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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: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
program. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 710 479

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
programovéaaudiovizuálníoddělení:
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

hlavní budova:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 18.00 hod.
Středa 9:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 18.00 hod.
Pátek 9:00 – 17:00 hod.

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 12:30 – 17:00 hod.
Středa 12:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 12:00 – 17:00 hod.
Kokonín: Středa 10:00 – 17:00 hod.
Janovská: Úterý 15:00 – 17:00 hod.
Šumava: Čtvrtek 13:45 – 17:00 hod.



PÁR SLOV NA ÚVOD...

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravují:
Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Dana Foltýnová, tel. 484 846 353, video@knihovna.mestojablonec.cz

Další číslo vyjde 1. dubna 2014.

Milí přátelé,

s novým rokem přichází i další číslo našeho
elektronického čtvrtletníku.

Loňský rok byl pro naši knihovnu ve znamení
devadesátiletého výročí jejího otevření. Knihovna za ty
roky samozřejmě prošla nemalým vývojem a ten
pokračuje stále dál... Dál pro vás, pro vaši relaxaci i
vzdělávání, připravujeme a rozšiřujeme nabídku služeb.

I letošní rok zcela určitě přinese mnoho zajímavého
a nečekaného, nechme se všichni překvapit! Třeba právě
v březnu, měsíci čtenářů. Již po páté je tento měsíc
věnován vám, našim čtenářům. Naším cílem je
ale oslovit i ty z vás, kteří jste naši knihovnu
zatím ještě nikdy nenavštívili.

Rok 2014 je rokem rodiny, a to je pro všechny knihovny,
a tedy i pro nás, velká výzva!

Přejeme vám úspěšný a pohodový rok 2014!

Vaše knihovna



PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

NOVÁ TVÁŘ
MULTIMEDIÁLNÍHO ODDĚLENÍ

Počátkem měsíce listopadu prošlo naše
multimediální oddělení velkou proměnou. Třicet

pět let staré vybavení bylo nahrazena novým
a účelnějším nábytkem a podlahovou krytinou.

Počítačové stolky byly vyměněny za oddělené
boxy, uživatelé tak získali mnohem větší

soukromí pro svoji práci.

Kromě možnosti přístupu na internet, nabízí
oddělení k vypůjčení CD, DVD, audioknihy

i čtečku elektronických knih.

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.

A jak šel čas v budově staré radnice...

Hudební oddělení knihovny v pomocné

divadelní budově v 70. letech



CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?

PŘEDSTAVÍME VÁM SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

BIBLIOBOX
...vrátit knihy je tak snadné

Návratový box na knihy je plechová krabice,
která může připomínat velkou poštovní

schránku. V horní části boxu je vstupní otvor,
do kterého se vkládají knihy.

Pod ním jsou zamykatelná dvířka, za kterými
je speciální vozík na knihy.

Bibliobox umožňuje čtenářům vrátit
vypůjčené knihy, časopisy a ostatní knihovní

dokumenty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Zkrátka kdykoliv to čtenáři vyhovuje.

Je však důležité si uvědomit, že vhozením
dokumentu do biblioboxu ještě nedojde

k vrácení výpůjčky!
Box se vybírá každý všední den přibližně
v půl osmé ráno, teprve pak je dokument

odečten z čtenářského konta daného
uživatele.

Pokud tedy čtenář vhodí dokument do boxu
po této hodině, je mu výpůjčka

odepsána až následující výpůjční den ráno.
Ověřit, zda k vrácení skutečně došlo, je

možné např. kontrolou čtenářského konta
přes webové stránky knihovny, a na případné

nesrovnalosti je dobré ihned upozornit.

Má-li čtenář uhradit poplatky
za pozdní vrácení, nevyhne se jim tím, že
knihu vloží do návratového boxu.
Bude je muset uhradit při osobní návštěvě
knihovny.
Poplatek za pozdní vrácení však přestane
nabíhat ve chvíli, kdy je kniha zaevidovaná
jako vrácená.

Velmi časté jsou dotazy našich čtenářů,
zda se knihy vhozením do boxu neponíčí.
Obavy ale nejsou na místě.
Vozík je vybaven posuvným dnem
na pružinách, takže dopad knihy je
maximálně šetrný.

Autorem grafické podoby našeho
jabloneckého biblioboxu je Petr Hejhal,
velmi nadaný mladý pracovník naší
knihovny.

