. a 20. století. A
upozornění na závěr – představení se s ohledem na nedostatečný prostor v knihovně bude
konat v Centru textilního tisku! I
zde ale platí, že počet míst je
omezen.
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Knihovna doporučuje:
Jak jsem se zbláznila: Další drobná
próza Ivanky Deváté, tentokrát o její
cestě na psychoterapii, léčbě a návratu zpět. Stres a
životní i pracovní
těžkosti
dovedly
autorku do psychiatrické léčebny. Své
zážitky z tohoto
pohnutého období
se opět snaží čtenářům podat s humorem a nadhledem.
Informace je v určitém smyslu knihou
o všem, co je páteří naší civilizace: o
telek omu n ik ac i,
ochranných známkách, počítačích,
genetice, spamu a
memech, kompresi dat, kvantové
mechanice i šifrách,
slovnících,
náhodě, entropii i řetězových dopisech. Zkušený autor kultovní knihy
Chaos a řady dalších publikací James
Gleick uchopil téma „informace“ skutečně od základu.
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Její strašně krásný
život: M. Strnadová
sleduje osudy hrdinky od jejího narození
až do pozdního věku,
z venkova do velkých
měst a její občasné
potýkání s alkoholem a alkoholismem
svých nejbližších. Ten jí přivodí nejednu těžkou chvíli a přivede ji až k pokusu o sebevraždu. Autorka staví do
kontrastu stereotypy bývalého režimu
a svobodu, kterou přinesl rok 89.
Archa paměti: publikace M. Veselské
se věnuje více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v
mnohém odráží dramatické osudy
českých a moravských Židů v minulém
století. Kniha se opírá o obsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech. Přináší množství objevných informací a mnohé události v historii muzea staví do nového
světla. Mimo jiné
vůbec poprvé nabízí
ucelený náhled na
válečné dění v této
instituci, o němž
kolují mnohé legendy a hypotézy.
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Nepřehlédněte:
Naše knihovna už několik let zpracovává Kalendárium výročí pro každý
jednotlivý rok. Kalendárium je přístupné na našich stránkách a připomíná
jednak v obecné rovině Významná
kulturní a historická výročí, jednak tzv.
mezinárodní a světové dny příslušného roku. Tato lze dohledat v různých
veřejně dostupných databázích nebo
získat u jiných paměťových nebo podobně orientovaných institucích.
Co však jinde nenajdete, jsou výročí
regionálních osobností a regionálních
událostí, které naše Kalendárium přináší a připomíná. Zdrojem pro zpracování tohoto typu informací jsou především naše regionální databáze, které
dlouhodobě zpracováváme a jejich
obsah tvoří už několik set záznamů a
pak samozřejmě samotný knihovní
fond regionální literatury, který budujeme již několik desetiletí.
Kalendárium naleznete našem webu:

Z kalendária lze vyčíst spoustu zajímavostí a čas od času neškodí v něm
zalistovat — informací je nespočet a
díky vzpomínaným kulatinám si jen
tak mimoděk leccos připomeneme,
něco ve vzpomínkách či znalostech
oprášíme, něco nás překvapí, některé
informace si naopak doplníme.
Tak například víte, že:



16. listopadu před 120 lety byl
založen fotbalový klub Sparta?



18. listopadu před 130 lety
bylo Národní divadlo po požáru
znovu otevřeno a ve stejném
dni, ovšem před 30 lety bylo
znovu otevřeno po náročné
sedmileté rekonstrukci ?



19. listopadu před 90 lety se
narodila malířka a ilustrátorka
Helena Zmatlíková ?



15. listopad je vyhlášen Dnem
vězněných spisovatelů ?



16. listopad je vyhlášen mezinárodním dnem tolerance?
Příjemné listopadové dny vám přeje
Městská knihovna Česká Lípa :-)
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