ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 6 / červenec – září 2014)

Městská knihovna
Jablonec nad Nisou, p.o.
Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou
www.knihovna.mestojablonec.cz
https://www.facebook.com/mkjbc
oddělení pro dospělé čtenáře: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
program. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 710 479
oddělení pro dospělé čtenáře:
pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
oddělení pro děti a mládež:
deti@knihovna.mestojablonec.cz
studovna:
studovna@knihovna.mestojablonec.cz
multimediální oddělení:
multimedialni@knihovna.mestojablonec.cz
programové a audiovizuální oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel:
reditel@knihovna.mestojablonec.cz
městské pobočky:
Mšeno
e-mail: pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel.: 604 966 649
Kokonín
e-mail: pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin
Janovská
e-mail: pobockajanovska@seznam.cz
Skype: knihovna.janovska
Šumava
e-mail: pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel.: 774 722 938

Upozorňujeme, že v měsících
ČERVENEC a SRPEN platí
omezený LETNÍ PROVOZ!
hlavní budova:
do 4. července BĚŽNÝ PROVOZ
od 7. do 11. července ZAVŘENO
od 14. července OMEZENÝ PROVOZ:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 18:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 18:00 hod.
Pátek zavřeno
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Pátek zavřeno
studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí zavřeno
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek zavřeno
městské pobočky:
Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: Středa 10:00 – 17:00 hod.
30. 7. a celý srpen zavřeno
Janovská: Úterý 15:00 – 17:00 hod.
5. a 12. srpna zavřeno
Šumava: červenec i srpen zavřeno

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Milí příznivci naší knihovny,
právě jste otevřeli nové, prázdninové číslo elektronického čtvrtletníku městské knihovny,
které je plné, jak doufáme, pro vás zajímavých informací.
V pravidelných rubrikách opět přinášíme stránky ze života naší knihovny, ze světa
zajímavých knih, regionálních spisovatelů a českého knihovnictví.
Začínají prázdniny, ale ty letošní pro nás (ale i pro vás) nebudou znamenat pouze dva měsíce
omezeného provozu, nýbrž i období plné stavebního ruchu. Po celou tuto dobu je totiž
naplánována rekonstrukce toalet v prvním a druhém patře budovy. Úpravy se budou dotýkat
i prostoru baru před vstupem do audiovizuálního sálu. Z tohoto důvodu bude knihovna
jeden týden (od 7. do 11. července) zcela pro veřejnost uzavřena. Doufáme, že se v této
době podaří provést největší část těch nejhlučnějších a nejprašnějších prací.
I o prázdninách pro vás připravujeme řadu nových titulů knih, CD i DVD, pokračujeme
v zajímavých soutěžích o lákavé ceny. Ale o tom všem se již můžete dozvědět
o pár stránek dále...
Přejeme vám krásné a poklidné léto plné pohody a knížek z naší knihovny!
Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravují:
Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Dana Foltýnová, tel. 484 846 353, video@knihovna.mestojablonec.cz
Další číslo vyjde 1. října 2014.

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Půjčovna pro dospělé čtenáře je největším
oddělením městské knihovny. Zabírá celé první
poschodí budovy. Čtenáři v ní najdou
beletristické knihy, knihy odborného rázu, ale
i poměrně velké množství periodik. Nejsou zde
k dispozidi deníky, ty jsou umístěné
ve studovně k prezenční výpůjčce. Část prostorů
půjčovny zaujímá sklad, kde je umístěna část
staršího fondu naučné literatury. Čtenář do něj
nemá volný přístup, dokument je mu však
ihned na požádání donesen.
Fond půjčovny je přehledně rozdělen. V jedné
části se nachází beletrie, která je seřazena podle
příjmení autora. Pro přehlednost a snadnější
tematické vyhledávání jsou některé žánry
vyčleněny zvlášť - jedná se o poezii, divadelní
hry, sci-fi, válečné romány, dobrodužné romány,
detektivní romány a harlequiny.
Naučná literatura je řazena podle oborů,
pomůckou je mezinárodní desetinné třídění
(MDT), knihy jsou označeny na hřbetě
i v počítači příslušnou signaturou - třídníkem
MDT.
Čtenářům slouží tři počítačové stanice s online
katalogy, ve kterých je možné vyhledávat
dokumenty podle nejrůznějších kritérií.
Několikrát do roka jsou pořádána školení
při kterých čtenářům názorně ukazujeme,
jak efektivně a relevantně v katalogu hledat.
Stejně tak jsou s ním seznamováni
studenti při besedách a knihovnických lekcích.
,

