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Foto: Milan Bajer

hlavní budova:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9.00–1 8.00 hod.
Středa 9.00–1 7.00 hod.
Čtvrtek 9.00–1 8.00 hod.
Pátek 9.00–1 7.00 hod.

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 1 2.30–1 7.00 hod.
Středa 1 2.30–1 7.00 hod.
Čtvrtek 9.00–1 2.00, 1 2.30–1 7.00 hod.
Pátek 9.00–1 2.00, 1 2.30–1 7.00 hod.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8.00–1 7.00 hod.
Úterý 8.00–1 8.00 hod.
Středa 8.00–1 7.00 hod.
Čtvrtek 8.00–1 8.00 hod.
Pátek 8.00–1 7.00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 4.00–1 7.00 hod.
Kokonín: Středa 1 0.00–1 7.00 hod.
Janovská: Úterý 1 3.30–1 5.30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3.45–1 7.00 hod.

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: 488 388 950
oddělení pro děti a mládež: 488 388 951
studovna, čítárna: 488 388 952
progr. a audiovizuální odd. : 488 388 953
multimediální oddělení: 488 388 954
oddělení ostatních služeb: 488 388 957
ředitel: 488 388 959

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
od 31 . srpna došlo ke změně
provozní doby studovny, čítárny
a multimediálního oddělení.
V pondělí, ve středu a v pátek

bude otevřeno pouze

do 1 7.00 hodin!
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Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p. o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 488 388 950, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 6. ledna 2021

Vážení čtenáři,

právě jste otevřel i podzimní číslo našeho elektronického čtvrtletníku.
Po prázdninách se opět rozbíhá kolotoč akcí, které jsme pro vás
na toto období připravil i . Doufáme, že se všechny budou moci
uskutečnit a my vám jimi zajímavým způsobem zaplníme volný čas.
Začínáme Týdnem knihoven, kdy vám opět nabídneme některé už
tradiční akce. Jaké to jsou, to se dočtete o pár stránek dále.
Za zmínku určitě ještě stojí vyhlášení j iž dvacátého ročníku naší
l iterární soutěže. Nevšední zážitek přinesl v září všem milovníkům
knih festival Frýdlantsko Franze Kafky, i o něm přinášíme krátký
report. A samozřejmě nechybí ve čtvrtletníku ani další pravidelné
rubriky.

Přejeme vám klidné podzimní měsíce a těšíme se s vámi na viděnou
v knihovně!

Vaše knihovna
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QUINN, Kate.
Alicina síť. 1 . vyd.

Brno: Moravská Bastei MOBA,
201 8. 527 s.

ISBN 978-80-243-8329-3

KATE QUINN

ALICINA SÍŤ

Alicina síť je jednou z celosvětově
nejprodávanějších knih, umísti la se
na 4. místě v kategori i nej lepší historický
román roku 201 7. Jen v Evropě byla práva
prodána do 26 zemí, na GoodReads ji
hodnoti lo téměř 90 000 čtenářů s výsledkem
4,26 z 5.

Jedná se o napínavý příběh z prostředí
špionů první a druhé světové války, v němž
se prolínají dvě časové roviny.

Rok 1 91 5. Mladičká Eve Gardinerová zatouží vymanit se konvencím
a přispět válečnému úsilí více, než umožňuje typická ženská role
ošetřovatelky. Když ji osloví vysoce postavený důstojník britské armády
a nabídne jí místo špionky v okupované Francii , nezaváhá ani vteřinu.
V Lil le zaujme nebezpečnou úlohu v rozsáhlé síti tajných agentek,
které velí samotná „královna špehů“ s krycím jménem Alice.

Rok 1 947. Americká studentka vysoké školy Charl ie St. Clairová má
malý problém. Podaři lo se jí neplánovaně otěhotnět a teď ji její
francouzská "maman" vláčí na tajný zákrok do Evropy. Jenže Charl ie
má jiný plán. Touží najít svoji sestřenici a nejlepší přítelkyni z dětství
Rose, která zmizela ve zmatku druhé světové války. Jediná stopa,
kterou má, j i zavede do Londýna, k zahořklé ženě pomalu se upíjející
k smrti. Tou ženou není nikdo jiný než Eve Gardinerová.