Návratový box je určen pouze k vracení dokumentů vypůjčených v hlavní budově městské
knihovny. Jeho kapacita je omezená, nevhazujte do něj proto knihy staré, které chcete
knihovně věnovat! Ty můžete nabídnout přímo pracovníkům na jednotlivých odděleních,
popř. zanechat v regále ve vstupní hale knihovny. Děkujeme!



PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
DOPORUČÍME VÁM KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI A KTERÉ NÁS ZAUJALY.

NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

JAKUBA KATALPA

NĚMCI

Jakuba Katalpa vytvořila členitou mozaiku osudů
celé řady lidí, kteří se v určitých okamžicích života

potkali na delší či kratší dobu. Všechny do jednoho
ovlivnily „velké dějiny“ – války první i druhá a pak

poválečná doba.
Prožijeme tak život jedné německé rodiny, která se
snažila bez konfliktů prožít doby dobré i zlé, jejím

cílem bylo hlavně přežít. Ale obě války všem
převrátily životní cestu.

Autorka nám ukazuje, jak těžké je najít nový směr,
někde opět zakořenit, vytvořit si znovu vlastní

místečko, navázat na zpřetrhané vazby a vztahy.
Vidíme každodenní život a najednou ony „velké

dějiny“, které známe z učebnic dějepisu
a historických publikací, hodnotíme úplně jinak.

Malé střípky do sebe zapadají jako puzzle a vytvářejí
jeden velký, členitý

a mnohobarevný obraz.

(Zdroj: http://www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-

dospele/3279-recenze-nemci.html)

Jakuba Katalpa (vlastním jménem
Tereza Jandová, nar. 1979) je spisovatelka
a výtvarnice. Vystudovala bohemistiku,
mediální studia a psychologii. Její
románový debut "Je hlína k snědku?" byl
v roce 2007 nominován na cenu Magnesia
Litera v kategorii objev roku a "Hořké
moře" získalo v roce 2009 nominaci na
Cenu Jiřího Ortena.

Více zajímavostí a recenze naleznete na:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30909/katalpa-

jakuba-nemci

http://www.knihcentrum-

revue.cz/recenze/jakuba-katalpa-nemci.aspx

http://kultura.idnes.cz/skvoreckeho-cena-jakuba-

katalpa-d39-

/literatura.aspx?c=A131106_150830_literatura_kla

KNIHA ZÍSKALA V ROCE 2013
CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO

Katalpa, Jakuba. Němci.
1. vyd.

Brno: Host, 2012. 416 s.
ISBN 978-80-7294-682-2



KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

14. leden 1884

NAROZENÍ JULIA STREITA,
ŘEDITELE NĚMECKÉ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

V JABLONCI NAD NISOU
(130. VÝROČÍ)

Julius Streit se narodil 14. ledna 1884
v Rýnovicich u Jablonce nad Nisou.
Po absolvování tamní obecné školy

a měšťanské školy v Jablonci nad Nisou
pokračoval ve studiu na Učitelském

vzdělavacím ústavu v Liberci a po složení
maturitní zkoušky v roce 1902 nastoupil

na svoje první učitelské místo
v rakouském Štýrsku.

Bylo to právě zde, ve Štýrsku, kde se Streit
setkal s rakouským literátem Peterem

Roseggerem. Ten byl ve své době velmi
známým a oblíbeným spisovatelem, jeho

romány byly přeloženy do více jak dvaceti
jazyků, u nás je však dnes jeho dílo prakticky
neznámé. Osobnost tohoto muže, kterého si
nesmírně vážil (Rosegger se narodil v chudé

rolnické rodině v oblasti, kde nebyla povinná
školní docházka, a žilo zde proto mnoho

negramotných; ve svých románech popisoval
prostý život venkovanů pohledem

křesťanské odevzdanosti
a smířenosti s těžkým osudem), ho coby

mladého učitele ovlivnila a utvrdila ve snaze
věnovat se osvětě, vzdělávání a podpoře

smysluplného trávení volného času.

Po návratu ze Štýrska vyučoval Streit v letech
1906 až 1908 v Antonínově (založil zde i
lidovou knihovnu) a v letech 1908 až 1911
v Josefově Dole. Tady, v údolí řeky Kamenice,
ho potkaly dvě události, které ho ovlivnily
na zbytek života. Jednak se zde seznámil
s jizerskohorským básníkem Gustavem
Leuteltem, který pak ve dvacátých letech
dokonce bydlel v Jablonci ve stejném domě
v dnešní Wolkerově ulici, jednak už
v Antonínově poznal svoji budoucí ženu,
učitelku Idu Preußler. S ní měl později tři děti –
lékaře Helmuta, architekta Bernarda a učitelku
Inge.

