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Městské knihovny Jablonec nad Nisou

(č. 1 3 / duben – červen 201 6)



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
progr. a audiovizuální odd. : 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479

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
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

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 8:00 hod.
Úterý 8:00 – 1 8:00 hod.
Středa 8:00 – 1 8:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek 8:00 – 1 8:00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 2:00 – 1 7:00 hod.
Kokonín: Pondělí 1 2:30 – 1 6:00 hod.

Středa 1 2:30 – 1 6:00 hod.
Janovská: Úterý 1 3:30 – 1 5:30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3:45 – 1 7:00 hod.

Foto: Milan Bajer
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Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 4. července 201 6

Vážení přátelé,

měsíc duben s sebou přináší i letošní druhé číslo našeho
elektronického čtvrtletníku. Snad i toto vydání bude pro vás
zajímavé, poučné nebo třeba i inspirativní. Najdete v něm mimo
jiné tip na zajímavou knihu, představíme knihovnu v Desné,
připomeneme 1 80. výročí od prvního vydání "Máje" Karla Hynka
Máchy. Možná vás hodně překvapí spojitost této lyrickoepické
skladby s naším regionem.

Naše knihovna právě prožívá
dozvuky Večera s Andersenem.
Spolu s námi a s malou mořskou
vílou mohly děti prožít zábavné
chvíle, naplněné soutěžemi,
hádankami, tvořením a poslou-
cháním pohádky. Přípravy na tuto
akci jsou vždy velmi náročné
a nás moc těší, že nejsou
zbytečné. Máme vždy radost,
když si u nás společný večer užijí jako správná rodina děti
i se svými rodiči.

Na měsíc květen pro vás připravujeme už naši v pořadí čtvrtou
Noc literatury. Po hororech, milostných povídkách, sci-fi a fantasy
příbězích se tentokrát můžete těšit na povídky detektivní. Bude
to napínavé!

Do té doby vám přejeme krásné jaro plné příběhů, jak těch, co
přináší život sám, tak i těch smyšlených v knihách.

Vaše knihovna
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Posledním oddělením naší
knihovny, které jsme ještě v našem
elektronickém čtvrtletníku
nepředstavil i , je úsek technického
zpracování knih či l i "naše balírna".

Sem knihy přicházejí z akvizice
a katalogizace. Je nutné, aby se
polepily správnými etiketami podle
toho, na jaké oddělení a místo
v rámci tohoto oddělení při jdou.
Beletristické knihy dostanou nálepku
s počátečními písmeny autora, knihy
odborné mají etikety hned dvě - na
jedné je uvedena signatura knihy
(tzn. umístění na regále podle
oboru) a na druhé přírůstkové číslo
knihy. Obě čísla jsou velmi důležitá
pro rychlé vyhledání titulu.

Knihy určené oddělení pro děti
a mládež jsou navíc označeny
barevnými proužky podle žánru,
aby se dětem ve fondu lépe hledalo.

Všechny knihy jsou nakonec
opatřeny bezpečnostním čipem,
který zabraňuje krádeži. Posledním
důležitým krokem je zabalení knihy
do průhledné fol ie.

ÚSEK TECHNICKÉHO

ZPRACOVÁNÍKNIH
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DOPLŇKOVÉ FUNKCE

ONLINE KATALOGU WUFIND

Náš knihovní onl ine katalog WuFind je primárně určený k vyhledávání
dokumentů podle nejrůznějších kritérií (autora, názvu, klíčového slova,
vydavatele, roku vydání, edice, signatury), k jej ich rezervaci a nahlížení
do čtenářského konta, kde je možné si výpůjčky prodloužit.

Pokud chcete zjistit, jaké nové tituly
jsme za určité období zařadil i do našeho
knihovního fondu, je možné zvolit
nabídku Nové tituly v katalogu. Zde je
možné vybrat si časové období - včera,
5 dní, 30 dní.

Chcete-l i sděl it ostatním čtenářům, že
se vám kniha líbi la, či naopak nelíbi la,
máte možnost ke každému titulu vložit
svůj komentář a knihu ohodnotit. Určitě
to ostatním usnadní výběr knihy.

Zprávu o knize také můžete poslat
svým známým přímo z online katalogu
na jej ich e-mail . Můžete j im tak udělat
radost a doporučit j im knihy, které stojí
za to si přečíst. Určitě to ocení!