Příběh je dokonale prokomponovaný a s neuvěřitelným spádem.
Obě hrdinky jsou smyšlené, avšak základní zápletku si autorka vzala
ze skutečnosti. Síť v severofrancouzském Lil le skutečně existovala, její
duší byla Louise de Bettigniesová, která do ní pod krycím jménem Alice
angažovala statečné ženy. Předávaly Britům údaje o německých
jednotkách i plánech a využívaly všech možných prostředků včetně
svého půvabu.

Zdroj: https://www.megaknihy.cz/
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ZMĚNA PROVOZNÍDOBY

Od pondělí 31 . srpna se po prázdninách
knihovna vráti la ke svému běžnému
provozu. Změna však nastala
v provozní době studovny, čítárny
a multimediálního oddělení, kde se vždy
v pondělí, ve středu a v pátek zkráti la
z původní 1 8.00 nově na 1 7.00 hodinu.

Otevírací doba ostatních oddělení
zůstala beze změny, stejně tak je tomu
i u poboček.

Doufáme, že to kvalitu služeb i spokoje-
nost našich návštěvníků nijak neovlivní.

NOVÉMONITORY

Pro potřeby našich studentů Virtuální Univerzity třetího věku se nám
podaři lo díky dotačnímu projektu VISK 3 – Informační centra veřejných
knihoven získat deset kvalitních monitorů. Našim seniorům tak zajistíme
při práci na počítačových sestavách vizuální komfort, zrak nezatěžující
podmínky při vyplňování testů a sledování přednášek.

Monitory rovněž poslouží veřejnosti , např. při práci s databázemi,
při vyhledávání informací na internetu či onl ine katalogu knihovny.
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DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V sobotu 1 2. září jsme se, jako každý
rok, připoj i l i ke Dni evropského
dědictví. V našem oddělení pro děti
a mládež bylo už tradičně umístěno
stanoviště rodinné poznávací trasy.

Během dopoledne jsme v audiovi-
zuálním sále promítal i fi lm o histori i
Jablonce. Na oddělení pro děti
a mládež, vyzdobeného na téma
památky a vzdělávání, bylo připraveno
stanoviště s úkoly, zaměřenými
na historické osobnosti a události
z jabloneckého školství. Odpoledne
pak proběhla přednáška věnovaná
stému výročí založení veřejné české
knihovny v Jablonci nad Nisou.

Za zapůjčení rekvizit děkujeme Domu
dětí a mládeže Vikýř a Základní škole
Plavy.
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BOOKSTARTVCENTRU JABLÍČKO

V Mateřském centru Jablíčko proběhlo
v pondělí 1 4. září velmi příjemné setkání
s dětmi v rámci projektu Bookstart –
S knížkou do života. Věnovali jsme ho
knihám pro nejmenší (leporelům
a interaktivním knížkám) a motorickým
hrám. Povídání bylo zaměřeno
na zvířátka.

Projekt Bookstart – S knížkou do života
není projektem zcela novým. Již od roku
1 992 funguje ve Velké Británi i a do dneš-
ních dnů se do něj zapoji lo více než
dvacet zemí napříč všemi kontinenty.
Projekt je zaměřený na vzdělávací,
sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj
dítěte v rodině od jeho narození.

Naše knihovna se do Bookstartu zapoji la
až letos. Setkání v Jablíčku tak bylo
první akcí, která se v rámci tohoto
projektu pro děti a jej ich rodiče
uskutečnila. Od letošního roku také
dostávají rodiče při vítání občánků
dárkové sety, které obsahují knížku
pro nejmenší čtenáře, příručku
s doporučením kvalitní dětské literatury,
vysvětlením důležitosti četby a společně
strávených chvil u knihy.

Centru Jablíčko děkujeme za pozvání
a těšíme se na další spolupráci.
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VÝSTAVA FOTOKLUBU NEKRAS

Od září do konce listopadu vystavují
na schodech staré radnice své
práce na téma Příroda a krajina
členové fotoklubu Nekras.

Fotoklub byl založen v roce 1 996.
V současné době má deset aktiv-
ních členů, kteří nejméně jednou
ročně pořádají větší výstavu
v jabloneckém Eurocentru.

Výstava je přístupná v otevírací
době knihovny.

TÝDEN KNIHOVEN

V letošním roce proběhne ve dnech 5. až 9. října j iž 24. ročník Týdne
knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). Motto letošního ročníku
zní: Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání.

