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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: 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 5. července do 27. srpna

platí omezený LETNÍ PROVOZ!
Otevřeno bude pouze
v úterý a ve čtvrtek.

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

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

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

městské pobočky:
Mšeno: červenec i srpen zavřeno,

otevřeno od 31 . srpna
Kokonín: srpen zavřeno
Janovská: srpen zavřeno
Šumava: červenec i srpen zavřeno



P
Á
R

S
L
O
V

N
A

Ú
V
O
D
..
.

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: 5. října 2021

Přejeme všem našim čtenářům

příjemné prázdninové měsíce

plné sluníčka, pohody

a dobrých knih.

Těšíme se na setkání

v našich půjčovnách

a od září snad i na našich

akcích!

Krásné léto!
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VIGAN, Delphine de.
No a já. 2. vyd.

Praha: Odeon 2021 . 1 72 s.

ISBN 978-80-207-2001 -6

DELPHINE DE VIGAN

NO A JÁ

Lou Bertignakové je třináct let, má IQ
1 60 a v hlavě mraky otázek. Pozoruje
l idi , sbírá slova, provádí různé pokusy,
hltá encyklopedie. Dva školní ročníky
přeskočila. Ve třídě je nejmladší a nej-
menší, ale dělá si největší starosti .
Proč ji matka už nikdy neobejme, proč
otec předstírá dobrou náladu, proč „jsou
věci tak, jak jsou"? Když se seznámí
s osmnácti letou bezdomovkyní No, která
zdaleka nemá ani to, co má Lou –
střechu nad hlavou, jídlo, rodiče –
vezme si na svá bedra víc, než unese.
A postupně zjišťuje, jak daleko má
realita k reklamním bil lboardům z ulic
a metra.

S pomocí nejstaršího spolužáka ze třídy a největšího lempla, který
už dvakrát propadl, zato má něžný úsměv a velké černé oči, se Lou
vrhne do experimentu, který míří proti osudu. . . No a já je románem
o dospívání, které je podrobeno zkoušce reality. Je pohledem na svět
očima předčasně zralého, naivního i jasnozřivého mladého člověka,
který se nechce jen tak smířit s během věcí.

Zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/psat-o-lasce-je-nejslozitejsi-
umeni-delphine-de-vigan-predstavuje-svuj-7777083
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/no-a-ja-282609798
foto: https://commons.wikimedia.org/

Osamělost a odcizenost l idí
uprostřed pulzujících velkoměst,
troskotající milostné vztahy
a fatální životní míjení. I to jsou
témata, která ve svých románech
otevírá mezinárodně ceněná
a celosvětově překládaná
francouzská spisovatelka
Delphine de Vigan.

Svůj první román Dny bez hladu vydala v roce 2001 pod pseudony-
mem. Následující knihu Pěkní chlapci z roku 2006 už ale publikovala
pod vlastním jménem. Věhlas na domácí a posléze i mezinárodní
scéně získala až v pořadí třetí knihou nazvanou No a já z roku 2007.
Román vynesl autorce ve Francii dvě l iterární ceny i nominaci
na prestižní Goncourtovu cenu.
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KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlási l
třináctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Do projektu vždy přihlašuje žáky prvních tříd základních škol
veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě její působnosti.
Ani u nás tomu nebylo j inak! Letos se účastni ly tři třídy prvňáčků
ze ZŠ Liberecká.

Bohužel protiepidemická opatření neumožnila osobní návštěvu dětí
na oddělení pro děti a mládež, proto naše knihovnice vytvoři ly dvě
krátká videa, kde se mohly děti s naší knihovnou seznámit alespoň
virtuálně. Obě videa jsou přistupná na YouTube kanále knihovny.

V měsíci červnu pak byly děti odměněny knížkou, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V tomto roce to
byla kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety
Žabkové První školní výlet.
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TA VZELENÉM OBALU

Knihy si lze vybírat a půjčit i podle obalu!

Znáte to, že? Chcete si vypůjčit knihu, vyhledat konkrétní titul nebo
autora, ale jediné, na co si vzpomenete, je, že šlo o knihu v takovém
obalu či s takovým obrázkem. Na oddělení pro dospělé si naši čtenáři
takovou volbu během měsíce června mohli vyzkoušet.

V minulém roce jsme již nabízel i barvu červenou a modrou, nyní nastal
čas pro zelenou! Věříme, že se knihy líbi ly, přestože si je čtenáři vybíral i
podle barvy obálky.

V době omezeného provozu knihovny z důvodu protiepidemických
opatření jsme založil i YouTube kanál knihovny.

Postupně jsme na něm zveřejni l i dvanáct částí četby na pokračování
z knížky Danky Šárkové Alenka a Krakonoš, které jsme ve spolupráci
s autorkou sami namluvil i .

Kolegyně z oddělení pro děti a mládež pro kanál připravily dvoudílný
pořad, kde děti seznamují s naší knihovnou a s knížkami, které jsou
pro ně na tomto oddělení k vypůjčení.

