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AK JSME SI VEDLI V UPLYNULÉM ROCE
VYDALI JSME „ZNAKOKNIHU“
Čtení je pro většinu neslyšících, kteří přišli o sluch
před narozením anebo ztratili sluch před rozvojem
mluvené řeči, náročnou a neoblíbenou disciplínou. Ve
středu 22. listopadu 2017 byla na liberecké radnici
slavnostně
pokřtěna
prvotina
svého
druhu,
znakokniha. Knihovna se snaží přispět k rozvoji
čtenářství i českého znakového jazyka, a proto
vznikla tato webová aplikace, kterou si již
nyní můžete prohlédnou (a vyzkoušet) ZDE. Určena
je nejen neslyšícím uživatelům a jejich rodinám, ale všem zájemcům o český
znakový jazyk.
SLAM POETRY – KVALIFIKAČNÍ KOLO
Průvodcem celého večera, který probíhal 4. listopadu
v prostorách Kina Varšava, byl Dr. Filipitch, finalista
MČR v slamu v letech 2016 a 2017. Hodnocení
účinkujících se zhostili dobrovolníci z řad diváků.
Nejvyšším číslem mohla být desítka, někteří
z hodnotitelů zkoušeli zadat i čísla vyšší, nicméně vždy
bylo započítáno pouze deset bodů.  Kvalifikačního
kola se zúčastnilo 10 soutěžících, někteří z nich byli již
ostřílení slameři, někteří si před publikum stoupli poprvé – a obstáli na výbornou.
Vystoupení probíhala ve dvou kolech, součet bodů z obou kol pak rozhodl
o konečném pořadí. Výhercem kvalifikačního kola a postupujícím do
celorepublikového finále, které se koná 2. prosince v pražské Meet Factory, se již
podruhé stal liberecký gymnazista Dave Naslamkejv.
PROSINCOVÉ AKCE V KNIHOVNĚ
Pro poslední měsíc v tomto roce jsme si pro Vás připravili opět bohatý program akcí.
V sobotu 2. prosince knihovna ožije energií našich malých čtenářů, bude probíhat
Den pro dětskou knihu. V pořadu Spisovatelé do knihoven se nám představí mladá
prozaička Ivana Myšková. Zazpívat společně koledy si budete moci v pořadu Okolo
stola a v sobotu 23. prosince těsně před Štědrým dnem na děti čeká oblíbený pořad
Hrajeme si, přemýšlíme a vyrábíme. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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„BATERKA“ PRO DOSPĚLÉ MĚLA ÚSPĚCH
V úterý 14. listopadu se konala oblíbená akce S baterkou
do knihovny (pro dospělé). Zšeřelými prostorami knihovny
se opět několik odvážných zájemců vydalo pátrat po
odpovědích. Tentokrát jsme se zaměřili na slavné
regionální osobnosti a celou cestu po knihovně jsme
pojali jako výlet, možná by se dalo říci turistický výšlap,
protože v knihovně je schodů nepočítaně. Turisté z řad
veřejnosti byli přiřazeni k jedné ze šesti skupin a ty se pak
pod vedením svých vedoucích (knihovníků) vydali na cestu. Na celkem osmi
stanovištích byli připraveni naši knihovníci a knihovnice převlečeni za (ne)známé
postavy z libereckého regionu. Po krátké sehrané
scénce přišla na řadu mnohdy záludná otázka a jen
úspěšní řešitelé dostali pastelku a dílek mapy. Na
závěr čekalo turisty pohoštění, ale také poslední
a nejtěžší úkol. Jednotlivé dílky mapy, které
účastníci výletu získali, totiž museli nalepit do slepé
mapy, doplnit názvy míst a chybějící místa do mapy
dokreslit. Jak se ukázalo, jednalo se o Novou
speciální mapu Ještědských a Jizerských hor od
Josefa Matouschka z roku 1938. Vedoucí celého zájezdu, turistka Kateřina, potom
nekompromisně – dle šablony – udělovala skupinám body dle toho, jak přesně se do
mapy strefily. Nejúspěšnějším se stalo družstvo s 18 body.
LETEM ONLINE SVĚTEM – VOGUE
V letošním roce přibyl v nabídce našich elektronických zdrojů
zajímavý přírůstek. Nejen pro příznivce módy je k dispozici
kompletní archiv amerického vydání proslulého módního
časopisu Vogue. Naleznete v něm všechna čísla od prvního
vydání v roce 1892 až po ty nejnovější. Dostupný je úplný obsah
jednotlivých čísel včetně módních editorialů, obálek, inzerce,
apod. Archiv je přístupný jak v prostorách knihovny, tak pro
všechny uživatele Krajské vědecké knihovny prostřednictvím
vzdáleného přístupu po přihlášení do uživatelského konta.

