
Naše knihovna v roce 2010 

Pomalu se nám přiblížil předvánoční čas a to je vždy dobrý 

důvod k hodnocení. Tentokrát bych nám všem, kdo žijeme v Nové Vsi 

nad Nisou ráda představila a zrekapitulovala,  co všechno se v letošním 

roce změnilo v naší knihovně. Stejně jako v loňském roce jsme výrazně 

posílili knižní fond, který se nám v poslední době rozrostl o více než 400 

nových titulů. Nově si u nás můžete také vypůjčit mnoho zajímavých 

časopisů pro děti, mládež i dospělé. Najdete u nás Sluníčko a Čtyřlístek 

pro děti, Bravo, Popcorn, 21. století Junior, pro mládež a pro dospělé 

máme nabídku National  Geographic, Rytmus života, 100+1 a Praktickou 

ženu. Z regionálních zpravodajů potom náš Zpravodaj od pramene Nisy, 

Smržovský zpravodaj, Jablonecký měsíčník i Jablonecký zpravodaj. Na jaře letošního roku jsme spustili také vlastní webové 

stránky naší knihovny www.knihovnanovavesnn.webk.cz , kde jste měli a jistě budete mít i nadále, možnost svým 

hlasováním v anketách spolurozhodovat o směřování naší knihovny, pomáháte nám při výběru literatury, kterou byste rádi 

nacházeli v našich regálech a vyjadřujete se k dalším aktivitám. Tímto bych Vám ráda poděkovala za Vaše názory, moc nám 

pomáhají v naší práci.  

Knihovny již dávno nejsou jen o půjčování knih. Služby, které dnes dokážou knihovny nabízet , jsou mnohem 

pestřejší. My v Nové Vsi nad Nisou nabízíme všem, kdo rádi žijí aktivní život, mnoho příležitostí k zajímavým setkáním, 

připravujeme pro vás řadu kreativních workshopů a volnočasových nabídek. Tradičně pořádáme Noc s Andersenem (která 

v letošní sezoně vyjde na 1. dubna), uspořádali jsme besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou a ilustrátorem dětských knih 

panem Adolfem Dudkem, od letošního září připravujeme každý týden program pro děti ze školní družiny na úterní odpoledne, 

pořádáme každoměsíční workshopy pro maminky s dětmi, zajišťujeme zázemí pro výuku angličtiny pro dospělé a pomáháme 

při zajišťování zázemí mnoha akcí našeho spolku Novovesan a místní školy. Daří se nám průběžně modernizovat také nábytek 

a prostředí v knihovně. Vybavili jsme dětský koutek, pořídili jsme stolky a židle, zútulnili jsme prostředí také obrázky a 

fotografiemi novoveských dětí. Všechny tyto aktivity jistě přispěly k nárůstu pravidelných čtenářů v letošním roce, za což Vám 

velice děkujeme. Je to pro nás závazek, abychom v nastavených aktivitách pokračovali a připravovali neustále nové a zajímavé 

nabídky. Jistě Vás napadne, že každá legrace něco stojí. Takže díky komu jsme mohli nastartovat všechny tyto věci? 

Především díky podpoře Libereckého kraje, obce Nová Ves nad Nisou, firmě AP-SOFT pana Anderleho z naší obce, Nadaci 

VIA a také díky spolupráci s Jabloneckou knihovnou a mnoha dobrovolníků z naší vsi. Veškeré snažení by ale bylo marné, 

kdyby se o ně někdo dlouhodobě nestaral. Za to bych velice ráda poděkovala naší knihovnici paní Barboře Edwards, která 

věnuje mnoho času naší knihovně i mimo rámec běžné výpůjční doby.  

Závěrem bych Vás všechny, kdo jste nebyli v posledním roce v naší knihovně, chtěla pozvat na její prohlídku. Jistě si 

u nás něco zajímavého ke čtení najdete. A kdyby ne, tak Vám požadovanou knihu do týdne seženeme. Nečtete? Nevadí. 

Přijďte na naše workshopy. Vždycky se něco nového dozvíte a rozhodně se nebudete nudit.  

Nejbližší akce:  2.12. Zdobíme adventní věnce – akce začíná v 16.30h a  vstupné Kč 50,--/osobu, využíváme na nákup 

materiálu a vybavení dětského koutku. 

Všem sousedům čtenářům i nečtenářům přejeme hezký předvánoční čas. 

                                                                                                                                                  Za NOVOVESAN Irena Pluhařová 

podzimní workshopy 

http://www.knihovnanovavesnn.webk.cz/


Pomoc nejsou jen peníze 

Chtěla bych touto cestou poděkovat dalšímu dárci našeho spolku 

Novovesan a to paní Blance Havlové, která nám věnovala několik desítek 

nových knih, které získala pro naši knihovnu. Pokud se chcete také zapojit 

do podpory dobré věci, máte možnost: v posledních měsících jste hlasovali 

v naší anketě na stránkách knihovny o dobročinném bazaru knih. Je pro 

mne milým překvapením, že i v naší vsi mají lidé chuť se zapojovat do 

projektů, které podporují dobrovolné dárcovství neziskovým organizacím. 