Mimo základní službu oddělení, kterou je
půjčování, je samozřejmostí možnost
rezervace dokumentu, který je momentálně
vypůjčený. Tato služba je celoročně velmi
hojně využívaná a díky zasílání e-mailů
s oznámením jsou rezervace vyzvedávány
v co nejkratším možném čase. Doplňkovou
službou je pak objednávání dokumentů, která
spočívá v "zamluvení" knihy či časopisu, jež
jsou momentálně k dispozici na regále. Čtenář
pošle přes online katalog žádost o objednávku,
knihovnice dokumenty vyhledají a odloží
stranou, čtenář má pak povinnost knihu si
nejpozději následující výpůjční den
vyzvednout. Odpadne mu tak hledání knih
na regále.
A plány do budoucna? Kromě průběžné
aktualizace knihovního fondu ve skladu
bychom chtěli tyto knihy označit signaturou
SKD a barevným proužkem, aby bylo na
první pohled jak čtenářům, tak i samotným
knihovníkům jasné, že se kniha nenachází
ve volném výběru.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?
PŘEDSTAVÍME VÁM SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

SLUŽBA "REZERVACE DOKUMENTŮ"

V případě, že je dokument, který si čtenář žádá,
momentálně vypůjčen, je možné si jej rezervovat.
Jakmile se některý z exemplářů vrátí,
automatizovaný knihovní systém čtenáři
rezervaci oznámí.
Uvědomění o vyřízené rezervaci čtenář obdrží
poštou na korespondenčním lístku (v tomto
případě účtuje knihovna poplatek 13 Kč jako
úhradu poštovného) nebo e-mailem (zdarma).
Dokument si může čtenář
rezervovat několika způsoby:
- ústně přímo v půjčovně, pracovníci knihovny
rezervaci zaevidují v knihovním programu,
- pomocí online katalogu, který uskutečnění
rezervace umožňuje,
- je možné požádat telefonicky či e-mailem
o zarezervování dokumentu.
Rezervovat dokumenty si mohou pouze
registrovaní čtenáři, zrušit rezervaci je možné opět
osobně v půjčovně nebo přes čtenářské konto,
popř. požádat telefonicky či e-mailem.

V naší knihovně je možné rezervovat
jakýkoliv dokument, tzn. knihy, periodika,
deskové hry, CD, DVD, tematické kufříky
i čtečku elektronických knih.
Lhůta k vyzvednutí připravených
rezervovaných dokumentů činí
od oznámení u knih, tematických kufříků
a deskových her 14 dní, u CD, DVD
a elektronické čtečky 1 týden.
Naše knihovna ročně vyřídí na 5 500
rezervací, přičemž nejžádanějšími tituly
letošního roku jsou:
A hory odpověděly (Hosseini)
Poslední aristokratka (1. díl); Aristokratka
ve varu (2. díl) (Boček)
Dům na útesu (Roberts)
Had a hůl (Wood)
Hvězdy nám nepřály (Green)
Inferno (Brown)
Móda v ulicích protektorátu (Burianová)
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
(Jonasson)
Padesát odstínů šedi (James)
Písečný muž (Kepler)
Smrtelné nebezpečí (Brown)
Švábi; Levhart; Netopýr; Pentagram
(Nesbo)
Volání kukačky (Galbraith)
Zlodějka knih (Zusak)
Zmizelá (Flynn)