VÍTE, ŽE…
… jsme se zapojili do Čtenářské výzvy 2018 a Vy můžete s námi?
Již koncem tohoto roku zveřejníme podrobnosti, ale už nyní Vám můžeme prozradit,
že budete-li se chtít do této výzvy zapojit a zaregistrovat se na našich webových
stránkách, naleznete u nás v knihovně maximální podporu. Pro každé z dvaceti
témat Vám připravíme nejméně 15 tipů ke čtení. Na konci roku, po skončení výzvy,
vylosujeme tři výherce a odměníme je zajímavými dárky.
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… ples knihovny bude v sobotu 27. ledna 2018?
Plánujete-li si plesovou sezonu, nezapomeňte si již nyní do Vašeho diáře zanést
datum 27. ledna. V programu nebude opět chybět ukázka tanečního umění,
diskotéka a živá hudba. Už teď si můžete chystat šaty v barvě „bordó“. Více
informací přineseme v prosincovém čísle.
LITERÁRNÍ UDÁLOST – „NOVÝ“ KUNDERA PRÁVĚ VYŠEL. PO 38 LETECH
Dobrá zpráva pro milovníky české literatury: právě vychází – poprvé
v České republice – Kniha smíchu a zapomnění Milana Kundery.
Geneze románu je složitější: autor jej psal původně česky, ale
poprvé vyšel francouzsky pod názvem Le livre du rire et de l'oubli
v Éditions Gallimard roku 1979. Česky byl vydán v roce 1981
v Torontu v nakladatelství Sixty-Eight Publishers a v České republice
vychází v nakladatelství Atlantis právě v těchto dnech. To znamená,
že již brzy si jej budete moci půjčit i v naší knihovně. Původní
exemplář naše knihovna totiž nevlastní – exilové vydání je velmi
obtížně dostupné. Jedná se o jistý „dluh“, neboť Kniha smíchu a zapomnění je
posledním románem, který psal Kundera česky, a zároveň také jediným, který zatím
v České republice nevyšel.

TIPY NA PROSINEC
Elena Ferrante – Geniální přítelkyně. Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří
zůstanou: mezičas
Třetí kniha románové ságy o dvou přítelkyních je situována do
neklidných sedmdesátých let. Obě přítelkyně nechaly za sebou dobu
nevázaného dospívání a jsou postaveny před životní rozhodnutí. Elena
prchá z neutěšeného neapolského ghetta a rozhodne se zkusit štěstí ve
Florencii. Lily zůstává doma v ponurých životních podmínkách. Přežije
jejich přátelství vzdálenost a odloučení? Nebo bude lepší vztah zničit?
Jim Bob Morrison – Jedinečná dovolená Franka Derricka, 82 let
Svérázný stařík Frank Derrick je zpět. Přestože oslavil už 82. narozeniny,
je stále plný elánu. Jeho dcera v Los Angeles prožívá špatné období,
a tak Frank neváhá a opouští rodnou Anglii. Autor je mistrným
pozorovatelem a skvělým vypravěčem lidských příběhů, do nichž tak
akorát dávkuje moudrost smíšenou s břitkým anglickým humorem.
Kamila Skopová – Čechy domov můj aneb Malá vlastivěda o místech, lidech,
řeči, krojích, zpívání... i stravování
Nová kniha populární výtvarnice a etnografky je poutí po zemích
českých, po jejích etnografických regionech. Jednotlivé kapitoly přibližují
vybrané oblasti a popisují krajové zvyky, jazyk, architekturu, stravu či
odívání. Knihu doprovází CD, kde najdete nahrávky 15 lidových písní ze
14 regionů Čech (v hudební úpravě Ivy Dostálové).
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Jiří Trávníček – Česká čtenářská republika: generace, fenomény, životopisy
Publikace je založena na anonymních čtenářských životopisech běžných
Čechů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Celkem 138 výpovědí
slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. První, generační
perspektiva, portrétuje čtyři generace (rozhlasovou, televizní, počítačovou
a internetovou). Druhá perspektiva se zabývá tematickými průsečíky —
např. Babička, detektivka, film a kniha, povinná četba a další. Třetí úhel
pohledu přináší devět životních čtenářských příběhů.
Edgar Wallace – Kriminální příběhy Johna G. Reedera (CD)
Inspektor Reeder, trochu suchar a pedant, ve službách státního
zástupce Sira Bredona, rozlouskne každou záhadu. Odehrává se
v Londýně ve dvacátých letech minulého století. Titulní role se ujal Ivan
Trojan.
Douglas Adams – Stopařův průvodce galaxií (CD)
Kultovní humorný sci-fi román plný nepřekonatelných hlášek a neotřelých
nápadů. Planeta Země byla sice zničena, protože překážela v trase nové
expresní dálnice vedoucí sluneční soustavou, ale Arthur Dent a Ford
Prefect se zachrání... Čte Vojtěch Dyk.
KALENDÁRIUM

Michael Robotham (* 9. listopadu 1960)
Australský spisovatel a investigativní žurnalista. U nás je známý
jako autor napínavých krimi románů a thrillerů, ale psal také knihy
o významných osobnostech světa sportu, politiky či umění a vědy.
Jeho krimi romány byly přeloženy do třiadvaceti jazyků a sklidily
ohlas po celém světě, do češtiny byly přeloženy čtyři z nich, ale
k vydání se připravují další ze série s psychologem Joem
O’Loughlinem.
Astrid Lindgrenová (14. listopadu 1907 – 28. ledna 2008)
Švédská spisovatelka příběhů, které si zamilovaly děti po celém
světě. Z jejího pera vznikly postavy jako Pipi Dlouhá punčocha,
Karkulín ze střechy, Děti z Bullerbynu či Ronja, dcera loupežníka.
Velmi úspěšné byly i detektivky pro děti (Detektiv Kalle má
podezření). Je laureátkou Ceny Hanse Christiana Andersena, která je
udílena nejlepším autorům dětských knih. Její knihy byly přeloženy do
více než 70 jazyků a prodávají se ve více než 100 zemích světa.
Mimo příběhů pro děti psala i romány, divadelní hry, poezii a povídky.

Zajímají nás Vaše názory a náměty. Pište nám!

Další číslo vyjde 20. 12. 2017

E-zpravodaj KVK v Liberci připravuje Michaela Valterová (valterova@kvkli.cz). Poděkování za
příspěvky patří E. Šťastné a L. Foglovi. V textu jsou využity informace z webu databazeknih.cz.
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