V roce 1911 dostal stálé místo jako učitel
měšťanské školy v Jablonci nad Nisou. Ale už
v roce 1919 učitelskou službu opustil, jelikož byl
pověřen vybudováním a později i vedením
jablonecké městské knihovny (v roce 1920 se
stal jednatelem knihovní rady, v roce 1921 byla
otevřena německá čítárna a o dva roky později
i veřejná knihovna).

Podobizna Julia

Streita od Adolfa

Schnabela



KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

Současně se aktivně angažoval
v Německém místním vzdělávacím výboru

(Der Deutsche Ortsbildungsausschuß), který
byl v Jablonci založen roku 1919 a jehož

nápní bylo pořádat přednášky, kurzy, divadelní
představení a další vzdělávací akce, ale

zároveň mu příslušelo zřizovat i veřejné
knihovny.

Julius Streit dokázal z jablonecké knihovny
postupně vybudovat po všech stránkách

fungující instituci s regionálním
i nadregionálním významem. Kromě toho, že

plnila klasickou funkci coby půjčovna knih
a periodik, sloužila také jako školící centrum

pro studenty knihovnictví z knihovnických
škol v Berlíně a Lipsku. Pro potřeby knihoven

okresu byla zřízena Okresní putovní
knihovna (Kreis-Wander-Bücherei), která

menším knihovnám okresu půjčovala
soubory knih.

Od samého počátku byla knihovna určena
širokým vrstvám dospělých čtenářů a byla

prezentována jako „škola dospělých“. Proto
se pečlivě dbalo, aby v ní byla zastoupena

nejen beletristická díla, ale i kvalitní literatura
naučná.

Od roku 1935 ještě Streit stačil vykonávat
funkci konzervátora pro umělecké památky

pro okres Jablonec. Tuto funkci zastával
po zesnulém starostovi Karlu R. Fischerovi.

Od roku 1940 do roku 1945 byl vedoucím
úřadu pro knihovnictví v Sudetech. Jak sám

v jednom příspěvku o sobě píše, působil
i jako kronikář města. Zatím se však kromě

této zmínky žádné důkazy o jeho kronikářské
činnosti nepodařilo najít.

Streit byl velmi kulturně a spolkově činný,
napsal řadu vlastivědných příspěvků, článků,
psal i básně. Spolu s tehdejším starostou města
Karlem R. Fischerem a univerzitním profesorem
Erichem Gierachem byl jedním z autorů, kteří se
podíleli na vytvoření vícedílné „Vlastivědy pro
okres Jablonec“ („Heimatkunde für den Bezirk
Gablonz“). Pojilo ho přátelství s mnoha
osobnostmi, namátkou možno zmínit učitele a
spisovatele Adolfa Wildnera, rodáka ze
Smržovky, či desenského výtvarníka Adolfa
Schnabela.

V témže roce jako knihovna, tedy v roce 1923,
byla v Jablonci založena Leuteltova společnost.
Stalo se tak na podnět starosty Fischera (ten se
stal předsedou společnosti) a knihovníka Streita.
Společnost se snažila podporovat duchovní a
kulturní život v oblasti Jizerských hor. Byla
pojmenována po Gustavu Leuteltovi, autorovi
poetických próz s jizerskohorskou tematikou a
blízkém příteli jak starosty Fischera, tak i
Streita. Ten se stal i prvním poválečným
předsedou této společnosti, která byla počátkem
roku 1957 ve Schwäbisch Gmünd obnovena a
dodnes v Německu působí.

Zleva J. Streit, A. Wildner, A. Schnabel



KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

Streit byl rovněž předsedou Jablonecko-
tanvaldského učitelského spolku (Gablonz-
Tanwalder Lehrerverein), jenž stál u zrodu
mnoha vlastivědných projektů. Z iniciativy
tohoto spolku vyšlo např. už v letech 1894

a 1895 velmi úspěšné vlastivědné dílo Adolfa
Lilieho „Politický okres Jablonec“
(„Der politische Bezirk Gablonz“).