Kromě již tradičních akcí, jako je prodej vyřazených knih za jednu
korunu či bezplatná půlroční prvoregistrace nových čtenářů, jsme
pro děti vybraných základních škol připravil i na středu 7. října
setkání s Martinem Sodomkou, výtvarníkem, grafikem a autorem
knih pro děti a mládež (např. Mimoprostor a základy moderní fyziky,
Arnyho dílna, Jak si postavit auto). O den později se děti zaposlou-
chají do vyprávění popularizátora paleontologie a publicisty Vladimíra
Sochy, který představí svou novou knihu
o nejslavnějším dinosaurovi Legenda
jménem Tyrannosaurus rex a přidá
i novinky z výzkumu.

V prostorách půjčovny pro dospělé pak
bude připravena výstavka knih na téma
sebevzdělávání, na oddělení pro děti
proběhne v pátek 9. října zábavný den
s deskovými hrami.
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Naše oddělení pro děti a mládež nabízí mateřským a základním školám
celou řadu knihovnických lekcí. Vybrat si lze z naší nabídky, popř. je
možné i téma dohodnout. Lekce pro střední školy organizuje oddělení
pro dospělé čtenáře.
Na konkrétní besedu je nutné se objednat alespoň týden dopředu.

Besedy pro mateřské školy:

* Tradiční seznámení s knihou
a knihovnou
* Vyprávění a čtení pohádek
* I lustrace a ilustrátoři
* Říkadla a verše hravou formou
* Kniha vs. fi lmová pohádka
* České večerníčky
* Bajky, legendy o dracích, rytířích,
králích, královnách a princeznách
* Vánoční povídání, adventní zvyky a tradice
* Velikonoční povídání od masopustu k pomlázce
* Besedy – roční období v Čechách
* Vesele s hudbou – rytmika, vytleskávání, hudební nástroje
* Jógahrátky

Besedy pro střední školy:

* Co vám knihovna nabízí –
seznámení s knihovnou a jejími
službami
* Online katalog VuFind – seznámení
s efektivním používáním knihovního
katalogu, orientace ve fondu
* Ze současné české literatury
* Historie jablonecké městské
knihovny
* Jablonečtí autoři do roku 1 945 – seznámení s německými autory,
jej ichž život a dílo je spjaté s Jabloncem nad Nisou, včetně čtení ukázek
z knih
* Literární Jablonec – o jabloneckých českých autorech po roce 1 945
až po současnost a místním knižním trhu
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Besedy pro základní školy:

* Seznámení s knihovnou
* Prohlídka oddělení pro děti a mládež
(dle domluvy i celé budovy)
* Do knihovny za Čtyřlístkem
* Cesta do pravěku s naučnou
literaturou
* Hrátky s textem – přesmyčky,
l iterární hádanky, slovní zásoba
* Český rok, tradice a zvyky
* O knize jako takové a jak vzniká
* I lustrace a ilustrátoři
* Kniha, scénář a fi lmová tvorba a jej ich vzájemné ovlivnění
* Klasická literatura vs. současná literatura
* Život a dílo českých spisovatelů
* Současná literatura pro mládež
* Síla a význam pohádek pro dnešní dobu
* Báje, pověsti a legendy
* Svět zvířat ve fantasy l iteratuře
* Náhled dětí do budoucnosti s pomocí naší sci-fi l i teratury
* Vznik a vývoj komiksu + ukázky z fondu dětského oddělení
* Zahraniční komiksová tvorba
* Český komiks
* Do světa poezie – porozumění básním vybraných autorů
* Humor v l iteratuře
* Drama a divadlo
* Vývoj písma a nejstarší knihovny
* Vesele s hudbou
* Jógahrátky

Tvořivé dílničky:
* Hudební beseda – výroba chrastítek a jednoduchých hudebních
nástrojů (pro MŠ)
* I lustrace a ilustrátoři – výroba razítek, vlastní knihy, tvorba ilustrací
(pro MŠ i ZŠ)
* Tvorba komiksu (pro MŠ i ZŠ)
* Dílna pro básníky (pro ZŠ)
* Čtení vybraného scénáře + živé obrazy, improvizované převyprávění
známého díla (pro ZŠ)
* Dílna pro malíře a kreslíře s čteným doprovodem (pro MŠ i ZŠ)

Další aktivity:
* Pasování na čtenáře
* Projektové dny
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Společně se statutárním městem Jablonec nad Nisou vyhlašuje
knihovna již 20. ročník l iterární soutěže.
Tentokrát na téma: Na zdraví!

Soutěž je určená pro žáky I . a I I . stupně základních škol, studenty
středních škol a odborných účil išť i pro dospělé.