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
DOPORUČÍME VÁM KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI A KTERÉ NÁS ZAUJALY.
NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

SIMON MAWER
SKLENĚNÝ POKOJ

Příběh je inspirovaný skutečným osudem
brněnské vily Tugendhat. Na pozadí osudů
jejích majitelů se zrcadlí tragédie celého
českého národa. Dům na kopci nad Brnem
byl postaven na míru židovsko-křesťanskému
novomanželskému páru a vyzařuje
bohatství, sebevědomí, krásu
a majestátnost. Avšak jen do chvíle, než
do země vstoupí nacistické vojsko a manželé
musí vilu i zemi opustit. Život vily se
s odchodem jejích majitelů
ale nezastaví. Přechází z jedněch rukou
do druhých, z českých do nacistických, pak
do sovětských až se opět vrátí do majetku
československého státu.
Jenom málo knih dokázalo očima cizince
(podobně jako Gottland Poláka Maria
Szczygiela) postřehnout československou
realitu druhé poloviny dvacátého století tak
brilantně jako tento příběh.
Román je o to cennější, že byl v létě 2009
nominován na nejprestižnější knižní cenu
anglicky mluvícího světa
The Man Booker Prize.

Mawer, Simon. Skleněný pokoj. Vyd. 1.
Zlín : Kniha Zlín, 2009. 391 s.
ISBN 978-80-87162-19-4

Simon Mawer (18. září 1948, Anglie) je
anglický spisovatel žijící v Itálii. Většinu
života pracoval jako učitel biologie postupně
ve Spojeném království, na Maltě, Kypru
a v Itálii.
První román Chiméra vydal ve třiceti devíti
letech. Kniha získala McKitterickovu cenu
v kategorii britských prvotin. Po dalších třech
knihách přišel román Mendelův trpaslík, jenž
mu přinesl všeobecnou známost. The New
York Times ji označil za jednu z nejlepších
knih roku. Následovaly Jidášovo evangelium
a The Fall, která znamenala zisk
Boardman–Taskerovy ceny pro rok 2003.
V roce 2009 vyšla zmíněná kniha
Skleněný pokoj, pojednávající o výstavbě
funkcionalistické vily v Československu
roku 1928.
Dobrodružný román Dívka, která spadla
z nebe z roku 2012, zasazený do druhé
světové války, také získal pozitivní kritiku.

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

BUDOVA STARÉ RADNICE

Sídlo městské knihovny na Dolním náměstí,
budova známá jako stará radnice, se letos
dožívá úctyhodných sto čtyřiceti pěti let.
Postavena byla v letech 1867-1869 podle
návrhu libereckého stavitele Gustava Sacherse
(1831-1874) ve stylu jednoduché rané
novorenesance. Je umístěna na severní straně
náměstí, tehdy zvaném Neuer Markt, který je
po Mírovém náměstí (původně zvaném Alter
Markt) druhým nejstarším jabloneckým
náměstím. Neuer Markt byl založen v roce
1864, tedy pouhých pár let před samotnou
stavbou budovy.
Záměr postavit radnici, která by sloužila
rozrůstající se obecní správě, zrál několik let,
oživen pak byl v souvislosti
s povýšením Jablonce na město roku 1866.
Během let v ní sídlila nejen městská správa,
ale i řada dalších institucí - pošta, okresní
zastupitelstvo, okresní úřad, od roku 1933 pak
knihovna, nejprve německá, po druhé světové
válce česká. A děje se tak do dnešních dnů.
Budova prošla několika rekonstrukcemi.
V roce 1901 byla podle plánů jabloneckého
stavitele Johanna Schwalma postavena
přístavba ze strany dnešní Chvojkovy ulice,
ve třicátých letech přibyl budově vchod
umístěný v části s věží a přízemní okna
byla nahrazena výkladními skříněmi.