A nezapomeňte si uložit ve vašem čtenářském kontě do záložky
Oblíbené svoje nejoblíbenější knihy! Seznam vám bude narůstat
a během měsíců budete mít přehled knih, nad jej ichž stránkami jste
prožil i příjemné chvíle!
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Jak jeden malý obraz nezměrné hodnoty
může ovlivnit život obyčejného kluka?
Zřejmě více, než je zdrávo. Alespoň v knize
americké spisovatelky Donny Tartt Stehlík.
Vše začíná, když se hlavní postava,
na počátku třinácti letý Theo, ocitne
v nesprávnou chvíl i na nesprávném místě.
Toho dne totiž v muzeu, v němž si s matkou
krátí dlouhou chvíl i , vybuchne bomba.
Theova matka je jednou z obětí výbuchu,
který však nepřináší jen ztráty na životech,
ale zároveň při něm dojde k poškození či
ztrátě některých uměleckých děl. Nebo také
k jej ich krádeži.
Od tohoto okamžiku j iž nic není jako dřív. Nejen, že Thea neustále
pronásledují pocity viny a myšlenky na to, co by se stalo, kdyby
do toho muzea s matkou nešel, ale zároveň se začíná formovat jeho
až nezdravá posedlost obrazem, který v nastalém zmatku z muzea
odcizi l .

Autorka získala v roce 201 3 za tento rozsáhlý román, čítající 730 stran,
Pulitzerovu cenu pro nejlepší americký román roku. Pochvaly se jí
dostalo od vyhlášeného autora thri l lerů Stephena Kinga i náročné
kritičky newyorských Times Michiko Kakutaniové. Porotu ocenění,
zdá se, zaujala zejména Tarttové literární zručnost i schopnost zasadit
příběh do aktuální současnosti , prodchnuté obavami nad osudem
americké civi l izace.

Tarrt, Donna. Stehlík.
Vyd. 1 . Praha: Argo, 201 5.

733 s.
ISBN 978-80-257-1 603-8

Zdroj: www.salon.com

DONNA TARRT

"STEHLÍK"
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ZTICHLÝZPĚV LESA

VÝSTAVA

U příležitosti letošních oslav tří významných výročí města jsme
uspořádali v přízemí budovy výstavu o životních osudech několika
vybraných německy píšících jabloneckých autorů z konce 1 9. století
a první poloviny 20. století.

Všichni tito l iteráti , sedm mužů a jedna žena, se narodil i v druhé
polovině 1 9. století, někteří přímo v Jablonci, všichni zde ale působil i
a prožil i část svého života. Někteří tu i zemřeli , j iní ale to „štěstí“
neměli a zemřeli daleko od svého domova, ke kterému měli velmi
blízký vztah, miloval i ho a který také ovlivňoval jej ich tvorbu.

Výstavou jsme chtěl i připomenout nejdůležitější a nejzajímavější fakta
ze života a tvorby Marie Hübnerové, Adolfa Wildnera, Gustava
Leutelta, Jul ia Streita, Karla R. Fischera, Adolfa Benglera, Heinricha
Schwana a Ferdinanda Schmidta. Většina z nich psala svá díla
v j izerskohorském nářečí paurisch, které kdysi bylo v našem regionu
velmi používané.

Výstavu doplni la dne 1 7. března 201 6 přednáška o osudech těchto
autorů pod názvem "Domove, ty lese v lesích", doplněná čtením
ukázek z jej ich tvorby.
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Městskou knihovnu najdete u hlavní
si lnice na Kořenov v prvním patře
Riedlovy vily. V ní sídlí i kulturní
středisko, informační centrum
a muzeum.

Ve městě žije přibl ižně 3 200
obyvatel.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH

Knihovna svým čtenářům nabízí základní knihovnické služby, tzn.
půjčování knih a periodik. Zařadila se též mezi první knihovny v našem
regionu, které začaly nabízet půjčování elektronických knih, a to díky
spolupráci s portálem eReading. Úspěšně se zapoji la do projektu
Knihoběžník, ve kterém knihy díky čtenářům prožívají další život. Ten,
kdo knihu najde, si j i může vzít s sebou, kam jen chce a zažije s ní
vzrušující chvíle. Když ji přečte, podělí se s ostatními knihoběžníky
o své zážitky na webu projektu. Potom ji stačí jednoduše nechat někde,
kde knihu znovu kdosi najde a bude
pokračovat v psaní jejího životního
příběhu. . .

