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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.

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
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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: 4. července 2022

Vážení čtenáři,

přejeme vám, aby i letošní jaro bylo pro vás obdobím
plným sladkých vůní, zářivých barev a dobré nálady.

Doufáme, že vám naše knihy i zajímavé akce
ke splnění tohoto přání pomohou.

Těšíme se, že se s vámi setkáme!

Vaše knihovna
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FODOROVA, Anna. Lenka. 1 . vyd.
V Praze: Labyrint, 2020. 1 76 s.

ISBN 978-80-88378-03-7

ANNA FODOROVÁ

LENKA

Autorka Anna Fodorová, povoláním
psychoterapeutka, je dcerou poslední
německy píšící pražské spisovatelky Lenky
Reinerové (1 91 6–2008).

Ve své knize zachycuje s velkou empatií
odcházení blízkého člověka a zároveň
vypráví o nelehkém vztahu mezi matkou
a dcerou. O tom, jak se zkušenosti
a traumata rodičů propisují do života jej ich
dětí. Kniha je intimním příběhem plného
nečekaných zvratů a překvapivých odhalení.

Je to příběh matky a dcery. Příběh, ohra-
ničený posledními měsíci života Lenky
Reinerové, ale s mnoha odbočeními
do minulosti , dávné i nedávné. Matka,
zocelená událostmi a dobou, které si
nevybrala, ony si vybraly j i . Dcera, která svou
matku miluje, obdivuje j i a za všech okolností
je ochotna ji pomoct.

Zdroj:
https://magazin.aktualne.cz/kultura/l iteratura/

Pětasedmdesáti letá Fodorová již léta žije v Londýně. Narodila se
po druhé světové válce v Bělehradu a vyrůstala v Praze. V dětství j i
poznamenalo patnáctiměsíční odloučení od matky, která skončila
ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni pro údajné podezření z trockismu
a sionismu. Studovala umění a po srpnu 1 968 zůstala v Angli i , kde se
zajímala o fi lm. V padesáti letech se pak rozhodla vystudovat obor
psychoterapie.

"Nebylo snadné vyrůstat s rodiči, kteří byl i hrdiny," vzpomíná. "Hlavně se
nelitovat, " znělo heslo Lenky Reinerové. Znamenalo to zatnout zuby,
vytěsnit traumata a ponořit se do práce. Díky tomu po spisovatelce
zůstalo tak široké dílo.

Anna Fodorova
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ČTENÁŘ ROKU

České knihovny v rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů oceňují své
uživatele, aby jim mohly poděkovat za aktivní čerpání knihovnických
služeb. Letos jsme vybíral i mezi našimi nejvěrnějšími čtenáři, kteří
na nás i přes různá omezení provozu a služeb v podobě protiepide-
mických opatření nezapomněli . V pátek 11 . března 2022 jsme titul
Čtenář roku uděli l i paní Kateřině Nesvadbové.

Tak jako většina milovníků l iteratury, i paní Kateřina četla ráda už
od dětství. K oblíbené četbě náleží romány historické i ty s příběhem
ze současnosti. Své oblíbené literární postavy či zajímavé osobnosti
obdivuje a nechává se jimi inspirovat. Knihy a četba ji ukl idňují, zrovna
tak jako prostředí knihoven.

A jak sama říká: „Každá knihovna má své kouzlo. A má ho i jablonecká
knihovna. Pro občas uspěchanou maminku je tím prvním místem, kde si
lze půjčit knihy nebo společenskou hru pro děti, sobě vybrat knihu
papírovou i zvukovou a k tomu přidat fi lm na DVD. Vždy ochotný
personál poradí, kde hledat. Z připraveného přehledu nových titulů si
spolu s dětmi snadno vybereme, co číst. Pro mě ideální místo krátkého
zastavení a čerpání radosti. Samozřejmě jsem nadšená, že obě děti
s radostí čtou, a doufám, že jim tento koníček vydrží i do pozdějších let. “

A my gratulujeme k ocenění!
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VYHLÁŠENÍFOTOSOUTĚŽE

Život se nepíše, ži je se! – tak zní
téma 1 4. ročníku naší fotografické
soutěže.

Fotografické práce lze posílat
do pátku 20. května 2022.
Nejlepší snímky oceníme a několik
nejpovedenějších fotografií vysta-
víme na schodech staré radnice.

Spolu se snímky je nutné zaslat
vyplněnou a podepsanou
přihlášku (ke stažení na webových
stránkách knihovny). Bez ní není
účast v soutěži možná.

Soutěž není omezena věkovou hranicí. Soutěžící však budou rozděleni
do dvou věkových kategorií: do 1 6 let a nad 1 6 let.

Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než jeden
rok. Snímky s názvem a podepsanou přihlášku dodávejte ve formátu
JPG v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu
soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB)
přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce soutez@knihovna.mesto-
jablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. Minimální
požadovaná velikost fotografií je 1 600 × 1 200 pixelů, platí zásada
„čím větší, tím lepší“. Soutěžící může nominovat maximálně tři snímky.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji
zcela zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.

Soutěžící zasláním prací a podepsané přihlášky uděli l pořadatel i
souhlas s jej ich následným zpracováním. Údaje z přihlášek i soutěžní
práce jsou zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení
a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku po skončení
skartovány / vymazány. Výsledky soutěže (v rozsahu jméno a příjmení,
umístění v kategori i) budou zveřejněny ve zprávě o činnosti a tištěných
i internetových kanálech městské knihovny a statutárního města
Jablonec nad Nisou.

Těšíme se na vaše práce!
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SOUTĚŽ KRAKONOŠ

Soutěž Krakonoš je opět tady! Centrum informací a regionálního
vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna” ve spolupráci
s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlási la výtvarnou soutěž
na téma Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí.

Cílem soutěže je popularizovat legendárního vládce Krkonoš –
Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a jeho přátele a zároveň motivovat
mladé obyvatele polského, českého a německého pohraničí
k poznávání flóry horských a podhorských oblastí.

Soutěž je určena dětem a mládeži od 7 do 1 9 let z Polska, Německa
a České republiky. Účastníci připraví jednu soutěžní práci, a to
l ibovolnou výtvarnou technikou (kresba, malování, koláž, grafika,
fotografie, nalepovaný obrázek apod.). Velikost prací je l ibovolná,
maximální rozměr malovaných obrazů je 70 x 1 00 cm. Námětem
soutěžní práce má být výtvarná prezentace flóry nebo fauny, včetně
názvu a krátkého popisu (u nejmladších účastníků je možná pomoc
starších osob při popisování). Je možné přihlásit i skupinové soutěžní
práce.

Účastníci zasílají soutěžní práci, na jejíž zadní stranu napíšou název,
heslo a uvedou svůj věk. K práci je nutné připoj it zavřenou obálku
s heslem, ve které bude lístek s údaji : jméno a příjmení autora,
věk, bydl iště, telefonní číslo a e-mailová adresa, adresa školy nebo
zařízení, ve kterém byla soutěžní práce připravena, jméno a příjmení
učitele nebo vedoucího, pod jehož dohledem byla soutěžní práce
připravena, název práce.

Soutěžní práce se zasílají do 1 7. května
2022 na adresu: Jeleniogórskie Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska” 58–500 Jelenia
Góra, ul. Bankowa 27, Polsko, nebo
na adresu Krajská vědecká knihovna
v Liberci, Rumjancevova 1 362/1 , Libe-
rec I - Staré Město, 460 01 Liberec.
Rovněž je možné osobně je předat
do konce dubna na oddělení pro děti
a mládež naší jablonecké knihovny.

Více na webu naší knihovny v sekci
Soutěže.
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YOUTUBE KNIHOVNY

Právě před rokem jsme spusti l i YouTube kanál naší knihovny. Tenkrát
se mohli naši uživatelé zaposlouchat do četby na pokračování z knihy
Alenka a Krakonoš autorky Danky Šárkové, která píše knihy pro děti
i dospělé. Spolu s knihovnicemi načetla příběh o malé Alence, která
stráví celou zimu v nejvyšších českých horách v roubené chalupě
u své babičky.

Letos jsme na tuto naši aktivitu navázali měsíčními upoutávkami
na naše akce a tipy na zajímavé knihy. Také jsme představil i naše
nové soutěže pro děti.

Věříme, že si příspěvky naši čtenáři rádi poslechnou a nechají se j imi
inspirovat!
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Pro žáky 1 . stupně jabloneckých základních škol připravilo naše
oddělení pro děti a mládež projekt S knihovnou za poznáním.
Jeho náplní jsou tematické besedy, určené pro jednotl ivé ročníky.
Na konkrétní besedu je nutné se objednat alespoň týden dopředu
(deti@knihovna.mestojablonec.cz nebo 488 388 951 ). Lekce jsou
zdarma a realizují se vždy dopoledne od pondělí do středy. Trvají
30–60 minut a součástí může být i promítání krátké pohádky
v audiovizuálním sále.

1 . ročník
Já, knížka a knihovna

Vysvětlení základních pojmů: knihovna, kniha, knihkupectví, časopis,
autor, i lustrátor. Dětem je představena knihovna. Dozvědí se, jak se
stát čtenářem, jak jsou knihy řazeny a jak se půjčují. Naučí se, jak se
ke knihám chovat.