Z ankety vyplynulo, že většina z hlasujících by se ráda do projektu zapojila. 

Tak tedy - vyhlašujeme možnost odevzdávání Vašich knih do místní 

knihovny za účelem dobročinného bazaru knih. Bazar se uskuteční koncem 

měsíce února a bude na téma KUCHAŘKY A DETEKTIVNÍ ROMÁNY. Každý rok bude bazar vyhlašován na jiné téma. 

Kdo chcete přispět, přineste knihy kdykoliv v běžnou otevírací dobu knihovny (út 14.00 - 16.00h čt 16.30 - 18.30h), popřípadě, 

kdybyste toho měli moc, rádi si pro knihy přijedeme. Budeme přijímat knihy pouze neroztrhané a kompletní. Výtěžek z bazaru 

bude použit na pořízení her a hraček do dětského koutku. Předem děkujeme 

Rozšiřujeme nabídku sociálních služeb  

Pro všechny seniory, nemocné a další občany naší obce, kterým jejich zdravotní stav, či jiné sociální překážky komplikují 

návštěvy knihovny, jsme připravili novou službu Knihy až do kuchyně. 

O co se jedná? Obec Nová Ves nad Nisou a spolek NOVOVESAN spojili své síly a rozhodli se zrealizovat vstřícný projekt pro 

občany, kteří díky specifickým překážkám nemohou navštěvovat naši knihovnu a přesto by rádi četli. Stačí zaslat požadavek 

naší knihovnici Báře (mailem, sms, lístečkem po rozvozci, po facebooku...) a ta zařídí vše potřebné. Knihy Vám obstará, 

připraví a jedenkrát měsíčně Vám budou rozvezeny až do kuchyně. O termínu budete předem informováni a dohodnete si 

podmínky. Kolik taková služba přijde? Nic navíc - jen Kč 20,--/rok a osobu, stejně, jako byste byli běžný návštěvník knihovny. 

Kdo máte zájem o službu můžete kontaktovat knihovnu na Bara.Edwards@seznam.cz nebo se informovat na OÚ 

(724 321 724). 

 

Nové knihy 

 
Dobrý den z knihovny, 

po dlouhé době se ozývám s novinkami z knihovny. Spolek Novovesan rozšířil řady svých knih o nové příspěvky a zaměřil se 

tentokrát na literaturu převážně pro kluky. A tak je v naší knihovně zásoba nových komiksů a další literatury. A tak vám 

předložím alespoň malou ochutnávku: 

 

Tintinova dobrodružství: Ulomené ucho - Hergé 

 

Další dobrodružství odvážného reportéra Tintina. Odvážný reportér Tintin tentokrát míří do Jižní Ameriky, 

aby hledal indiánskou modlu, která byla ukradena z etnografického muzea. Po modle ovšem pátrá i banda 

zlodějů a ta se snaží za každou cestu Tintina zbavit. Tintin ani zloději však nevědí, že modla skrývá 

překvapivé tajemství. 

 

 

Knoflíková válka - Podle Louise Pergauda 

 

Urputný letitý souboj mezi partami kluků ze dvou znepřátelených vesnic je popisován vesele i vážně a v 

lecčems připomíná pokřivený svět dospělých jen s tím rozdílem, že tahle válka naštěstí končí jen utrhanými 

knoflíky a pořádnou ostudou. Komiks se od knižní předlohy odchyluje, aby autoři mohli využít gejzíru svých 

nápadů a žertíků i originální komiky kreseb Valérie Vernayové. 

 

Robinson Crusoe - Daniel Defoe 

 
Komiksová adaptace slavného románu je určena dětem od 9 let. Strhující děj a ilustrace nadchne každé dítě a 

čtení se tak pro něj stane velkou zábavou. Devatenáctiletý Robinson Crusoe není spokojen se svým klidným, 

ale nudným životem v Anglii. Jeho touha po dobrodružství ho přiměje opustit rodnou zemi a vydat se do 

cizích krajů. Ztroskotá na lodi a jako jediný z posádky se zachrání na opuštěném ostrově. Je možné, aby v 

takové situaci člověk sám přežil? Podaří se mu ostrov opustit, nebo na něm bude muset zůstat? 

 

To je jen malá nabídka z celé řady nových knih. Máme tu několik komiksů o Asterixovi, o Garfieldovi, ale i 

další slavné romány přepsané do komiksové formy. I to je jedna z cest, jak vrátit oblibu čtení mezi naše děti. 

                                                                                                                                                                                             

                      B.E. 

dar naší knihovně 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3aBara%2eEdwards%40seznam%2ecz