Jednou z jeho dalších aktivit bylo
předsednictví v jabloneckém Zkušebním

výboru pro mládežnickou literaturu
(Jugendschriften-Prüfungsausschuß). Vznik

tohoto výboru byl spojován s činností již
zmíněného Jablonecko-tanvaldského

učitelského spolku a jeho smyslem bylo starat
se o literární vzdělávání a výchovu mládeže,

posuzovat nově vydaná díla pro děti a mladež
a zvyšovat úroveň školních knihoven. Vedle

Streita se v něm aktivně prosazovaly
i takové osobnosti, jako byl spisovatel Gustav

Leutelt či již zmínění Adolf Wildner
a Adolf Schnabel.

Ale jméno Julia Streita je možné zaznamenat
i v jiných oblastech života, než jen

v kulturním a osvětovém. Je rovněž
spojováno se sportem. Svoji vášeň pro něj –

a to zejména pro lyžování – uplatnil již při
svém působení v Josefově Dole, kde ve

školním roce 1910/1911 vedl školní lyžařský
kurz. A tehdy ještě pěstování tohoto sportu

nebylo zdaleka tak rozšířené. Lásku
k horám a k zimním sportům podnítil
u mladého Streita už pobyt ve Štýrsku

na počátku jeho učitelské dráhy. V roce 1912
dokonce založil v Jablonci lyžařský oddíl při

místním tělocvičném spolku (Turnverien).

V roce 1934 se stal předsedou Hlavního svazu
německých spolků pro zimní sporty
v Československé republice (Hauptverband
deutscher Wintersportvereine in der
Tschechoslowakischen Republik, zkr. HDW).

Streit měl hluboce vyvinutý smysl
pro spravedlnost, který se u něho projevil i tím,
že v roce 1938 před Němci zachránil českou
menšinovou knihovnu. Stejně tak měl
ze své pozice konzervátora pro umělecké
památky velký podíl na záchraně Rüdigerovy
sochy a kašny v červnu 1945.

Po skončení okupace zůstal ještě nějaký čas
v Jablonci, nicméně 4. záři 1945 musel město
opustit. Útočiště našel u svého přítele
ve Stuttgartu. Od prosince 1945 opět začal učit,
a to ve škole ve Willmandingenu, později
působil i jako docent na odborné škole
pro knihovníky ve Stuttgartu. V roce 1949
odešel do důchodu. Ani ve svém novém
domově nezahálel a aktivně se věnoval kulturní
a osvětové činnosti, psal nejrůznější příspěvky,
ve kterých často vzpomínal na svůj domov
v Jizerských horách, organizoval společná
setkávání vysídlených Němců.

Zemřel 6. června 1966 v 82 letech v Mitteltal.



REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVÍME VÁM ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

* 1947
Žije a píše v Jablonci nad Nisou.

V roce 1999 sepsala sbírku Z jistého úhlu,
v roce 2010 Volně ze rtů padající. Zatím

poslední autorčinou sbírkou, vydanou v roce
2013, je knížka Holubím křídlem, nohou

vraní.

A co o sobě píše sama autorka?

"Když mi bylo dvacet let, měla jsem pocit, že
se můj život odvíjí příliš pomalu, že je někde

jinde, než jsem právě já, a že mu musím
nějakým způsobem jít vstříc.

Tak jsem přerušila studium na pedagogické
fakultě a odjela z Hlohovce na Slovensku

do Jablonce nad Nisou v severních Čechách.
Přečetla jsem si nějaký plakát, na kterém byla

výzva "přijeďte", tak jsem si řekla -
proč ne. Vzala jsem si pár

nejmilejších knížek poezie a odjela
žít do nového prostředí mezi

neznámé lidi a začala jinak. Láska
k poezii mne často držela nad

vodou, a tak jsem začala psát své
verše bez úmyslu je někdy

publikovat.
Ke čtyřicátým narozeninám jsem
dostala docela zajímavou knihu,

která mne vyprovokovala k otázce - a proč ne
také já?"

(z přebalu knihy: Novotná, Olga. Z jistého úhlu.
1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. 62 s.

ISBN 80-85834-59-6)

OLGA NOVOTNÁ

Až jednou

Nehledejte zapomnění

Těžko budete hledat
vzpomínky
jež časem zkrásní
připravené vyplout
proměnit v život
čas minulý

až ustrne dění

Ukázka ze sbírky:
Novotná, Olga. Volně ze rtů padající. 1. vyd.
Jablonec n. N.: O. Novotná, 2010. Nestr.
ISBN 978-80-254-7258-3



KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVÍME VÁM DALŠÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RYCHNOV
U JABLONCE NAD NISOU

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
se rozkládá v údolí říčky Mohelky.

