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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
Šumava
e-mail: pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel.: 774 722 938

Foto: Milan Bajer

Upozorňujeme,
že provoz pobočky v domě
pečovatelské služby na Palackého
ulici byl k 31 . červenci 2021 ukončen.
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.
Šumava: Čtvrtek 1 3.45 – 1 7.00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení čtenáři,
podzimní číslo našeho elektronického čtvrtletníku právě spatřilo
světlo světa. Rádi vás v něm seznámíme s akcemi a událostmi,
které v naší knihovně proběhly během posledních tří měsíců,
doporučíme vám zajímavou knihu a seznámíme s aktuálním děním
v literárním světě.
V měsíci září jsme se pomalu vrátili k našim běžným činnostem,
pro návštěvníky jsme připravili několik zajímavých besed.
Ve městě proběhl už tradiční Den evropského dědictví, jehož
součástí jsme byli i my.
Čas se pomalu přehoupl do října, a tak vás srdečně zveme k nám
do knihovny na Týden knihoven!
Těšíme se na setkání s vámi!
Vaše knihovna

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. ledna 2022

JAN HORNÍČEK

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

ČAROSTŘELEC
Literární cenu Knižního klubu letos
vyhrál rukopis historického thrilleru
z Jizerských hor.
Cesta z Reichenbergu do Hejnic se
klikatí strmým, zalesněným průsmykem.
Stmívá se, nad horami vyje a běsní
sněhová bouře. Během namáhavé jízdy
se v dostavníku seznamují dva muži.
Otec Vilém – kněz, který prchá před
svou minulostí – a doktor Šulc,
podivínský lékař z Vídně. Ti dva mají
pramálo společného, brzy se však
ukáže, že je dohromady nesvedla
náhoda, ale něčí lstivý úklad.
Oba vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání se
komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii
krvavých vražd. Souvisí to celé s nebezpečnými intrikami, které splétá
místní opat? A co tají bývalý vojenský kaplan z nedalekého Bílého
Potoka? Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko do hor: mezi
pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper. Je mrazivý
únor Léta Páně 1 789.
Autor příběhu Jan Horníček
(*1 989) se narodil v Rychnově
nad Kněžnou. Vystudoval matematické inženýrství a dva roky
učil na strojní fakultě. V současné
době vyučuje matematiku
na střední škole v Hradci
Králové. Zájem o humanitní
obory – historii, psychologii
a filozofii – jej přivedl k historickým románům. Dosud publikoval
pouze časopisecky (Host,
Protimluv). Historická detektivka
Čarostřelec je jeho knižním
debutem.
Zdroj:
https://www.databazeknih.cz/autori/janhornicek-1 3471 2

HORNÍČEK, Jan.
Čarostřelec. 1 . vyd.
Praha: Euromedia Group, 2020. 261 s.
ISBN 978-80-242-6783-8

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace
Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií
a kvart víceletých gymnázií. Ti mají za úkol vyzpovídat pamětníka,
natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.
Účastníky projektu se na Jablonecku letos staly tyto školy:
ZŠ Antonína Bratršovského (Jablonec nad Nisou)
ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou
ZŠ Pivovarská (Jablonec nad Nisou)
ZŠ Pěnčín
ZŠ Janov nad Nisou
ZŠ Na Šumavě (Jablonec nad Nisou)
Gymnázium Dr. Antona Randy (Jablonec nad Nisou)
Závěrečné prezentace se konaly koncem června ve venkovních
prostorách Letní scény. Jelikož zde nebylo možné použít projektor,
měli žáci situaci o to těžší, že si nemohli připravit power pointové
prezentace. Museli se tak vrátit ke klasickému pojetí za pomoci plakátů.
V kategorii videa zvítězil dívčí tým ze ZŠ Antonína Bratršovského
se vzpomínkami pana Siegfrieda Weisse. Ze stejné školy pak první
příčku v kategorii audio obsadil chlapecký tým s příběhem paní
Margity Hanischové.
Část projektů měli návštěvníci možnost prohlédnout si po celé prázdniny
v přízemí naší knihovny.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Stanoviště rodinné poznávací trasy, prvoregistrace pro děti a mládež
zdarma, dopolední promítání filmu o historii města a odpolední
přednáška o České mincovně ve městě – to byla programová nabídka
naší knihovny na jablonecký Den evropského dědictví 11 . září 2021 ,
kterou využilo na 209 dětských i dospělých návštěvníků.
Odkdy a proč je Česká mincovna v našem městě, jsme se dověděli
od Lenky Klimentové, mluvčí této společnosti. Přiblížila nám historii
ražby mincí a medailí, proces přípravy a výroby, zajímavé projekty
i charitativní činnost společnosti. Připomněla významné osobnosti,
které stály u zrodu jablonecké mincovny, a díky filmovým upoutávkám
jsme mohli i více nahlédnout do zákulisí podniku. Nechyběla ani
soutěž o pamětní medaile.