Poslední rozsáhlá
rekonstrukce se
uskutečnila
v letech sedmdesátých,
kdy byl celý objekt
upraven pro potřeby
knihovny. Úpravy se
týkaly jak interiéru, tak i exteriéru.
Vnitřní prostory byly navíc vyzdobeny
mosaznými plastikami, skleněnými vitrážemi
a obrazy od místních výtvarných umělců.
Tato díla zdobí objekt i v současnosti.
Ovšem ne všechny plány byly uskutečněny.
Sklepní prostory adaptovány oproti původním
plánům nakonec nebyly, ani na dvorku
knihovny nevznikla plánovaná japonská
zahrada lákající návštěvníky k posezení.
Mnohem více se ale dozvíte v září na naší nové
výstavě, která bude věnovaná právě této budově.
Bude bohatá na dobové fotografie, které život
této jedinečné budovy přiblíží.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVÍME VÁM ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

PAVEL BRYCZ
Narodil se v roce 1968 v Roudnici nad Labem.
Žije v Jablonci nad Nisou.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dramaturgii
na Divadelní fakultě AMU v Praze.
Píše prózu a rozhlasové hry, věnuje se
literatuře pro děti a televizní scenáristice,
vyzkoušel si práci reklamního
textaře i pedagoga.
Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro který
napsal řadu povídek především pro děti.
Je autorem dvou večerníčků: Dětský zvěřinec
(2008) a Bílá paní na hlídání (2013).
Jeho první sbírkou byly povídky Hlava
Upanišády (1993). Za knihu básní
v próze Jsem město (1998) získal
Cenu Jiřího Ortena (1999).
U čtenářů i kritiky bodoval především
románovou epopejí Patriarchátu
dávno zašlá sláva, za kterou
v roce 2004 obdržel Státní cenu
za literaturu, Za knihu Bílá paní
na hlídání získal Zlatou stuhu 2011
v kategorii nejlepší beletrie
pro děti a mládež.
Je autorem také řady textů pro hudební
skupinu Zdarr, ex-členů kapely Laura
a její tygři. Jeho práce byly
přeloženy do několika jazyků.

Bibliografie:
Hlava Upanišády (1993)
Láska na konci světa (1997)
Jsem Město (1998) - Cena Jiřího Ortena 1999
Miloval jsem Teklu a jiné povídky (2000)
Sloni mlčí (2002)
Patriarchátu dávno zašlá sláva (2003) - Státní
cena za literaturu 2003
Malá domů (2005)
Kouzelný svět Gabriely (2006) - nominovaný
na cenu Magnesia Litera 2007
Mé ztracené město (2008)
Dětský zvěřinec (2008)
Svatý démon (2009)
Bílá paní na hlídání (2010) - Zlatá stuha
v kategorii nejlepší beletrie pro děti
a mládež 2010
Tátologie aneb rady pro začínající
tatínky, kteří nechtějí brzy skončit
(2011)
Co si vyprávějí andělé? Fantasy
všedního dne (2011)
Tátologie 2 aneb nefňukejte a pochlapte se (2012)
Mé ztracené město - e-book (dvojkniha se Jsem
město) (2013)
Neberte nám Ptáka Loskutáka (2013)
Muž bez ženy není člověk (2014) - titul vyjde
30. září, křest je plánován na říjen v naší knihovně

KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVÍME VÁM DALŠÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V LUČANECH NAD NISOU
Počátky knihovnictví v Lučanech souvisí
s činností nejrůznějších spolků, které
zřizovaly vlastní knihovny za účelem
vzdělávání svých členů.
Další výraznější vývoj je již spojen s dvacátým
stoletím. Na základě jednání městského
zastupitelstva ze dne 29. prosince 1920 vznikla
v Lučanech obecní knihovna, která
nepřerušila svou činnost
ani během druhé světové války.
Po roce 1945 vznikla při Osvětové besedě česká
knihovna, která v té době byla umístněna
v prostorách bývalé české školy. V lednu 1969
rozhodla rada místního národního výboru
ustavit lučanskou knihovnu jako samostatné
kulturně výchovné zařízení.
10. října 2006 byl Parlamentem České republiky
udělen Lučanům nazpět titul města a knihovna
začala opět pracovat pod názvam Městská
knihovna v Lučanech nad Nisou.