V Desné najdete také KnihoBudku, která
slouží k bezplatnému půjčování a výměně
knih, přičemž platí jediné pravidlo: vezmi si
knihu, po přečtení j i vrať nebo vyměň za
jinou. Je umístěna v parku naproti poště
a Domu s pečovatelskou službou.

Veškeré aktuální informace o knihovně
jsou k dispozici na jejích webových
stránkách:
http: //mestskaknihovnadesna.webk.cz.

Otevřena je tři dny v týdnu:
Pondělí: 9.00 – 1 2.00 1 3.00 – 1 7.00
Středa: 9.00 – 1 2.00 1 3.00 – 1 7.00
Čtvrtek: 9.00 – 1 2.00 1 3.00 – 1 4.30

Další nabízené služby:
meziknihovní výpůjční služba, půjčování knih seniorům v Domě
s pečovatelskou službou, veřejný internet, wi-fi připojení, besedy
pro mateřské a základní školy.
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V roce 2009 nalezl hispanista, l iterární historik, překladatel a básník
Miloslav Uličný opis německého překladu nejvydávanější české
básně od takřka neznámého smržovského lékaře Bernarda Aloise
Rambouska. Jeho "Der Mai" byl tehdy (v roce 1 871 ) teprve druhým
převodem "Máje" do němčiny a dodnes zůstává jediným pocházejícím
od českého autora. Opis pořídi l Antonín Pikhart (1 861 -1 909),
významný překladatel v oblasti španělského jazyka, v roce 1 883
a dodnes je pravděpodobně jediným existujícím rukopisným
exemplářem Rambouskova převodu "Máje". Originál je nezvěstný.

A kdo byl Bernard Alois Rambousek? Narodil
se 20. srpna 1 847 ve Dvoře Králové. Studovat
začal na gymnáziu v Hradci Králové, v roce
1 866 přestoupil na gymnázium v Německém
Brodě. Už jako septimán napsal lyrické verše
"Tajemství mé" a "Sledná píseň má". V té
době přeloži l tři básně rakouského satirika
a literárního kritika židovského původu Moritze
Gottl ieba Saphira. V roce 1 869 začal studovat
lékařství a o šest let později dosáhl doktorátu.
Na překladu "Máje" tak Rambousek pracoval
při svých studiích medicíny. Brzy po promoci se
odebral jako lékař do Smržovky a v tomto

městečku se již věnoval pouze své profesi lékaře. Přezdívalo se mu
„lékař chudých“. Ve Smržovce bydlel v domě čp. 635 na dnešním
náměstí T. G. Masaryka. Bohužel žádné konkrétní zprávy o jeho
lékařské praxi se nedochovaly, snad i proto, že zde působil pouhých
pět let. Zemřel velmi mlád, dne 1 0. ledna 1 880
ve věku nedožitých třiceti tří let po
krátké těžké nemoci. V matrice
zemřelých je jako příčina úmrtí
uvedena tuberkulóza. Pochován byl
na smržovském hřbitově o tři dny
později . Po lékaři zde zůstala
bezdětná mladá vdova.

MÁCHŮVMÁJ A JABLONECKO

Pikhartův opis Rambouskova
překladu Máje
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První vydání "Máje", jediné, které
vyšlo za Máchova života, vydal autor
vlastním nákladem u tiskaře Jana
Spurného v dubnu 1 836, a to
v celkovém počtu 600 výtisků, ve třech
různých cenových skupinách podle
jakosti papíru a celkového vybavení.
První německý převod vydal roku
1 844 Siegfried Kapper. Byl to básník, prozaik, l iterární kritik
a překladatel poezie. A také, podobně jako Rambousek, lékař.

Pro náš region je také velmi zajímavé
železnobrodské vydání z května 1 945.
Vydal ho Jaroslav Jiránek v edici Odkaz.
Knihtiskárnu, kterou založi l J iránkův otec
v roce 1 922 pod názvem Grafia, vedl od roku
1 929. Zmodernizoval j i a činnost rozšíři l
o nakladatelství. Název firmy postupně změnil
na Jaroslav Jiránek. V roce 1 940 obnovil edici
školní četby bývalého libštátského nakladatele
Vojtěcha Hanče Odkaz a pokračoval
za odborné spolupráce Františka Oberpfalcera
a Alberta Pražáka jak přepracovanými
reedicemi jejích starších svazků, tak novými tituly. Vyšlo přibl ižně třicet
pět titulů.

