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Na úvod...
Nový rok 2014 můžete začít
také návštěvou knihovny! Pro
případ, že tak pravidelně nečiníte, si Vás dovolujeme pozvat
do knihovny na náměstí T.G.
Masaryka nebo do některé
z našich poboček na Špičáku,
Ladech nebo Pod Holým
vrchem. Záleží, kam to máte
nejblíže nebo jaké máte čtenářské požadavky, zda upřednostňujete populárně naučnou literaturu, časopisy, širokou a pestrou nabídku beletrie nebo dáváte přednost
menší knihovně (sic s menším
množstvím knih, ale skoro za
rohem). Roční výše registrace
do městské knihovny je jednotná pro všechna oddělení i
pobočky knihovny (děti 50,Kč, studenti a senioři od 65
let 90,- , ostatní 120,- Kč) a
vztahuje se na běžný, nikoliv
kalendářní rok, tj. 365 dní.
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Uživatelé knihovny mohou
využívat jakákoliv oddělení a
pobočky Městské knihovny
v České Lípě, mohou si knihy
kdekoliv půjčovat a kdekoliv
vracet. Všechna oddělení a
pobočky knihovny totiž pracují v jednotném systému, který
je on-line propojen. Díky tomu je možné vrátit vypůjčené
knížky v libovolném oddělení
nebo pobočce naší knihovny
bez ohledu na to, kde jste si
knihy zapůjčili. Ostatně i půjčování můžete uskutečnit
kdekoliv, stejně tak jako požádat o prodloužení výpůjčky,
rezervaci žádaného titulu nebo vyřízení upomínky. Říkáme tomu služba VŠUDEVRACENÍ A VŠUDEPŮJČOVÁNÍ a naši
uživatelé si ji nadmíru pochvalují! Aby taky ne! :-) Vždyť
knížky na jejich původní místa vracíme my! :-))
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Knihovna v lednu
Nebývalé lednové teploty, které
spíš navozují jarní měsíce jsou
příjemné jen potud, že nemusíme uklízet sníh, ušetříme na
topení, atd. Ale pranostiky tak
přívětivé nejsou : „Je-li teplo v
lednu, sahá bída ke dnu“ anebo jinak: „Teplý leden, k nouzi
krok jen jeden“! V knihovně
přesto pokračujeme jakoby se
(běžně) nechumelilo, ale tajně
doufáme, že se počasí rychle
umoudří, udeří ty správné mrazy a před námi budou lepší vyhlídky , tedy úplně postačí, když
nám bude v dostatečné míře
schválen rozpočet ;-)!
A co jsme připravili pro dlouhé
zimní (snad dorazí) večery? Těšit se můžete na vyprávění Rosťy a Báry Součkových, kteří
strávili 2 roky na cestách a
nám své zážitky z asijského
putování budou postupně předávat.
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Zkrátka
nepřijdou ani
zájemci
o místní
zajímavosti a
regionální
témata.
Dominik Rubáš představí v
úterý 28. února svou publikaci
Krásy neživé přírody v Podještědí a přiblíží nám více či méně známá místa našeho okolí
a bohatství krajiny regionu.
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Knihovna v lednu
V naší programové nabídce samozřejmě nesmíme zapomenout na děti a jejich pravidelné
pořady. Nejméně rok už pravidelně co týden ve čtvrtek od
16,00 předčítáme nahlas v
dětském oddělení a dokud jsou
ještě krátké dny, tak si atmosféru vylepšujeme lampičkou
a ČTEME PŘI LAMPIČCE! Ne,
že by bylo narváno, ale vždycky
někdo dorazí a občas se s chutí
zaposlouchají i dospělí. Do hlasitého předčítání se zapojila i
nová dobrovolnice, která si své
posluchače dokáže úžasně
podmanit a čtení je hotovou
oázou klidu a pohody.
Pobočka Špičák se pravidelně
jedno dopoledne v měsíci připravuje na své nejmenší uživatele—HRAVÁ DOPOLEDNE jsou
určena pro předškolní děti a
jejich rodiče.
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Jednou do měsíce je na řadě i KOUZELNÁ DÍLNA . Na
pondělí 13. ledna si kolegyně připravila trochu utajené
téma : „Zimní dekorace“,
ale my už víme, že se bude
stříhat, vybarvovat, lepit,
zapalovat a svítit! Lucerna
je trochu smělý název, ale
nás lepší nenapadá. Každopádně, materiál je zdarma a své výrobky si každý
odnese domů. A vůbec,
umíte umotat bambuli? I na
to jsme už v naší Kouzelné
dílně pamatovali:
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Co se nám povedlo...
I když je rok 2014 v plném proudu, k některým událostem roku předešlého se
musíme ještě vrátit. Podělit se chceme (musíme!) o naše zážitky ze Dne pro
dětskou knihu, kterým se připojujeme i k městským adventním slavnostem.
Letos jsme jej pojali čertovsky a PEKLO V KNIHOVNĚ bylo skoro skutečné—
ostatně posuďte samotné čertice , kterými se knihovna a zejména její sklepení
jenom hemžilo. Kromě pekelných úkolů se také zdobily adventní věnečky i perníčky (a pozor - polotovary vlastní domácí výroby!!) Na 300 spokojených dětských i dospělých návštěvníků si domů odneslo kromě čokoládových čertů také
dobrou náladu. Ostatně čertice také ;-)
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Na co se můžete těšit...
Tak třeba v úterý 11. února zahajujeme nový cyklus populárně –
vědeckých přednášek—Vědecké
kavárničky. Témata a lektory bude
zajišťovat
Technická univerzita
Liberec a máme se opravdu nač
těšit. V první přednášce pod názvem BIONIKA ANEB KDYŽ TECHNICI HLEDAJÍ INSPIRACI V PŘÍRODĚ,
nám zajímavé výsledky ze světa
vědy a techniky přiblíží
Doc.Dr.Ing. DORA KROISOVÁ .
Vyprávění o dvouletém putování Asií
bude
pokračovat
18. února přednáškou o Pakistánu a
jak je vidět dle přiložených
fotografií,
Rosťa a Bára Součkovi se tady změnili
k nepoznání.

