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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

Otevření knihovny na hlavní budově
a na pobočkách a případné změny
ve službách či provozní době se řídí

aktuálním stupněm systému
hodnocení PES a zněním usnesení
vlády ČR. Sledujte proto naše
webové stránky, popř. facebook.
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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. dubna 2021

Vážení čtenáři,

děkujeme vám, že jste si i přes všechny nesnáze
spojené s epidemií koronaviru našl i čas na čtení
a bojovali proti špatné náladě právě knihami
z jablonecké knihovny. Přejeme vám proto do roku
nového především hodně zdraví a těšíme se
na shledanou spolu s vámi snad co nejdříve opět
mezi regály plných zajímavých knih, časopisů, her,
dobrého poslechu nebo při setkáních na přednáškách
a besedách.

Hodně štěstí a zdraví do nového roku vám přejí

zaměstnanci
městské knihovny
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LEDNICKÁ, Karin.
Šikmý kostel. 1 . vyd.

Ostrava: Bílá vrána 2020. 398 s.

ISBN 978-80-88362-00-5

KARIN LEDNICKÁ

ŠIKMÝKOSTEL

Podtitul knihy "románová kronika ztra-
ceného města, léta 1 894–1 921 " výstižně
shrnuje příběh o někdejší pastevecké
vesnici, která vystavěla svůj rozkvět
na těžbě uhlí, aby o století později zašla
na úbytě – také kvůli těžbě uhlí.

Dnes už z výstavných budov a vznosné
katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel,
který strmě a varovně ční do pusté krajiny.
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím
roku 1 894, které drsně zasáhlo do života
obyvatel celého kraje.

Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jej ichž pohnuté osudy můžeme
po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou
představitel i tří naprosto odlišných dějových linií, které se však
na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz polozapome-
nutých časů, jej ichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech
téměř nepředstavitelná.

Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně
poddává, j iný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí.
Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny,
které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach.
Anebo ne.

Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé dopo-
sud nebyly románově zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém
tempu a natol ik autenticky, že se děj před očima čtenáře mnohdy mění
na fi lm zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve třinácté
komnatě české historie.

Kniha je úvodním dílem zamýšlené tri logie.

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/
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RANDE NASLEPO S KNIHOU

Od května do konce září 2020 byli naši
dospělí čtenáři pozváni na rande. A to ne
na ledajaké, neboť šlo o setkání s l itera-
turou. Všem, kteří nabídku při jal i , děkuje-
me. Snad nelitovali , i když v životě to tak
někdy bývá!

TA VČERVENÉM /MODRÉM OBALU

Na podzimní měsíce jsme pro naše dospělé čtenáře připravil i zábavnou
akci, kdy si mohli vypůjčit knihu podle barvy obálky.

Všichni to přeci známe! Chceme si půjčit knihu, vyhledat četbu
doporučeného autora, ale jediné, na co si vzpomeneme, je, že šlo
o knihu v takovém obalu či s takovým obrázkem. V půjčovně
pro dospělé si tak mohli čtenáři vypůjčit knihu podle barvy. V říjnu jsme
začali červenou, od prosince pak modrou. Možnosti zkusit štěstí, zda se
bude kniha líbit podle barvy její obálky, tak využilo poměrně dost
zvídavých čtenářů.

Už teď můžeme slíbit, že další barvy
budou následovat!

Obzvláště si ceníme odpovědí v anketě, do níž se nejvíce zapoji l i
čtenáři pan Ladislav Kalous, paní Eva Burdová a paní Lidmila
Rázková. Dostal i za svoji účast odměnu, pořízenou kanceláří
primátora města.
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PODZIM VE ZNAMENÍUZAVÍREK

Omezení provozu a služeb se na podzim nevyhnulo ani naší knihovně.
Museli jsme tak reagovat na platnost aktuálního stupně protiepide-
mického systému (PES) a znění usnesení vlády.

Od 1 4. října došlo k několika změnám v provozu městské knihovny.
Otevírací doba i služby půjčoven pro dospělé čtenáře i pro mládež
na hlavní budově zůstaly stejné, avšak uzavřena byla čítárna denního
tisku a posezení u internetu v multimediálním oddělení. Nadále jsme
poskytovali výpůjčky nosičů CD a DVD, rovněž tak kopírovací a tiskové
služby. Z poboček městské knihovny jsme museli uzavřít po dobu
nouzového stavu pobočky ve školních objektech na sídl išti Mšeno
a Šumava, pobočku v domě s pečovatelskou službou na Palackého
ulici , v provozu zůstala pouze pobočka v Kokoníně. Čtenářům
z uzavřených poboček jsme poskytl i výpůjční služby v hlavní budově
knihovny.

Na základě usnesení vlády ČR pak následně došlo od čtvrtka 22. října
k úplnému uzavření všech půjčoven a provozů knihovny. Nevrácené
výpůjčky jsme všem čtenářům prodloužil i .

Od 23. l istopadu pak bylo možné vyzvednout si na výdejním místě
u vchodu vstupní haly knihovny potvrzené rezervace a objednávky
knih, časopisů, CD a DVD. Jiné služby jsme už poskytovat nemohli .