Knihovna poskytuje základní knihovnické
služby. Je plně automatizovaná, používá
knihovní program Clavius, avšak její fond není
přístupný prostřednictvím online katalogu.
Samozřejmostí je přístup na internet.
V knihovně je možné zakoupit pohlednice
a další propagační materiály města Lučany nad
Nisou. Zároveň je to místo, kde se podávají
informace o pořádání kulturních akcí, zájezdů
a dalších společenských aktivitách města.
Dlouholetou knihovnicí je paní Zdena
Lédlová.
Webové stránky knihovny najdete na adrese:
http://www.lucany.cz/mk.htm.
Otevírací doba
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
:

AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

HOLDUJ TANCI, POHYBU
vyhlášení fotografické soutěže
Na konci měsíce května jsme vyhlásili vítěze naší fotografické soutěže
na téma "Holduj tanci, pohybu".
Tak jako každý rok, tak i letos se sešlo neuvěřitelné množství
kvalitních a originálně pojatých prací, ze kterých odborná komise
vybrala následující vítěze:
Kategorie do 16 let:
1. Jakub Svoboda - Vousatá slečna - ZŠ Pěnčín
2. Radek Votoček - Na Suškách - ZŠ Pěnčín
3. Veronika Pavlíková - Touch of the sky - Liberec
Kategorie nad 16 let
1. Martin Kubišta - Svobodný - Lučany
2. Jan Strakoš - Takt Liberec dancers - Liberec
3. Ladislav Máša - Barevná řeka - Brno
:

Garantem soutěže byl
fotoklub Balvan a sponzorem
firma FOTO LACCER.
Jejich zástupci byli také členy
odborné poroty.
Na slavnostní vyhlášení
byli pozváni ti nejlepší
fotografové, včetně rodinných
příslušníků, dále členové
poroty a sponzoři akce.
Pro zpestření slavnostního
odpoledne bylo připraveno
vystoupení pana Jana Krajníka
a Martina Gorčíka.
Nechybělo ani promítání
všech zaslaných prací.

AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

NOC LITERATURY
Květen, měsíc jara a lásky, jsme se rozhodli
oslavit veřejným čtením. A jako téma se
samozřejmě nabízelo láska a milostné vztahy.
Večer se konal v rámci celoevropské Noci
literatury, proto jsme vybírali z tvorby
současných, a pro nás nejbližších, českých
autorů. A aby bylo čtení pro posluchače co
nejatraktivnější, četli jsme postupně na vícero
místech - v multimediálním oddělení,
ve studovně, v oddělení pro dospělé čtenáře
a v audiovizuálním sále.
Zájem veřejnosti vzbudily přednášky
osobností z našeho regionu, ať už to byla
paní Christa Petrásková se svým povídáním
o jizerskohorských perličkách, putování
pánů Petra Weisse a Vladimíra Trégla
po zapomenutých zámcích
a šlechtických sídlech Libereckého kraje
či cestopisná beseda Lubora Laciny, který
pokračoval v toulkách po jižní Moravě.
Nad významem komunální symboliky měst
a obcí se zamýšlel ředitel jabloneckého
archivu Jan Kašpar.
Do knihovny přijel představit svoji knihu
Průvodce protektorátní Prahou pan Jiří
Padevět, ředitel nakladatelství Academia.
Titul se stal Knihou roku 2014, hlavním
vítězem knižních cen Magnesia Litera.
Krátké zprávičky včetně fotografií z těchto,
ale samozřejmě i všech dalších akcí,
naleznete na našich webových stránkách.