STALO SE V KNIHOVNĚ

NOVÁ VÝZDOBA OKEN

Naše okna v přízemí budovy dostala nový vzhled. Jsou na nich
fotografie, které odkazují na historii staré radnice.
První zleva zobrazuje pracovnu tehdejšího starosty města Jablonce
nad Nisou Karla Richarda Fischera. Ten stál v čele města v letech
1 91 8 až 1 934. V této pracovně musel řešit nejeden složitý úkol,
neboť poválečná léta byla ve znamení národnostního neklidu
i obtížných hospodářských a sociálních podmínek. Dvacátá léta se
pak naopak stala obdobím hospodářského i kulturního rozvoje,
Fischer tak mohl realizovat svoji vizi Jablonce jako moderního
města. Pak ale přišla třicátá léta a s nimi hospodářská krize.
Dne 5. února 1 934 složil úřad starosty a deset měsíců poté zemřel.
Prostřední okno ukazuje prostory jednací místnosti, poslední pak
zasedací sál, umístěný na druhém patře budovy. Na zdech zde
visely portréty císařského páru, Františka Josefa I. a jeho ženy
Alžběty Bavorské, a starostů města – Josefa Pfeiffera, Antona
Jäkla, Heinricha Seidemanna a Adolfa Heinricha Posselta.
Poslední jmenovaný stál v čele města neuvěřitelných třicet sedm
let.
V roce 1 933 městská správa budovu opustila a přestěhovala se
do nově postavené radnice na dnešním Mírovém náměstí.

STALO SE V KNIHOVNĚ

VÝMĚNA REGÁLŮ

Prázdninové období jsme využili k výměně regálů v oddělení
pro dospělé čtenáře. Starý policový systém v části fondu cestopisů,
průvodců českých i zahraničních a map jsme vyměnili za nové
moderní regály. Bohužel část knih musela být z kapacitních důvodů
přemístěna do skladu, ale i tam jsou na vyžádání čtenářům ihned
k dispozici. Těšíme se, že brzy projdou obměnou i regály
na časopisy, které bezprostředně s cestopisy sousedí.

POZNEJTE SVOJE MĚSTO
Na měsíc září jsme na oddělení
pro dospělé čtenáře připravili
výstavku knih zaměřenou
na Jablonec nad Nisou.
Čtenáři si tak mohli vybrat
a vypůjčit knihy o historii města,
jeho architektuře, významných
osobnostech a událostech
i institucích. Nechyběly ani
fotografické publikace města,
které vycházely v různých
obdobích novodobého vývoje
Jablonce.

TÝDEN KNIHOVEN
Týden od 4. října 2021 bude v českých
knihovnách ve znamení Týdne knihoven. Pro své čtenáře a návtěvníky bude
připravena řada zajímavých akcí.