Začínáme tradičně v
17,00 a naši průvodci po vzdálených krajích budou už vypadat zcela jinak!
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Masopustní masky se budou
vyrábět při tradiční kouzelné
dílně v pondělí 10. února a
tvoření i zábavě bude věnováno i celé sobotní dopoledne 22. února—to jsme pro
děti přichystali dílny na večerníčkovské téma.
A nesmíme zapomenout ani
na naše cvičení pro seniory.
Pokud jste na tuhle činnost
v knihovně ještě nenarazili,
tak se jedná o cvičení v sedě,
které v kombinaci s hudbou
a vhodným komentářem přispívá kromě fyzické pohody i
k vyšší výkonnosti mozku.
Toto cvičení probíhá každé
úterní dopoledne na naší
pobočce Špičák, která má
pro tuto aktivitu dostatečný
prostor a vhodné zázemí. Na
cvičení volně navazuje trénink paměti a zájemců neustále přibývá.
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Vybíráme z knižních novinek:
Blake Crouch,: Městečko Pines
Psychologicky laděný thriller s příchutí hororu i sci-fi i s detektivní zápletkou. Autor se netají inspirací kultovním Lynchovým
Městečkem Twin Peaks. Zdá se, že nejprohnilejší bývají nakonec vždy ta na první pohled zdánlivě idylická místa.

Marie Michlová : Byli jsme a budem, aneb, Česká každodennost 1914-1918
Každodenní život obyvatel Českého království za první světové války jako by dnes již tonul v mlze, ukryt přirozeným během času, ale i mnohem temnějším obdobím nacistického
teroru o čtvrtstoletí později. Jako by světovou válku (teprve
později označovanou přívlastkem „první“) připomínaly jen
mechem obrostlé pomníčky padlých na návsích našich obcí.
Miroslav Stingl : Indiáni na válečné stezce
Miloslav Stingl na základě dlouholetého
usilovného bádání v muzeích a archivech i četných etnologických návštěv všech částí Ameriky přináší fascinující, informacemi nabité příběhy skutečných hrdinů indiánských válek,
povstání a vzpour, kteří všude v širé Americe vstupovali na
válečnou stezku, aby bránili svůj lid, svou zem. Knihu doprovázejí ilustrace a dobové fotografie.

Jiří Dědeček : Jede jede klokan
Poezie pro děti známého písničkáře je doprovozena ilustracemi Heleny Wernischové. Navazuje na
tradici hravé, a přitom inteligentní poezie, která je
primárně určena pro děti, měla by ale bavit i jejich
dospělé rodiče.
Stránka 7

Městská knihovna Česká Lípa
E-zpravodaj

Nepřehlédněte :
Na webu městské knihovny přibylo Kalendárium pro rok 2014 - významná kulturní a historická výročí, více či méně známé osobnosti,
které se zapsaly do naší historie nebo ovlivnily naši současnost. Je to
zajímavé čtení—kolik našich rodáků se proslavilo, jaké místní události
ovlivnily zdejší společnost, kolik jich zasáhlo mimo svůj region i dobu.

Rok 2014 je vyhlášen rokem rodiny, rokem české hudby, ale také
třeba mezinárodním rokem krystalografie, dokonce i mezinárodním
rokem malých ostrovních rozvojových států…
Pro Vás ať je to rok plný dobré kondice, dobré nálady a příjemných
prožitků! Doufáme, že k tomu přispějeme i my v knihovně!
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