Pohádky, básně, úvahy, povídky je nutné spolu s vyplněnou přihláškou
a písemným souhlasem s podmínkami soutěže zaslat ve formě PDF
na e-mailovou adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz nebo předat
osobně v knihovně. Uzávěrka soutěže je v pondělí 9. l istopadu 2020,
vyhodnocení proběhne v první polovině měsíce prosince za účasti herce
Petra Stacha.

Bližší informace Dana Foltýnová, tel. 603 991 505, 488 388 953,
nebo na www.knihovna.mestojablonec.cz.
Akce je podporována z projektu MAP Jablonecko I I .



DOKTOR KITTEL

Zdroj: http: //www.naklbor.cz/publikace-beletrie-povesti (text)

https://www.facebook.com/dvorakova.vladimira/posts/332347857771 3056 (fotografie)
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Ve středu 2. září byla v jabloneckém Domě česko-německého
porozumění představena nová kniha "Doktor Kittel".

Kniha obsahuje kompletní soubor l idových vyprávění německých
obyvatel Jablonecka, jež byly od časů „zázračného doktora Jizerských
hor“ o této postavě napsány. Doplňuje je i několik textů českých.
Pověsti jsou zajímavé šíří záběru, protože díky němu je dobře patrné,
jak se v průběhu doby pohled na postavu doktora Kittela proměňoval.

Z textů vyzařuje atmosféra zdejšího kraje na jazykovém rozhraní,
tedy to, čemu říkáme genius loci. Ozřejmují, jak se tradice českých
a německých obyvatel vzájemně prolínaly a obohacovaly i přes
veškerou snahu se odlišit. Čtenář v knize nenajde jen adaptace
lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek,
vysvětl ivek, soupisu l iteratury o doktoru Kittelovi a dalších textů.

Knihu sestavila a převyprávěla Eva Koudelková, z německých
pramenů přeloži la Kateřina Šidlofová, i lustroval Petr Korunka.
Vydalo l iberecké Nakladatelství Bor.
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FRÝDLANTSKO FRANZE KAFKY

Ve dnech od 1 8. do 20. září 2020 se ve Frýdlantu uskutečnil festival
věnovaný spisovatel i Franzi Kafkovi. Jeho předzvěstí byly výstavy
na kafkovské téma, které už od srpna probíhaly ve výstavní síni
radnice, v zámeckém pivovaru a v Jizerskohorském technickém muzeu
v Bílém Potoce. Samotný festival proběhl v prostorách radnice
a v městském kině, nabídl například koncerty či divadlo.

„Fenomén Franze Kafky je s Frýdlantem spojený, Franz Kafka
ve Frýdlantě prokazatelně několikrát pobýval. Byl kontrolorem
bezpečnosti práce Dělnické úrazové pojišťovny, a protože nebyl jen
obyčejným úředníkem a o svou práci se velmi zajímal, vedení firmy
mu svěři lo nejdůležitější region v severních Čechách, kde bylo nejvíce
továren. Jezdil proto i do Frýdlantu, kde se dle svých zápisků ubytovával
v hostinci, který se dnes jmenuje Bílý kůň. Ostatně byl to právě on, kdo
své sestře Ottle doporučil ke studiu zdejší Zemědělskou, hospodyňskou
a mlékařskou školu, “ popisuje vztah Kafky k Frýdlantu starosta města
Dan Ramzer.

Díky festivalu došlo k velmi zdaři lému
propojení l iteratury, výtvarného umění,
hudby a divadla. Cílem projektu bylo
nejen zvýšení povědomí obyvatel
a návštěvníků o vztahu světoznámého
spisovatele Franze Kafky k městu
a k celému regionu, ale také zvýšení
zájmu o literaturu a vzdělání jako takové.

Ve výstavní síni frýdlantské radnice byly
k vidění obrázky Jiřího Slívy, výtvarníka
a básníka, který se dlouho kafkovskému
tématu věnuje, v místním pivovaru pak
unikátní výstava černobílých tisků
Jaromíra 99 Pod Zámkem, které autor
vytvoři l pro komiksovou adaptaci
slavného románu Franze Kafky – Zámek.

V Jizerskohorském technickém muzeu
v Bílém Potoce bylo prezentováno
výtvarné zpracování Kafkových aforismů
vepsaných bílým písmem na transpa-
rentní velkoformátové plastové podklady.
Ve spolupráci s městem Frýdlant vyšlo
též nové vydání Kafkova románu Zámek.