O jedenáct dní později se v rámci 3. stupně PES knihovna od čtvrtka
3. prosince opět otevřela veřejnosti v běžné otevírací době, avšak
s regulací počtu návštěvníků v jeden časový okamžik: v půjčovně
pro dospělé do 1 0 čtenářů, v půjčovně pro mládež do 5 čtenářů,
v multimediálním oddělení po 2 čtenářích (jen pro výpůjčky a tisk,
nikol iv internet), v čítárně po 1 čtenáři, na pobočce v Kokoníně
do 4 čtenářů, na pobočkách v objektech ZŠ do 3 čtenářů, pobočka
v domě s pečovatelskou službou zůstala uzavřena. Prodej knih
a kopírování bylo k dispozici u kopírky v přízemí vždy pro jednoho
návštěvníka.

Od 1 8. prosince jsme mohli půjčovat opět jen přes výdejní místo,
což se změnilo o deset dní později , kdy bylo toto kontaktní místo
na základě aktuálního usnesení vlády až do odvolání uzavřeno. Tento
stav do vydání tohoto čísla čtvrtletníku stále trval, a nám proto nezbývá
nic j iného, než si přát, abychom opět mohli co nejdříve přivítat naše
čtenáře osobně v půjčovnách, a doufat, že jsme těmito všemi nutnými
opatřeními neztrati l i jej ich přízeň.
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VYHLÁŠENÍVÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ

Vyhlášení vítězů XIV. ročníku luštitelské soutěže pro mladší čtenáře
Zlatá makovice a I I I . ročníku čtenářské soutěže Knoflíkohraní s knížkami
proběhlo na začátku prosince v souladu s protiepidemickými opatřeními
bez osobního setkání účastníků s organizátory.

Ceny pro vítěze jsme tradičně pořídi l i za finančního přispění kanceláře
primátora města. Do závěrečného souboje o zlatou makovici,
zaměřenou letos na komiks, se dostalo čtyřicet dva dětí. Z nich pak
knihovnice vylosovaly pět výherců. Ve čtenářské soutěži Knoflíkohraní
knihovnice ocenily ve dvou kategoriích vždy první tři nejúspěšnější
sběrače knoflíků za přečtené knihy a vyplněné pracovní l isty.

VÝHERCI KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI:
Kategorie čtenářů do 9 let věku:
1 . místo Anežka Randáková
2. místo Anna Zahrádková
3. místo Anna Hořejšová

Kategorie čtenářů ve věku 1 0 –1 5 let:
1 . místo Anna Michná
2. místo Lucie Málková
3. místo Viola Janatová

Absolutním vítězem se stala Anežka Randáková, speciální cenu
za pečlivost si zasloužily Anna Zahrádková a Lucie Málková.

VÝHERCI ZLATÉ MAKOVICE:
Veronika Kučerová, Karel Slavík, Anna Zahrádková, Anna Michná
a Markéta Kučerová

Gratulujeme a Aničce Hořejšové
děkujeme za zaslanou fotografi i
s výhrou u jej ich domácí knihovny!
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VYHLÁŠENÍVÍTĚZŮ

LITERÁRNÍSOUTĚŽE

Jablonecký rodák a český herec Petr Stach, známý ze seriálu Případy
1 . oddělení nebo z fi lmů Hořící keř či Tobruk, měl na začátku prosince
2020 předávat diplomy a ocenění vítězům jubilejního XX. ročníku
l iterární soutěže městské knihovny, pořádané pod záštitou statutárního
města Jablonec nad Nisou a za finanční podpory z projektu MAP
Jablonecko I I . S ohledem na platná protiepidemická opatření na osobní
setkání organizátorů s účastníky soutěže v sále knihovny bohužel
nedošlo.

Členové poroty Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jiřina Polanská, Dana
Foltýnová a Jan Štol hodnoti l i 1 35 soutěžních prací na téma Na zdraví!
Práce přihlási lo na 1 08 autorů dětského věku až po dospělé nejen
z našeho města a okolí, ale i z dalších míst České republiky. Porotci
nakonec ocenil i 31 soutěžících:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1 . stupeň ZŠ, oceněni za účast:
El iška Supernatová, Vendula Dostraši lová, Martin Dostraši l

2. stupeň ZŠ
Próza: 1 . Kateřina Kašparová, 2. Ha Vy Ngo a Andrea Pravcová,
3. Linda Procházková
Poezie: 1 . Adam Šarközi, 2. Nikola Havlíková, 3. Lucie Nádvorníková
Úvaha: 1 . Klára Bubeníková, 2. Prokop Čermák, 3. Anna Petrýdesová

Střední školy
Próza: 1 . Lada Vyorálková, 2. Monika Šťávová, 3. Denisa Ramseidlová
Poezie: 1 . Lucie Tůmová, 2. Klára Vitvarová, 3. Lenka Raclavská
Úvaha: 1 . Anna Hollmanová, 2. Matyáš Paulíny

Dospělí
Próza: 1 . I rena Bátrlová, 2. Marie
Bradáčová, 3. Petr Liška a Sabina
Dočekalová
Poezie: 1 . J indra Lírová, 2. Evelína
Kolářová, 3. Viola Jíchová
Úvaha: 1 . Alena Čunátová,
2. Zuzana Mrázová, 3. Magdalena
Borovičková
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTINA
GEMBECE
Martin Gembec, rodák z České Lípy,
vyučuje informatiku, robotiku,
vzdělává učitele. Intenzivně se
zabývá popularizací astronomie.
Jako jeho splněný sen se dá nazvat,
že může pomáhat rozvíjet
planetárium v iQLANDII .