YOUTUBE KANÁL KNIHOVNY
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STAŇ SEMISTREM SLOVA

Naše oddělení pro děti a mládež připravilo pro své čtenáře novou jarní
soutěž Staň se mistrem slova. Odstartovala 1 2. dubna, soutěžit se
mohlo až do 30. června. Postupně byly zveřejněny tři příběhy českých
autorek. Děti měly za úkol doplnit do vět vynechaná slova, určit, kam
významově patří. Celý příběh pak měly dokončit podle vlastní fantazie.

První příběh byl vybrán z knihy Zuzany Pospíši lové Prázdninové
pohádky, druhý z Polární pohádky Daniely Krolupperové a poslední
z knihy Jak šly pastelky za sluníčkem Zuzany Onderové. Práce bylo
možné odevzdávat do konce června. Nejoriginálnější práce pak byly
odměněny.
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MÁJOVÉ RANDE NASLEPO S KNIHOU

Na měsíc květen jsme pro naše dospělé čtenáře připravil i nové Rande
naslepo s knihou. Už podruhé tak byli připraveni knižní partneři
na schůzku.

První Rande naslepo s knihou probíhalo od května do konce září 2020
a bylo velmi úspěšné. Druhé sice mělo menší účast, snad to bylo dáno
tím, že trvalo pouhý měsíc. Ale i tak mohli být naši čtenáři příjemně
překvapeni, jaká kniha se v tajemném balíčku skrývá.

Knihy byly opět zabaleny v neprůhledném obalu, uvnitř byl vložen
slosovatelný anketní lístek, kterým se mohl vyjádřit pocit ze schůzky.
Po skončení akce byly všechny lístky slosovány a zajímavé ceny
nakonec obdrželi čtyři naši čtenáři:
paní Eva Burdová,
pan Miloš Rund,
paní Lidmila Rázková,
paní Blanka Svobodová.

Všichni od nás dostal i knižní dárek a půlroční prodloužení registrace
v naší knihovně.

Gratulujeme!
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FOTOSOUTĚŽ 2021

1 3. ročník naší fotografické soutěže byl letos
vyhlášen na motto: Dobré ráno, ještě lepší
den!

Příspěvky bylo možné odevzdávat do pátku
21 . května. Novinkou se stala anketa
Cena čtenářů, ve které mohl kdokoliv až
do 11 . června přiděl it svůj hlas vybrané
fotografi i . Svoji práci vykonala i porota a my
už můžeme zveřejnit výherce.

Z devatenácti fotografií jsme také připravil i
v prostorách knihovny letní výstavu.
A jak to vše vlastně dopadlo?

Kategorie do 1 6 let:
1 . místo Kateřina Linhartová
2. místo Kateřina Jiroušová
3. místo Eliška Šenkýřová

Kategorie nad 1 6 let:
1 . místo Miloslav Janovský
2. místo František Lukeš
3. místo Zdeněk Baudyš

Cena čtenářů:
V kategori i do 1 6 let zvítězi la fotografie
Kateřiny Linhartové z Pěnčína,
v kategori i nad 1 6 let fotografie Františka
Lukeše z Jablonce nad Nisou.

Srdečně blahopřejeme!
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Víte, že jsou ve Francii lékárny na každém rohu a že Francouzi stávkují
velmi často? Tušíte, že káva Frappé (ledová káva) vznikla v Řecku nebo
že se odpolední siesta (odpočinek) od 1 4 do 1 7 hodin v některých
oblastech Španělska stále dodržuje? V Itál i i mají zase turistické značení
psané v minutách (ne v kilometrech), ale problém je, že 1 5 minut někdy
znamená 5 minut, někdy také půlhodinu.

Toto a mnohé další bude možné se dozvědět v naší prázdninové akci
Cestujeme s knihou, při níž navštívíme Francii , I tál i i , Španělsko
a Řecko. Cestovat bude možné s našimi knihami, a to nejen
s cestovními průvodci, ale i s příběhy, které se v dané zemi odehrávají
nebo byly napsány autorem, jenž odtud pochází. A nebudou samozřejmě
chybět ani knihy psané jej ich jazykem (jen ta řečtina nám chybí).

A kam se kdy vydáme?
1 . - 1 6. července do Francie,
1 9. - 30. července do Itál ie,
2. - 1 3. srpna do Španělska,
1 6. - 31 . srpna do Řecka.

Přejeme pohodové cestování!



POZNEJ SVĚTS KNIHOVNOU
A
K
C
E

V
K
N
IH

O
V
N
Ě

I naše oddělení pro děti a mládež si na prázdniny připravilo letní akci.
Děti budou s knihovnou poznávat svět a procestují světadíly Evropu,
Ameriku, Austrál i i , Asi i , Afriku a Antarktidu. Připraveny pro ně budou
pracovní l isty. Ty se budou moci odevzdávat až do konce prázdnin.

Těšit se tak mohou na zajímavé otázky na téma:
Evropa (1 . - 1 6. července),
Amerika (1 9. - 30. července),
Afrika a Antarktida (2. - 1 3. srpna),
Austrál ie a Asie (1 6. - 31 . srpna).

