
 

 

 

 

Změny v knihovně 

 
Na začátku letošního roku jsme uzavřeli partnerskou 

dohodu mezi Obcí Nová Ves nad Nisou a spolkem 

Novovesan o zajišťování provozu knihovny a 

knihovnických sluţeb v naší obci. 

Od 14. ledna zahájí naše knihovna provoz dle nové 

otevírací doby, rozšíří nabídku sluţeb a to vše pod 

vedením nové knihovnice paní Barbory Edwards. 

Mnozí z Vás v loňském roce zaregistrovali, ţe 

Novovesan rozšířil nabídku kniţního fondu ve 

spolkové knihovně o cca 250 nových titulů. Tyto 

knihy, spolu s kniţním fondem obecní knihovny, 

budou půjčovány za stejných – bezplatných – 

podmínek v jedněch prostorách. Provozovatelem 

těchto sluţeb je nově spolek Novovesan. Co Vás 

čeká za změny? V první řadě otevírací doba: 

pondělí 14.00 – 16.00 hodin, čtvrtek 16.30 

– 18.30 a každou první sobotu v měsíci 

9.30 – 11.00 hodin.  
Provozní doba knihovny počítá s rozšířenou 

nabídkou sluţeb pro děti z MŠ a ZŠ během 

pondělních odpolední, kdy budou děti moci vyuţít i 

během pobytu ve školní druţině sluţeb knihovny. 

Čeká je mnoţství doprovodných aktivit a soutěţí, 

poradenství při výběru vhodných titulů a ukázky 

práce s internetovými kniţními katalogy. Pro děti 

otevíráme společný čtenářský cyklus ve spolupráci 

se ZŠ, který spočívá v pravidelné čtenářské besedě 

na vybrané literární téma v knihovně. Tento cyklus bude probíhat 1x měsíčně v dopoledních hodinách v rámci výuky českého 

jazyka – čtení. Pro dospělé bude v nabídce také mimo knihovní sluţba nabízející zajištění titulů, dokumentů či jiných materiálů 

i z jiných knihoven. Dospělí mohou samozřejmě i nadále vyuţívat sluţeb internetu, či se naučit pracovat s kniţními 

vyhledávači národních databází. To vše za dopomoci profesionální knihovnice, která je připravena Vám poradit a pomoci. 

Během prvních týdnů dojde i ke změně uspořádání knihovny. Vznikne zde dětský koutek pro nejmenší, klidová zóna pro 

studium materiálů v knihovně a nově si zde můţete dát zdarma kávu nebo čaj. Doufáme, ţe Vás novinky v knihovně potěší a 

ţe uţ nebudete naráţet na zamčené dveře. Přijďte se podívat, nic to nestojí… 

 

Představení nové knihovnice paní Barbory Edwards 
Jsem z Jablonce nad Nisou, část dětství jsme bydleli v Pasekách a na základní školu jsem chodila do Lučan. Poté jsme se 

přestěhovali do Kokonína. Vystudovala jsem Střední knihovnickou školu v Brně. Po maturitě jsem pracovala v Městské 

knihovně v Ţelezném Brodě, ale pak se mi zastesklo po studentském ţivotě a odešla jsem na rok na Akademii J. A. 

Komenského do Liberce, kde jsem studovala angličtinu. V Liberci jsem si pak i našla práci v Krajské vědecké knihovně, kde 

s přestávkami na mateřské dovolené pracuji dodnes.  

S manţelem jsme se několikrát stěhovali – Mšeno, Liberec, Hodkovice a nakonec jsme 

skončili tady na Nové Vsi. Oba dva upřímně doufáme, ţe uţ se stěhovat nebudeme. Po 

posledním stěhování jsem pochopila, proč se říká, ţe je lepší vyhořet neţ se stěhovat. 

Čtyřčlenná rodina dokáţe mít v bytě 2+1 nečekané mnoţství věcí.  

Naší domácností prošlo několik zvířat – většinou i přesto, ţe jsem vykřikovala, ţe 

ţádné nechci. Měli jsme rybičky (ty skončily u bratra), potkana (ten se lekl kočky a 

„odešel“), ovce (ty jsme před zimou vrátili kamarádovi) a tak u nás zůstali jen dva psi a 

dvě kočky.  

No a samozřejmě děti – ty máme tři. Starší dceru Aneţku, syna Malcolma – ten tady 

chodil rok do školky – oba dva chodí na jazykovou ZŠ v Liberci. No, a protoţe bydlíme 

v tak hezkém prostředí, tak jsme si pořídili ještě jednoho syna – Maxima, kterému je 

teď rok a půl.  

Co se týče mých zájmů, ráda vařím, čtu – kdyţ na to najdu čas. K mým největším 

oceněním, kterých jsem v ţivotě dosáhla, patří diplom „Pro nejlepčí mamynku“(od 

mých dětí).  

V naší obecní knihovně bych ráda vytvořila takové prostředí, aby se čtenáři do 

knihovny těšili a rádi vraceli.  