Nejstarší památkou ve městě je morový
sloup sv. Prokopa. Dominantou je barokní

kostel sv. Václava. Technickou památku tvoří
mohutný kamenný železniční most o deseti

pilířích z roku 1859 jako součást
pardubicko-liberecké trati.

I samotná knihovna sídlí v historické
budově v Květinové ulici a svým uživatelům

nabízí rozmanité služby - půjčování knih,
časopisů, hudebních CD i zvukových knih.

V nabídce má rovněž zdarma ke stažení
zdigitalizované kroniky města, školní

kroniky a pamětní knihy rychnovské fary.

Dlouholetá pracovnice knihovny, paní
Renata Chloubová, je známá svojí

příkladnou péčí o knihovnu, čtenáře i ostatní
návštěvníky, pořádá velké množství

zajímavých akcí a soutěží, a to nejen pro
děti.

Při knihovně pracuje Dětský klub Kamarád,
který se pravidelně schází každý měsíc. Děti

spolu tráví čas v knihovně, věnují se
vytváření drobných předmětů, hrají si,

zpívají, poslouchají vyprávění.

Otevírací doba:

Pondělí 13 - 18
Úterý 10 - 18
Středa 13 - 19
Čtvrtek zavřeno
Pátek 13 - 18

http://knihovna.rychnovjbc.cz/



AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

KŘEST KNIHY

V sobotu 21. září jsme v rámci Dne evropského
dědictví a za přítomnosti mnoha významných

osobností Jablonce i okolí pokřtili knihu
"Jablonecká knihovna v proudu času", která byla

vydána u příležitosti devadesátiletého výročí otevření
německé veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou.

Kmotry publikace se stali primátor města Petr Beitl,
náměstkyně primátora Soňa Paukrtová, nakladatelka

a pedagožka Eva Koudelková, ředitelka Krajské
vědecké knihovny Blanka Konvalinková a ředitel

Státního okresního archivu Jablonec n. N.
Jan Kašpar.

Setkání se účastnil také ak. mal. Jiří Nepasický, který
před zraky všech přítomných dodatečně autorizoval

svůj obraz Hudba, který zdobí prostory knihovny již
od sedmdesátých let minulého století.

V podzimním období loňského roku se v prostorách knihovny uskutečnila řada zajímavých
a významných akcí.
Kromě pravidelných pořadů, jako jsou cestovatelské besedy a promítání, autorská čtení,
astronomické okénko či hudební besedy, se konaly dvě setkání, které byly věnovány výročí
založení veřejné knihovny v našem městě.



PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
v měsíci lednu:
* přednášku Ivana Langra, tiskového mluvčí ZOO Liberec
"Zoologická zahrada Liberec a její role v ochraně zvířat"
* povídání Břetislava Turečka, českého novináře, fotografa
a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě
o jeho nové knize "Labyrintem Íránu"
* Nacistické koncentrační tábory na území České republiky"
z úst Lubora Laciny, kurátora Severočeského muzea v Liberci
v měsíci únoru:
přednášku Christy Petráskové a Milana Bajera "Knoflíky
z Jizerských hor"
v měsíci březnu:
zajímavé akce v rámci Března - měsíce čtenářů
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!

SETKÁNÍ, NA KTERÁ SE NEZAPOMÍNÁ

O dva měsíce později, v pátek 29. listopadu, uspořádalo
Jablonecké kulturní a informační centrum společně s naší
knihovnou akci pod názvem "Setkání, na která se nezapomíná"
v rámci širšího cyklu "Zapomenuté osobnosti a rodáci
Jablonecka".
V průběhu odpoledne zazněly příspěvky věnující se knihám,
knihovnám a německo-českým překladům.
Jitka Nosková představila jubilující jabloneckou knihovnu, Marek
Sekyra promluvil o historii i současnosti knihovny liberecké.
Pokračoval překladatel Petr Dvořáček s přednáškou o posouvání
smyslu a chápání řady pojmů v němčině a češtině.
Volker Dudeck, ředitel žitavského Muzejního kostela
sv. Kříže, prezentoval poznávací cestu česko-německo-polského
Trojzemí nazvanou VIA SACRA, jejímž je autorem. Na závěr
vystoupila před zaplněným sálem překladatelka Gudrun Heißig
se svými osobními zážitky z dětství a mládí v Jablonci před
odchodem do Německa roku 1964, ale i z prostředí sudetských
Němců v Bavorsku.