Naše výstava se ohlíží za posled-
ními deseti roky autorova vášnivého
lovu zajímavých útvarů na obloze.

VÝSTAVA "NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT"
V šesti výstavních vitrínách mají návštěvníci knihovny od ledna
možnost prohlédnout si novou výstavu, kterou pro ně připravila
skupina absolventů Akademie umění a kultury pro seniory ZUŠ
Jablonec nad Nisou.
Jsou zde prezentována výtvarná díla, která by určitě neměla uniknout
naší pozornosti , protože dokládají, že věk je jenom číslo a nehraje
žádnou rol i v tom, aby člověk začal malovat pro svou vlastní radost
i pro potěšení druhých.
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Ve vestibulu před oddělením pro děti a mládež jsou vystaveny výtvarné
návrhy maskota pro toto oddělení. Návštěvníci knihovny tak mohou
svým hlasem pomoci vybrat toho pravého. A protože knihovna měla
provoz během roku 2020 z důvodu protiepidemických opatření do jisté
míry omezen, bylo hlasování o nejlepší návrh prodlouženo až do února
2021 .

Výstava návrhů, stejně tak hlasovací lístky spolu s odpovědní schránkou
jsou připraveny ve vstupním vestibulu oddělení ve druhém patře.

SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

I pro rok 2021 jsme pro naše čtenáře připravil i další ročníky
pravidelných soutěží. Pro děti luštitelskou soutěž Zlatá makovice
a čtenářskou soutěž Knoflíkohraní s knížkami. A opět se bude soutěžit
o zajímavé ceny, které budou pořízeny díky finančnímu příspěvku
kanceláře primátora města Jablonce nad Nisou. Vyhodnocení těchto
dvou soutěží a ocenění vítězů probíhá každoročně v měsíci prosinci.

Ve vědomostní soutěži Znáte, víte, tušíte? připomeneme jablonecké
architekty Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha, a to u příležitosti
1 50. výročí jej ich narození. V každém vydání Jabloneckého
měsíčníku bude zveřejněna jedna otázka, na kterou lze odpovídat
prostřednictvím našich webových stránek, popř. vytištěného formuláře
na pultech knihovny, a to vždy do poloviny měsíce. Vyhodnocení
každého kola pak proběhne losováním jednoho výherce z úspěšných
řešitelů kvízu.
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Počátkem měsíce prosince 2020 vyšla útlá knížka "Humor Němců
z Jizerských hor – Humor der Deutschen aus dem Isergebirge".
Podle textů Heinze Wendta a Christy Petráskové ji sestavila
a zpracovala Petra Laurin. Vydal j i jablonecký Dům česko-německého
porozumění.

Jedná se o další svazek edice Domu česko-německého porozumění,
která postupně poodkrývá ztrácející se stopy českých Němců
z Jizerských hor. Po osudech souvisejících
s odsunem a gurmánských zvyklostech dává
nyní nahlédnout na způsob jej ich žertování.
Jaké vtipy kolovaly mezi někdejšími obyvatel i
Sudet? Drsné i laskavé. Takové, jaký byl
i tehdejší život místních l idí.

Ze střípků složených pomocí pamětníků se
tak vykořeněné pohraničí proměňuje v pestrý
obraz krajiny, kterou si nelze než zamilovat.

Kniha je doplněna ilustracemi Heinze
Wendta.
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KNIHOVNA ROKU

LIBERECKÉHO KRAJE

Čtvrtý ročník soutěže Knihovna Libereckého kraje byl vyhlášen na jaře
roku 2020 a samotné posuzování, hodnocení a nominace připravila
Krajská vědecká knihovna Liberec spolu s knihovnami pověřenými
výkonem regionálních funkcí v období letních měsíců. Za každý okres
(Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily i samotný Liberec) zaslala
pověřená knihovna své nominace, vytvořeny byly prezentace
nominovaných knihoven. Komise hodnoti la přínos v oblasti rozvoje
veřejných knihovnických a informačních služeb, přispívání ke kulturnímu
životu v obci či městě, prostory knihovny, provozní dobu a kvalitu
výpůjčních služeb.

Držitelem ocenění Knihovna Libereckého kraje roku 2020 se tak staly:
* Místní knihovna Žandov za Českolipsko,
* Městská knihovna Železný Brod za Jablonecko,
* Místní knihovna v Hlavici za Liberecko,
* Městská knihovna Vysoké nad Jizerou za Semilsko.

Místní knihovna Žandov

Městská knihovna Železný Brod

Místní knihovna v Hlavici

Městská knihovna Vysoké
nad Jizerou




