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Den pro dětskou knihu 26. 11. 2016, účast: 150 dětí
Každoročnímu svátku dětské knihy předcházely přípravy , které zahrnovaly
sběr podzimních plodů a jejich sušení, aby bylo dostatek materiálu pro
zdobení  adventních věnečků. Nechybělo stř íhání, lepení a skládání 
papírů do vánočních tvarů a motivů a samozřejmě pečení  perníčků,
které si  děti  na dí lničkách rády nazdobí.
A jakmi le bylo vše připraveno, mohl Den pro dětskou knihu začít.
Děti si vytvořily vlastní knížku, po splnění všech úkolů si nazdobily adventní
věneček, perníček, složily vánoční hvězdu a andělíčka.
Kdo využil nabídky a zakoupil dětskou knihu za zvýhodněnou cenu, vyřešil
tak dárek k Mikuláši nebo pod stromeček. 

Výtvarná soutěž – Den pro dětskou knihu, účast: 230 dětí
Do soutěže se zapojilo celkem 13 školských institucí. Těm, kterým se téma:
Kniha–Peklo–Čert povedlo ztvárnit nejlépe, předal ceny 5. 12. 2016 Mikuláš
s čertem a  andělem. Účast v soutěži nás velice potěšila a máme radost,
že Vás baví tvořit!
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Expres Balíček 
V listopadu Městská knihovna pro své uživatele spustila novou službu: Expres 
Balíček. Chceme čtenářům vyjít vstříc ve chvíli, kdy nemají  čas na výběr 
knih, ale zároveň mají představu o titulech, které by si rádi  přečetli. Stačí 
vyplnit online-formulář na stránkách knihovny a balíček knih dle Vašeho 
přání bude připravený. Prostě Take Away z knihovny. 

PC kurz pro seniory
Díky  Ministerstvem kultury
podpořenému projektu
Knihovna pro seniory – senioři
v knihovně jsme  na naší pobočce Špičák uskutečnili kurz práce s počítači, který
byl knihovnou v tomto obsahu realizován poprvé. Počítačový kurz pro seniory 
probíhal od října do prosince a byl zaměřen na  základní uživatelské znalosti.
V rozsahu 25 vyučovacích hodin jsme tak seniorům umožnili  vzdělání v oblasti, 
ve které se nestihli vzdělat nebo získané znalosti potřebovali prověřit, své doved-
nosti zaktualizovat a zdokonalit v novém uživatelském prostředí. Kurz jsme uspořá-
dali pro malou skupinu 10 zájemců, s velmi osobním přístupem a individuálními 
potřebami. Vedle samotných počítačových a dalších znalostí a dovedností splnil 
tento projekt současně i funkci sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstev-
níky. 
A jaké byly ohlasy? Nadšení ze založení e–mailových schránek, radost ze vzájemně 
zaslaných mailů, motivace k pořízení vlastních notebooků.

CO PŘIPRAVUJEME
2017

Come, read and play – projekt angličtiny v knihovně vyučovaný na základě 
metody CLIL. Začínáme v půlce března, prozatím jako pilotní program pro 
předem přihlášené děti od 5 do 10 let.

Ocenění Čtenář roku 2017 – hledáme nejlepší čtenářskou BABIČKU. 
Slavnostní vyhlášení proběhne v MěK Česká Lípa 7. 3. 2017

Noc s Andersenem 31. 3. 2017 s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek.

Ve spolupráci s Libertinem připravujeme příměstský tábor –  Léto s knížkou 
v termínu 10. – 14. 7. 2017, více na stránkách DDM Libertin zde

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc889fIHJYoSLJ7BOWlJ-RP9wSM83UTJKqnvAOlz4hwOmuzng/viewform?c=0&w=1
http://www.libertin.cz/cs/prazdniny-s-moji-oblibenou-knizkou


Ptáte se… 
CO SE V KNIHOVNĚ DĚJE,
KDYŽ JE ZAVŘENO?

Hrajeme pohádky pro MŠ, více zde

Každé úterý pořádáme v čítárně
od 17:00 besedy nebo autorská čtení,
více zde

 v oddělení beletrie: Letopisy královské komory – Mrtvý posel, Vondruška Vlastimil
 v naučném oddělení : Z dějin České Lípy, Panáček Jaroslav
 v dětském oddělení: Případ: detektivové, Pospíšilová Zuzana
 v čítárně a ve studovně:
 e–kniha: Padesát odstínů temnoty, James E. L.
 audio–kniha: Poslední aristokrata, Boček Evžen
 průvodce: Kam na jižní Moravě, Obůrková Eva
 časopis: Čtyřlístek
 

Pořádáme tematické a vzdělávací
besedy pro ZŠ a SŠ, více  zde

VÍTE, ŽE … ?

plnotextové databáze

AnoPress IT 
Články z denního tisku
od roku 1996 jsou přístupné
již od 7.00 hodin v den vydání.

Dostupné ve studovně
Městské knihovny.

Nejpůjčovanější kniha v MěK v roce 2016 byla:

Z NABÍDKY SLUŽEB KNIHOVNY

 w w w .k n i h ovn a- c l . c z p r op aga c e @ k n i h ovn a - c l .c z + 420  487  883  441

 14. 2. 2017 Mezinárodní den – Daruj knihu: více zde

České Centrum v Paříži uspořádalo výstavu k výročí prvního francouzského
vydání Ferdy mravence roku 1927: více zde

Knihy oceněné prestižními cenami v nakladatelství Odeon: více zde

AKTUÁLNĚ ze světa literatury 

http://www.knihovna-cl.cz/Porady-pro-materske-skoly/852.html
http://www.knihovna-cl.cz/Aktuality/233.html
http://www.knihovna-cl.cz/Nabidka-prednasek-besed-a-poradu/334.html
https://bookgivingday.com/
http://citarny.cz/index.php/knihy-lide/autori-a-knihy/ilustratori-a-detske-knihy/3865-sekora-ferda-mravenec-prvni
http://www.citarny.cz/index.php/aktualne/aktualne-knihy-literatura-vzdelavani/4478-knihy-odeonu-ocenene-svetovymi-cenami
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