Letem pohádkovým světem

Vysvětlení pojmů: pohádka, pohádkové postavy. Děti se seznámí
s pohádkovým světem, jeho nejznámějšími postavami, autory
a knihami.

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí
základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.

2. ročník
Pasování na čtenáře

Po splnění jednoduchého úkolu (určení, do které knížky náleží vybraný
úryvek) následuje slavnostní pasování dětí na rytíře řádu čtenářského
a složení sl ibu.

Zvířátka v bajkách

Žáci se seznámí s pojmem bajka a hlavními hrdiny bajek, zvířaty.
Naučí se rozpoznat dobré a špatné vlastnosti zvířat, které jsou typické
i pro l idi .

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí
základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.
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3. ročník
Pasování na čtenáře

Po splnění jednoduchého úkolu (určení, do které knížky náleží vybraný
úryvek) následuje slavnostní pasování dětí na rytíře řádu čtenářského
a složení sl ibu.

Jak se vaří knížka

Lekce o tom, jak vzniká kniha a co je vše potřeba udělat, aby se dostala
ke svému čtenáři.

Rozjeď to s roboty!

Hravá beseda s blue-bot roboty, při níž děti zábavnou formou rozvíjejí
základy programování, komunikaci se strojem a logické myšlení.

4. ročník
Dílna pro básníky

Lekce o tom, že poezie není nuda a dá se nejen číst, ale i poslouchat,
hrát a kresl it.

Na chvíli i lustrátorem

Lekce o nejznámějších českých ilustrátorech. Dětem budou vysvětleny
základní pojmy jako ilustrace, i lustrátor, karikatura. Seznámí se s tvor-
bou vybraných českých ilustrátorů.

Hrátky s textem

Zábavná lekce, při níž si děti na zábavných příkladech procvičí práci
s texty, budou luštit přesmyčky a literární hádanky.

5. ročník
Už se vyznám v knihovně

Seznámení s členěním a značením fondu, s termíny beletrie a naučná
literatura, mezinárodní desetinné třídění. Děti se naučí, jak se v knihov-
ně správně orientovat.

Najdi si svou knihu

Lekce dětem přiblíží, jak se zorientovat v současné knižní nabídce
a jaké novinky právě vyšly. Poradíme, jaké knihy jsou momentálně
nejžádanější.

Písmo a knihy v hlubinách času

Beseda věnovaná vývoji písma, tisku, knihám a knihovnám.

S KNIHOVNOU ZA POZNÁNÍM (pokrač. )
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Projekt S knihovnou za pozná-
ním jsme na začátku měsíce
března nabídl i všem jedenácti
jabloneckým základním školám.
Už nyní jsou téměř všechny
termíny obsazené. Doufáme,
že tato setkání přinesou dětem
mnoho nových zážitků a poz-
natků, a najdou si tak snáze
cestu ke knihám i do knihoven.
Motivovat by je také mohl
dárkový poukaz do dětského
oddělení, který všechny děti při své první návštěvě obdrží.

S KNIHOVNOU ZA POZNÁNÍM (pokrač. )
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Od měsíce března jsme pro naše uživatele připravil i osmiměsíční
putování po stopách dnes už polozapomenutých spisovatelů, kteří
kdysi v našem městě žil i , zanechali tu výraznou stopu a spoluvytvářel i
místní dějiny.

Během putování budou přiblíženy zajímavosti nejen z historie Jablonce,
ale hlavně střípky informací o jabloneckých literátech a jej ich dílech.
Zahrnuto bude období od druhé poloviny 1 9. století až do doby konce
druhé světové války. Společně projdeme sedm částí města, která jsou
s našimi spisovatel i spojená.

Doufáme, že naše putování přinese poučení i zábavu. Každá vycházka
totiž bude mít svůj soutěžní úkol. Kdo se bude chtít účastnit slosování
o zajímavou cenu, musí odevzdat všechny vyplněné soutěžní l isty
do středy 2. l istopadu 2022. Následující pondělí vyhlásíme vítěze.

