
BŘEZEN V KNIHOVNĚ
měsíc čtenářů

7. 3. 2017 17:00 Čtenář roku – Babička
Slavnostní podvečer zahájili žáci hudebního oboru ZUŠ Česká Lípa pod vedením 
Pavla Hrice. Mladí umělci potěšili výběrem z klasické i filmové hudby a Pavel Hric 
jejich program doplnil příjemnými slovy o hudbě, knihách a knihovnách.
Hlavní program, který patřil Čtenářkám–Babičkám zahájila ředitelka knihovny 
PhDr. Dana Kroulíková větou, ve které zachytila podstatu a význam literatury
a čtenářství: „Literatura nám nabízí možnost žít více životů”. 
Čestným hostem letošního ročníku byl vítěz Čtenáře roku – Tatínek z roku 2015 Jiří Kraus.
Nominaci pro letošní rok přijalo deset dam, které si svůj život nedovedou představit 
bez knih.
Slavnostního vyhlášení a předání cen se ujala starostka města České Lípy 
Mgr. Romana Žatecká, pro niž spočívá kouzlo a tajemství knih v jejich vůni
a šustění listů. Z jejích rukou přijala gratulaci a diplom Nejlepší Čtenářky–Babičky 
paní Hana Švarcrová, která současně postoupila do krajského kola soutěže, které 
se konalo 24. 3. 2017 v Liberci. Více si můžete přečíst zde nebo zde.

Každoroční celostátní kampaň Březen – Měsíc Čtenářů na podporu čtení knih 
napříč generacemi vyhlašuje od roku 2009 organizace SKIP. Od roku 2011 se
v rámci této kampaně vyhlašuje Čtenář roku, letos jsme čtenáře hledali
v kategorii Čtenářek – Babiček.

tip: LITERÁRNÍ BLOGY

Knihy nekoušou
52 knih

http://www.mucl.cz/ceskolipskymi-ctenarkami-roku-se-staly-babicky/d-23841/p1=22029
https://www.tydenvlk.cz/ceskolipsko1/ceskolipskymi-ctenarkami-roku-2017-se-staly-babicky
http://bastera.blogspot.cz/
http://www.52knih.cz/


senioři píší wikipedii

vysvětlili si termíny: pískoviště, encyklopedický styl, co jsou to zdroje, jaké 
náležitosti musí WikiČlánek splňovat. A co wikipedisty čeká příště? Pokusí se 
vytvořit vlastní článek se všemi parametry pro úspěšné vložení do Wikipedie. 
O WikiKlubu v Českolipském deníku zde. O WikiKlubech na Wikipedii zde.

Od ledna 2017 se v čítárně knihovny 
scházejí členové WikiKlubu. V březnu 
proběhlo už třetí setkání. Členové 
WikiKlubu si  zřídi l i  účet na Wiki , 

 
V únoru mladé čtenáře přivítalo dětské oddělení v novém. K tomu přidáváme 
ještě několik novinek z řady deskových her a tematických kufříků.
Čtěte také na stránkách Českého rozhlasu: více zde    

NOVINKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Na březen – Měsíc Čtenářů MěK Česká Lípa vyhlásila čtenářskou soutěž, v níž 
jsme Vám představili 10 autorů a 10 ukázek z knih. Výhercem soutěže se stala:
Jana Kočová.  Gratulujeme!

SOUTĚŽ

Správné odpovědi: Z. Jirotka: Saturnin; A. C. Doyle: Podpis čtyř; M. Urban: 
Hastrman; Ch.Brönteová:Jana Eyrová; Z. Šmíd: Proč bychom se netopili; 
R. Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita; M. Viewegh: Báječná léta pod psa; 
W. Smith: Řeka Bohů; B. Hrabal: Postřižiny; Ch. Moore: Špinavá práce

Come, read and play
angličtina pro děti 5 – 10 let

WikiKlub

Máme za sebou první tři lekce, začínali 
jsme 18.3.2017, máme 22 dětí a před
sebou ještě 7 lekcí. Baví nás to!!!

AKTUÁLNĚ ze světa literatury 

Mladá dáma současné poezie: Tereza Klenorová, nar. v České Lípě, více najdete
v lit. časopisu Host 2 / únor 2017, nebo zde a zde
Chcete znát tajemství Larse Keplera? více  zde

Magnesia Litera 2017

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/seniori-maji-diky-projektu-opravovat-chyby-po-mladych-20170126.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Klub
http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/1703717
http://vesnu.tumblr.com/archive
https://casopisilegalit.wordpress.com/2015/11/01/basne-tereza-klenorova/
http://kavarna.hostbrno.cz/clanky/tajemstvi-larse-keplera
http://www.magnesia-litera.cz/#aktualne


KALENDÁRIUM, zde

VÍTE, ŽE … ?

plnotextové databáze
beck–online
NOVELIZACE
SBÍRKA ZÁKONŮ
PRÁVNÍ PŘEDPISY KRAJŮ

Dostupné ve studovně Městské knihovny.

Z NABÍDKY SLUŽEB KNIHOVNY

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

K 31. 3. 2017 má MěK Česká Lípa 2990 registrovaných čtenářů. 

24. 4. 1337 V zakládací listině města Bělé 
je doložena exi stence města L ipé.
1617 v tomto roce Jan Jiří a Ota Jindřich 
Vartenberkové obsazují Českou Lípu.

MOHLO by Vás zajímat...

Konference Do černého 2017 zde a zde
Novinka v literárním ocenění Česká kniha 
Zajímavá výstava v Liberci 

AKTUALITY Z KNIHOVNY
zde
nebo na facebooku

Noc s Andersenem
31. 3. 2017

Noci s Andersenem se v českolipské knihovně zúčastnilo 45 dětí se svými 
2  učitelkami a 5 knihovnic, z nichž 4  se hned v úvodu proměnily na známou 
Čtyřlístkovou čtveřici, která celým večerem spáče provázela při plnění řady 
soutěží a her. Jednotícím prvkem bylo téma Čtyřl ístku a vedle plnění  
tematických úkolů zbyl čas na čtení příběhů, po půlnoci dokonce trochu
i hororových. Ráno jsme ještě stihli rozeslat pohlednice na důležité  adresy!

http://www.knihovna-cl.cz/Regionalni-udalosti-2017/2069.html
http://www.iliteratura.cz/Clanek/37737/konference-do-cerneho-2017
https://ikaros.cz/konference-do-cerneho-2017
http://www.culturenet.cz/aktuality/novinkou-6-rocniku-ceske-knihy-je-studentska-cena/n:21555/
http://www.citarny.cz/index.php/aktualne/aktualne-knihy-literatura-vzdelavani-2/5865-do-30-4-nevahejte-nebo-nespatrite-hada-originalni-vystava-josefa-capka-v-liberci-se-skacelem-hrubinem-a-kabelacem
http://www.knihovna-cl.cz/
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-%C4%8Cesk%C3%A1-L%C3%ADpa-333560351916/
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