AKCE V KNIHOVNĚ

Naše knihovna nabídne novým
čtenářům prvoregistraci zdarma,
na pobočkách v den jejich provozu.
Na oddělení pro dospělé bude
připraven literární kvíz, na oddělení
pro děti se roztočí kolo štěstí
a nabídne zábavná hra Detektivování.
Vyhlásíme téma nového ročníku
literární soutěže, zahájíme další
semestr Virtuální Univerzity třetího
věku a spustíme prodej vyřazených
knih za 1 Kč.
Se spisovatelkou Dankou Šárkovou
si přiblížíme krkonošskou kuchyni
a s Evou Koudelkovou vyprávění
o doktoru Kittelovi.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Rádi píšete, literárně tvoříte? Pak právě vás zveme k účasti
na 21 . ročníku literární soutěže na motto:

"Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny."

AKCE V KNIHOVNĚ

Na práce se těšíme do pondělí 8. listopadu 2021 . Vyhlášení vítězů
proběhne v první polovině měsíce prosince za účasti herce
a jabloneckého rodáka Petra Stacha, známého ze seriálu Případy
1 . oddělení nebo z filmů Hořící keř či Tobruk.
Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou
stran A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, se zasílají spolu
s vyplněnou a podepsanou přihláškou poštou na adresu knihovny:
Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1 , 466 01 Jablonec
nad Nisou.
Obálku je nutné opatřit heslem „Literární soutěž". Možné je také předat
osobně v budově knihovny či poslat e-mailem ve formátu PDF
na adresu: soutez@knihovna.mestojablonec.cz.
Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích:
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém
gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých.
Literární práce budou rozděleny na prózu, poezii a úvahu.
Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení, umístění v kategorii)
budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných i internetových
kanálech městské knihovny a statutárního města Jablonec nad Nisou.

herec Petr Stach
foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Stach_(herec)

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

AKCE V KNIHOVNĚ

V úterý 5. října zahájíme další
semestr Virtuální Univerzity třetího
věku.
Otevřeme nový cyklus přednášek
nazvaný „Leonardo da Vinci
(1 452-1 51 9), renesanční uomo
universale“. Kurz je věnován jedné
z nejvýznamnějších postav období
renesance – malíři, sochaři, architektovi a vynálezci Leonardu da Vinci.
Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V) je určena především
pro vzdělávání seniorů v regionech,
kteří se z různých důvodů nemohou
zúčastňovat prezenčních přednášek
U3V v sídlech vysokých škol
a univerzit (vzdálenost, zdravotní
a časové důvody, finanční náročnost
na dopravu apod.).
Leonardo da Vinci je považován za renesančního génia,
všestranně nadaného umělce,
vědce a vynálezce. Věnoval se
mnoha oblastem činnosti,
od malířství, sochařství,
architekturu přes anatomii,
přírodní vědy až po geometrii,
matematiku a techniku.
Svým dílem, spojující umění
a vědu, předběhl svou dobu
a fascinuje nás dodnes.

