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Dne  11. listopadu 
jsme navštívili se 
seminářem 
z informatiky 
knihovnu.
Dozvěděli jsme se, že 
knihovna není jen 
půjčovna knih. 
Může tam 
probíhat třeba i hmatová výstava pro nevidomé. 
Knihovna také poskytuje veřejný internet – v současné 
době má 13 stanic.
I pro dospělé je zde spousta akcí - například seznamka 
nebo besedy Českolipsko literární. 
1 x za měsíc funguje zvířecí poradna.
Knihovna však nezapomíná ani na seniory, pro které je zde 
připraveno cvičení s  hudbou i bez ní.
Pro nejmenší je připraveno  loutkové divadlo, v červnu 
probíhá pasování na rytíře a v prosinci Čertova noc.
Veškeré tyto akce jsou 
zdarma. 
Více na www.knihovna-cl.cz
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Kdo nosí dárky pod stromeček ? 

Podle německé tradice nosí dárky podobně 
jako v Čechách Ježíšek (Christkind), podobná 
zvyklost panuje i v Horním Slezsku, kulturně 
původně německém, kde dárky přináší Dětátko 
(Dzieciątko).

V různých polských regionech dárky přináší vždy někdo jiný. Kromě 
Dětátka (Slezsko) je to Gwiazdka (Hvězdička, zřejmě první hvězda na 
obloze), sv. Mikuláš (św. Mikołaj, Mazovsko), Andílek (Aniołek, Malopolsko), 
Gwiazdor (stařec s holí, Velkopolsko).

Ve Spojených státech amerických vozí dárky 
Santa Claus. Létá vzduchem na saních, které jsou 
taženy kouzelnými soby.

Ve Francii nosí dárky Papa Noël. 

Ve Španělsku nosí dárky Tři králové (Los Reyes Magos).

V Rusku se nenaděluje na Štědrý den, ale na Nový rok přináší dárky Děda 
Mráz, který přijíždí za doprovodu Sněhurky na saních.

Ve Finsku navštěvuje děti Joulupukki, což je postava oděná do kozlí kůže 
bydlící v Laponsku. Finsko je jediná země, kde na Štědrý večer děti vidí 
postavu, která naděluje. Tato tradice připomíná českého Mikuláše.

Zvláštností je tradice na Apeninském poloostrově - zde naděluje dárky 
žena, hodná čarodějnice Befana. Ta ale dárky rozdává až 
6. ledna, a proto se i zde stále víc projevuje vliv Santy 
Clause, stejně jako v ostatních evropských zemích.
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Dne 11. listopadu 2008 jsme se se Sovíkem vydali podívat do knihovny.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.
V minulém roce zde bylo celkem 250 akcí ,nejzvláštnější byla  hmatová výstava pro 
slepé.
Funguje zde i  veřejný internet: v loňském roce jej využilo 10 683malých i velkých 
uživatelů.

Akce pro děti a mládež
Tematické besedy, hrají se zde  divadla, probíhá zvířecí
poradna- 1x  měsíčně,  v prosinci je Čertova noc,
 v červnu se koná pasování na čtenáře.

Webové stránky:www.knihovna-cl.cz

Petra Semerádová,Jennifer Franková