Pásmo čtení jsme odstartovali povídkami
Jaroslava Rudiše Taxi Kiel a Laura, dále jsme
navázali Mlčením Ireny Obermannové, mezi
regály v půjčovně pro dospělé jsme
pokračovali Královstvím za story Petra
Šabacha a večer ukončili Srovnávacím testem
Michala Viewegha.
Pro všechny účastníky tohoto velmi milého
setkání bylo připraveno malé překvapení
v podobě pohoštění.

AKCE V KNIHOVNĚ
SOUTĚŽE

I o prázdninách pokračují naše soutěže pro malé i velké. Své znalosti můžete prověřit v poznávacím
kvízu Zákoutí Jizerských hor, luštitelské soutěži O zlatou makovici, ve znalostním testu Znáte-vítetušíte a ve čtenářské soutěži Lovci perel.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

1. září (pondělí)
Rok české hudby - klasicimus (o hudbě
s Věrou Štrynclovou)
2. září (úterý)
Virtuální Univerzita třetího věku (úvodní přednáška
kurzu pro seniory)
9. září (úterý)
Když se létalo na měsíc (astronomické okénko Martina Gembece)
13. září (sobota)
Den evropského dědictví (stanoviště poznávací trasy, promítání
medailonků regionálních autorů, čtení příběhů, kolo štěstí, výstava)
23. září (úterý)
Komunální symbolika Jablonecka do roku 1990
(přednáška Jana Kašpara)

UČITEL A KNIHOVNÍK
JULIUS STREIT (1884-1966)
VÝSTAVA KE 130. VÝROČÍ NAROZENÍ ŘEDITELE
JABLONECKÉ VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Učitel a knihovník Julius Streit se narodil
v roce 1884, tedy v době, kdy post starosty
města Jablonce už tři roky zastával Adolf
Heinrich Posselt. Pro město to bylo
období hospodářského, stavebního
i demografického rozkvětu, který trval
po několik následujících desetiletí.
S rozvojem města rostl postupně i zájem
zdejších lidí o regionální historii a tradice,
začaly se vydávat místní i okresní vlastivědy.
Láska k vlasti a domovu představovala v té
době vysokou společenskou hodnotu.

V Německu se pak po letech opět vrátil
ke své původní profesi učitele. Na svoji
vlast ale nezapomněl a věnoval ji nejednu
ze svých vzpomínek.
Výstava se snaží přiblížit osobnost člověka,
který stál na počátcích jabloneckého
německého veřejného knihovnictví jako
jednoho z kořenů současné městské
knihovny.

Streit do Jablonce přišel coby mladý učitel
v roce 1911 a brzy zapadl do zdejšího
prostředí. Svoji profesi kantora však po pár
letech opustil, aby se mohl věnovat nově
založené městské knihovně,
vzdělávání a osvětě.
Měl to štěstí, že podstatnou část svého
působení v Jablonci prožil za doby
úspěšného úřadování starosty
Karla R. Fischera, s nímž ho pojila řada
stejných zájmů, členství v mnoha spolcích
a v neposlední řadě i práce v knihovní radě.
Na postu ředitele německé městské knihovny
působil do konce druhé světové války, kdy
stejně jako řada dalších musel město
a Jizerské hory opustit, aby začal
v domově novém.

Výstava je přístupná veřejnosti až
do konce srpna během otevírací doby
knihovny. Od měsíce září pak bude
nahrazena výstavou o staré radnici, sídle
městské knihovny. Více o této budově
se dočtete v tomto čísle čtvrtletníku.

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
kampaň na podporu emocionálního
zdraví dětí a mládeže

V roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která
již osmým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.
Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje
na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury
a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.
Víte, že pravidelné čtení dítěti:
- uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
- vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
- podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí;
- rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování, formuje čtecí a písemné návyky;
- učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému, rozvíjí představivost;
- zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje paměť;
- přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
- rozvíjí smysl pro humor, je výbornou zábavou;
- zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
- je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
- chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
- je prevencí patologických jevů?

STAČÍ 20 MINUT KAŽDÝ DEN!

Webové stránky kampaně: http://www.celeceskoctedetem.cz/