Bylo to velmi příjemné a přátelské setkání, které prokázalo
důležitost osobních kontaktů a vztahů mezi oběma národy.

AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE



AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

KNIHA JE ZAHRADA DO KAPSY
literární soutěž

Slavnostní vyhlášení vítězů 13. ročníku naší literární soutěže,
letos na arabské přísloví Kniha je zahrada do kapsy, proběhlo
4. prosince 2013 v audiovizuálním sále za přítomnosti
náměstkyně primátora Soni Paukrtové a členů poroty.
Záštitu nad soutěží převzala Dr. Eva Koudelková, vyhlášení
vítězů zpestřilo vystoupení divadelníků z Vikýře pod vedením
Jiřiny Polanské a Aleny Talenské, inspirované básní Jiřího
Koláře Mezi tupci.
Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Jablonec 2013.

Výsledkovou listinu najdete na webových stránkách knihovny!

ZLATÁ MAKOVICE 2013

Velké slosování o ceny 7. ročníku luštitelské soutěže
O zlatou makovici proběhlo ve středu 18. prosince 2013
v audiovizuálním sále knihovny.
Letošní téma se týkalo drahých kamenů. Od začátku roku
se do soutěže zapojilo přes šedesát účastníků, ale jen
devatenáct luštitelů vydrželo do konce a vyřešilo
všech dvanáct křížovek.
O tom, jak velkou odměnu, pořízenou za finanční podpory
kanceláře primátora města, si kdo odnesl, rozhodla sama
štěstěna.
A s čím se luštitelé nejvíce potýkali? S názvy jaspis a tyrkys.
Obtížné také bylo vybavit si úhloměr jako rýsovací pomůcku.

Komu to letos nevyšlo, může zkusit štěstí v 8. ročníku.
Podíváme se na české vynálezy.



LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR uskutečnily v roce 2013
reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o třetí
šetření – předchozí proběhla v letech 2007 a 2010.
Sběr dat proběhl mezi 5. až 25. květnem 2013 na vzorku 1 584 respondentů. Letošní průzkum
byl detailněji zaměřen na knižní trh.

Vyplynulo z něj, že:
* 84 % obyvatel ČR přečte za rok alespoň jednu knihu (v r. 2007 – 83 %, v r. 2010 – 79 %),
* 48 % nakoupí za rok aspoň jednu knihu (v r. 2007 – 71 %, v r. 2010 – 46 %),
* 32 % navštíví za rok alespoň jednou veřejnou knihovnu (v r. 2007 – 40 %, v r. 2010 – 38 %),
* každý obyvatel ČR starší 15 let v průměru za rok přečte 13,2 knih,
* jejich čtení denně věnuje 33 minut,
* za rok nakoupí průměrně 2,3 knihy a vydá za ně 691 Kč,
* v našich domácích knihovnách se v průměru nachází 250 knih.

Opět se ukázalo, že ženy čtou výrazně více než muži (rozdíl 11 %), stejně jako že ve vztahu
ke čtení nehraje v ČR podstatnou roli velikost sídla.
Nejoblíbenějším autorem českých čtenářů je Michal Viewegh, nejoblíbenější knihou je
Babička.
Pokud jde o digitální prostředí, nejčastěji čteme na osobním počítači nebo notebooku
(na druhém místě je tzv. chytrý telefon), přičemž tři čtvrtiny Čechů si nedokážou představit,
že by četli pouze v digitálním prostředí.

Ve vztahu ke knižnímu trhu přinesl výzkum tato zjištění:
* více než polovina obyvatel ČR starších 15 let tvrdí, že je pro ně nepřehledný, jeho nejznámější
institucí je prodejní síť Levné knihy,
* knihy vybíráme nejvíce podle žánru a kupujeme si je kvůli zábavě, potěšení a relaxaci,
* ti, kdo knihy nekupují, uvádějí jako hlavní důvod, že jsou příliš drahé,
* hlavním zdrojem informací o knihách jsou naši blízcí a známí.

Průzkum ukázal, že ČR nadále patří v Evropě k zemím s nejsilnější čtenářskou kulturou
(společně se skandinávskými a pobaltskými státy).

Více na: http://www.ucl.cas.cz/cs/ctenari-a-cteni; http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=12_Cten.htm

ČTENÁŘI A ČTENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013
průzkum čtenářství