Už teď se těšíme na toto letní dobrodružství!
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PECH KLÁRYAYCOX

Doposud poklidná cesta mezi Libercem
a Jabloncem se může stát pro dívku či ženu
osudnou. Na tramvajové lince číslo 11 totiž řádí
vrah. Těla obětí postupně přibývají a kriminal isté
jsou postaveni před zapeklitý případ. S jeho
rozuzlením by měl pomoci poručík Oliver Pech,
aniž by tuši l , že se tento případ výrazně podepíše
na jeho budoucím profesním nasazení.

Tak lze stručně shrnout prvotinu Kláry Aycox, která
se sice narodila v Praze, ale nakonec se usadila
právě na severu Čech. Knihu psala tři měsíce,
každý den přibl ižně jednu kapitolu. A byla to
odvaha – poslat rukopis do brněnského nakadatelství Host, jednoho
z nejprestižnějších českých nakladatelství, které má mezi svými autory
ty nejznámější české spisovatelky a spisovatele. Překladatelce Kláře
Aycox to vyšlo.

Čtenáře prostřednictvím svých příběhů zavádí na místa, která důvěrně
zná. Žije totiž sama u tramvajové trati číslo 11 , která spojuje Liberec
s Jabloncem, kde začíná i jeden z Pechových příběhů. „Jsem původně
z Prahy, moje první dvě děti se tam narodily. Údolí Nisy je krásné, i když
místy ponuré. Nejkrásnější je v zimě, tramvaj projíždí zasněženým
lesem, koleje se před esovitou zatáčkou k Brandlu zvedají nad úroveň
lesa a tam, kde v létě protéká zpustlou loukou potok, je jedna obrovská
závěj. Vždycky jsem tam dolů koukala a představovala si různé věci, “
popisuje autorka.

Celá více než pětiset stránková kniha je rozdělená na tři části . Každá
z nich je přitom samostatným případem, které spojuje osobnost
vyšetřovatele Olivera Pecha, ale i námět pravicového extremismu.
Každý z nich se také odehrává v jiném městě a nabízí i nové postavy.
Ocitnete se v prostředí nočních klubů, školního zařízení, ale i přímo
v jádru místní neonacistické organizace.

Zajímavý je i způsob zpracování, kterým je celá kniha napsána.
Poměrně často se totiž mění vyprávějící. Vedle samotných policistů
se ho chopí i některé vedlejší postavy, a čtenáři tak mají možnost
sledovat dění z mnoha pohledů a úhlů. Kniha je rozhodně velice
zajímavou a na české poměry docela netradiční detektivkou.

Zdroj: http: //lukbook.cz/recenze/detektivka-z-prostredi-holych-lebek/
https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/67451 0/klara-aycox-prestala-studovat-a-v-domacim-
vezeni-pak-stvori la-vysetrovatele-pecha.html
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RESTAUROVÁNÍVZÁCNÝCH TISKŮ

Liberecká knihovna dokončila projekt
restaurování vybraných ohrožených
vzácných tisků ze své sbírky. Během
posledních tří let bylo díky podpoře
Libereckého kraje v programu IROP
konzervováno a zrestaurováno dvacet
jedna nejcennějších a nejohroženějších
exemplářů. Mezi nimi např. i známá
Schedelova kronika z roku 1 493.

Krajská vědecká knihovna v Liberci vlastní sbírku starých a vzácných
tisků. Mezi vybranými dokumenty ke konzervaci a restaurování bylo
třináct v gotických vazbách, tři pergamenové zlomky z 1 2. a 1 3. století
a šest nejvíce poškozených starých tisků. V roce 201 6 byl připraven
projekt s názvem „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístup-
nění knihovního fondu a jeho prezentace“, který byl v roce 201 8
schválen ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na léta 201 4
až 2020. Od samého počátku se veškeré administrace spojené
s projektem ujal Liberecký kraj, který také uhradil nutnou finanční
spoluúčast na projektu.

Mezi zrestaurovanými díly se nachází např. Schedelova kronika z roku
1 493 či Catholicon z roku 1 483, jehož autorem je Johannes Balbus
a jenž má velmi krásnou gotickou vazbu se zbytky kování. Největšími
změnami prošla díla od Pavla Kristiána z Koldína (1 579) a Matyáše
Tannera (1 683).

Zrestaurované tisky jsou uloženy v samostatné klimatizované místnosti ,
která má také vlastní zabezpečení. Místnost má mezi knihovníky
hovorový název „trezor“, což se přeneslo ze staré budovy, kde
nejvzácnější kusy byly uloženy ve skutečném bankovním trezoru.
Vnitřek „trezoru“, je vybaven plechovými regály a knihy jsou zde uloženy
ve tmě při teplotě 1 7 °C a vlhkosti 50%.

Dva z těchto vzácných dokumentů jsou díky projektu digital izace
přístupné v elektronické podobě v digitální knihovně KVK Liberec
Kramerius, která je dostupná přes webové stránky knihovny v sekci
E-knihovna. Jedná se o tzv. Rohnovu kroniku a knihu Práwa Městská
Králowstwij Czieského z roku 1 579.

Zdroj: https://www.kvkli .cz/o-nas/aktualne/id:331 07/knihovna-zrestaurovala-vybrane-vzacne-tisky