Všechny materiály jsou k dispozici ke stažení na našich webových
stránkách v sekci Soutěže, popř. je možné si je vyzvednout už vytištěné
v naší knihovně. Účastníci si jednotl ivé trasy procházejí sami, a mohou
tak prožít nejednu příjemnou (ideálně rodinnou) vycházku po našem
městě.
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Od ledna mají naši dětští čtenáři možnost zapojit se do nové soutěže.
Jmenuje se Kniho-hlavo-lamy a je určená pro všechny bystré hlavičky.
Děti se stanou odvážnými luštitel i záludných hádanek a hříček
se slovíčky. Soutěžit mohou od ledna do konce listopadu 2022.
Každý měsíc bude zveřejněn jeden úkol. Pokud děti splní všechny
úkoly, budou zařazeny do slosování o zajímavé ceny. To proběhne
v měsíci prosinci. Úkoly je možné si vyzvednout na oddělení pro děti
a mládež, příp. na našich pobočkách či stáhnout z webu knihovny.
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Pro děti je určena i naše druhá soutěž. Děti se vydají na cestu
za čtenářským dobrodružstvím a zahrají si bingo z knih, které přečtou.
Pokud splní úkoly, mohou vyhrát zajímavé ceny! Soutěží se od ledna
do konce listopadu 2022. V prosinci pak vyhlásíme vítěze. Ze všech
soutěžících vylosujeme pět výherců a tři čtenáře s nejvyšším počtem
přečtených knih navíc odměníme zvláštní cenou. Soutěž je určena
čtenářům oddělení pro děti a mládež jak na hlavní budově, tak
na pobočkách.

Úkolem soutěže je propojit na hrací kartě řadu pěti na sebe
navazujících polí v řádku, sloupci nebo od rohu k rohu. Stačí tedy
přečíst pět knih a je splněno. Každou knihu lze ale použít jen jednou
(1 úkol = 1 kniha). Ke každé přečtené knize se vyplňují pracovní l isty.
Pokud děti chtějí, mohou hrát bingo tak dlouho, dokud nebudou mít
zaškrtnutá a přečtená všechna políčka. Některá pole tak mohou použít
vícekrát, ale přečíst k němu musí vždy jinou knihu.
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MAGNESIA LITERA

Tři desítky publikací získaly nominaci na ocenění v letošním ročníku
knižních cen Magnesia Litera. Tuzemská próza má šest nominací,
ostatní kategorie po třech. Do soutěže se přihlási lo rekordních 503
knižních titulů. Vítěze letošního ročníku pořadatele vyhlásí 1 0. dubna.

V kategori i próza se letos vyhlašuje dvakrát více nominací než
v ostatních. Právě na prozaickou tvorbu domácích autorů chtějí
pořadatelé přednostně upozornit a pomoci jí na cestě ke čtenářům.
Těm zase chtějí usnadnit orientaci v záplavě knižní produkce. Letos
jsou ve finále čtyři autorky a dva autoři. Cenu Litera za prózu mají šanci
získat Stanislav Biler, Simona Bohatá, Irena Dousková, Štěpán Kučera,
Kateřina Rudčenková nebo Zuzana Říhová.

Zdroj: https://www.magnesia-l itera.cz/

My bychom ale chtěl i představit především
našeho jabloneckého spisovatele a novináře
Štěpána Kučeru. I v tomto svém druhém
románu propojuje minulé příběhy s dnešními.
V Projektu Gilgameš přeříkávala umělá
intel igence v blízké budoucnosti mladému vědci
násilné dějiny člověka vyrůstající z prastarého
sumerského eposu, aby donuti la l idstvo vzdát
se vlády nad světem. V druhém románu se
autor rozhodl sáhnout po těch několika
historických střípcích, které víme o zajetí
spisovatele Miguela de Cervantes v Alžíru,
o jeho vrcholném románu o Donu Quijotovi,

ale třeba i o fantastických dobrodružstvích arabského cestovatele Ibn
Battúty nebo Šeherezádiných pohádkách. To vše pak s obdivuhodnou
znalostí kontextu a zároveň čistě l iterárním jazykem propoji l s tématy,
která dnes rezonují čím dál si lněj i – ať už jde o sebedestrukci civi l izací,
jej ich panovačný vztah k vlastnímu životnímu prostředí či o hranici
mezi člověkem a zvířetem, jejíž rozostřenost my lidé odmítáme uznat.
A znovu není výsledkem vyprávění, které by nás vykreslovalo
mírumilovně či povzbudivě.

Zajímavostí bezesporu letos je i to, že jedno z prozaických děl českých
spisovatelů je nominováno v kategori i překladu. Je jím kniha Jaroslava
Rudiše Winterbergova poslední cesta, kterou autor napsal v němčině
a do češtiny j i převedla Michaela Škultéty.

Všechny nominované knihy jsou představeny na webu
https://www.magnesia-l itera.cz/.
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KNIHOVNYPOMÁHAJÍUKRAJINĚ

Po vypuknutí invaze na Ukrajinu se mnoho knihoven rozhodlo zapojit
do pomoci, nebo alespoň vyjádřit sol idaritu.

Jablonecká knihovna začala nabízet běžencům z Ukrajiny veřejný
prostor s přístupem k informacím pomocí PC či Wifi zdarma, stejně
jako i registraci k půjčování knih a časopisů.