Foto: http://www.gunmagazin.sk/leonardo-davinci/

WALDVILLA MIROSLAVA STUCHLÉHO

LETEM LITERÁRNÍM SVĚTEM

Libereckého spisovatele Miroslava Stuchlého očarovala vila nad
městem Libercem. Právě jí je věnován jeho román Waldvilla.
Vila stojí od roku 1 906 v lesích poblíž Liberecké výšiny. Tajemná lesní
vila, bývalé Wolkerovo plicní sanatorium, ale i školicí středisko NSDAP,
to vše se stalo nití, z níž Miroslav Stuchlý ušil svůj románový debut.
Autor v knize naznačuje, jak by to mohlo být s dodnes nevyjasněnou
vraždou Soni Kučerové, zdravotní sestry ze sanatoria. Ta se u Strážního
buku nedaleko odtud stala v roce 1 966.
Práce na románu autorovi zabrala téměř dva roky, rešerše několik
měsíců. „Snažil jsem se načíst maximum dostupných informací
o Liebiegovi, Lesní vile a Liberci v uplynulých sto letech. Jsou autoři,
typickým příkladem je například Jiří Hájíček, kteří zbožňují vysedávání
v archivech a hledání informací ve starých matrikách, aby mohli napsat
svou knihu. V tomto ohledu jsem spíš dítětem moderní doby a naopak
oceňuji, že spoustu informací můžeme díky jedinému kliknutí získat
z internetu. Neocenitelnou službu mi prokázaly zejména knihovny, které
digitalizují obtížně dostupné archiválie včetně dobových novin,“
prozrazuje spisovatel.
V knize je několik časových rovin. Čtenáře zavede do dob Liebiegů,
první republiky, konce druhé světové války, do šedesátých let minulého
století i do současnosti. „Chtěl jsem se pokusit zachytit postupné
překrývání starého novými vrstvami, ono mizení staveb a obyvatel,“
říká literát. A jak vlastně autor uchopil skutečný případ vraždy mladé
ženy v lesích nad Libercem? „Mým záměrem nebylo případ rekonstruovat a pokusit se o jeho vyřešení, jako to udělal třeba E. A. Poe
v Záhadě Marie Rogetové. Takový přístup je velmi ošidný... Zajímala
mě víc psychologie postav než odhalení totožnosti skutečného vraha.
Proto jsem ani nepátral v policejních archivech,“
osvětluje Stuchlý.
Křest knihy se uskutečnil v červenci v Liberci,
v září pak v Jablonci nad Nisou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/kniha-liberec-vila-miroslav-stuchly-vrazda.A21 0827_08551 8_libereczpravy_gabr?

LETEM LITERÁRNÍM SVĚTEM

SVĚT KNIHY PRAHA 2021
Na Výstavišti Praha v Holešovicích se
od 23. do 26. září opět dostala ke slovu
literatura. 288 vystavovatelů a 607
účinkujících z 27 zemí a regionů propojil
mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy Praha 2021 . Motto
26. ročníku znělo „Můj domov je v jazyce“
a jeho záměrem bylo prozkoumat vztah děl a jejich autorů k jazyku
a příslušnosti k dané zemi.
Veletrh podrobněji přiblížil literaturu Francie, Polska a Běloruska,
hvězdnými hosty byli David Mitchell, Chimamanda Ngozi Adichie
a Laurent Binet. Čestným hostem byla literárně bohatá Francie. Mluvilo
se mimo jiné o „společném“ autorovi Milanu Kunderovi. Dvě země si
vysloužily samostatný prostor: Polsko mimo jiné připomnělo svou
pověstnou reportážní školu, Bělorusku byla věnována sekce Literatura
jako hlas svobody.
Z Francie pochází také jedna z letošních spisovatelských hvězd, které
své dílo osobně představily českým čtenářům. Laurent Binet si porotu
prestižní Goncourtovy ceny, stejně jako později české čtenáře, získal
osobitým pohledem na pozadí atentátu na Reinharda Heydricha
v románu HHhH. Na veletrh přijel propagovat překlad své knižní novinky
Civilizace, postavené na alternativních dějinách. Velkou pozornost
vzbudili David Mitchell a Chimamanda Ngozi Adichie. Anglický prozaik,
scenárista i operní libretista David Mitchell kritiky i čtenáře nadchl
především románovým opusem Atlas mraků. Mimo jiné je ale také
spoluscenáristou čtvrtého pokračování kultovní filmové série Matrix.
Mluvil o své práci, smyslu literatury i roli příběhů a mýtů v každodenních
životech. Chimamanda Ngozi Adichie si pozornost literární obce získala
autobiografickým románem Amerikána. Původem nigerijská
spisovatelka je výrazným hlasem současných afrických autorek.
V beletrii i esejích se vyjadřuje k problematice rasy a genderu.
Speciální pozornost si zasloužilo Polsko, které mělo být čestným
hostem minulého ročníku, do jeho festivalové prezentace ale zasáhla
pandemie. Podpora svobody, demokracie a lidských práv jsou témata,
která byla Světu knihy Praha vždy blízká, a proto počínaje tímto
ročníkem se jimi bude zabývat ve speciální sekci Literatura jako hlas
svobody. Tentokrát se pozornost zaměřila na Bělorusko.
Zdroj: https://www.svetknihy.cz/press