Literární historik Albert Pražák je také autorem předmluvy k tomuto
vydání "Máje".Vzpomíná v něm na květnový den roku 1 936, kdy se
šel spolu s ostatními poklonit památce Máchy na litoměřický hřbitov
a připomenout si tak sté výročí vydání "Máje". Vzpomněl rok 1 939,
kdy v napjaté době byly ostatky Máchovy přeneseny do Prahy,
i květen 1 945, kdy byla naše země osvobozena. K železnobrodskému
vydání Máje napsal jazykovou studii František Oberpfalcer, univerzitní
profesor, l ingvista a překladatel, který se věnoval i dialektům, zejména
jižních Čech a Podkrkonoší. Za druhé světové války cestoval po území
protektorátu a přednášel o českém jazyce, čímž podporoval národní
cítění.

Není přesně známo, kolikrát dosud "Máj" vyšel,
ale prokazatelně je nejvydávanější českou
knihou. Reeditován byl přibl ižně třistakrát.

Bývá považován za vrcholné dílo českého
literárního romantismu.

Letos v dubnu uplyne sto osmdesát let od jeho
prvního vydání!
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DARUJ KNIHU

Dejme knihám druhou šanci – daruj knihu!

Statutární město Jablonec nad Nisou
připravilo projekt inspirovaný
Mezinárodním dnem darování knih,
který si celý svět od roku 201 2
připomíná 1 4. února. Projekt byl
zaměřený na dětské knihy a dětského
čtenáře a probíhal v období
od 1 5. února do 31 . března 201 6.

Do akce se zapoji lo sedm jabloneckých škol, které oslovily své žáky,
zda nemají doma nepotřebné knihy a nechtěl i j im dát druhou šanci
na život. Touto cestou pak darované knihy obohatí fondy školních
knihoven, naší městské či knihovny v DDM Vikýř. Každý svazek bude
opatřený nálepkou s textem "Jsem darovaná". Darování knih proběhlo
podle předem stanovených pravidel: měla to být kvalitní současná
literatura, případně knihy starší, ale zachovalé a nepoškozené, vydané
po roce 1 995. Sbírka byla určena dětem, proto měla obsahovat knihy
pro děti a mládež (leporela, dívčí romány, pohádky, komiksy, detektivky,
sci-fi , historické příběhy pro mládež, encyklopedie). Do projektu se
zapoji ly základní školy Arbesova, Mozartova, Liberecká, Pasířská,
Pivovarská, Rýnovice a Šumava.

Smyslem celé akce bylo podnítit chuť
dětí číst a zapojit jej ich fantazii . Kromě
toho bylo v naší knihovně pro některé
třídy místních základních škol připraven
i doprovodný program . Děti měly
možnost shlédnout loutkové představení
Jarmily Enochové Pohádky pro Dášenku
na motivy knihy Karla Čapka, dvě fi lmové
pohádky od Hanse Christiana Andersena
či autorské čtení paní Jindřišky
Kratschmarové.
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MALÁ MOŘSKÁ VÍLA

ANEB

VEČER S ANDERSENEM

V pátek 1 . dubna měly děti v doprovodu
svých rodičů možnost účastnit se
pohádkového Večera s Andersenem.
Letos byl ve znamení Malé mořské víly.
A co mohly děti všechno zažít? Třeba
zkoušku z obludozpytu, slané a sladké
bloudění, poznat vodní svět a jeho
živočichy, chytit si svoji zlatou rybku
nebo si jednu takovou vytvořit. Komu to
nestačilo, mohl zkusit uvázat si správný
námořnický uzel, vyrobit si náhrdelník
z mušlí, pohlídat vodníkovi poklad nebo
se účastnit námořní bitvy s vládcem
moří. A kdo už byl z toho všeho
unavený, mohl se jednoduše posadit
a zaposlouchat se do pohádky
o Malé mořské víle a trochu si
odpočinout.
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KOMPLETNÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

S FOŤÁKEM NA CESTÁCH

ANEB

FOTOSOUTĚŽ 2016

Pod záštitou fotoklubu Balvan
a společnosti Foto LACCER jsme
1 . března vyhlási l i 8. ročník
amatérské fotografické soutěže.
Letos jsme zvoli l i téma S foťákem
na cestách . Na vaše snímky se
těšíme nejpozději do pátku
1 3. května 201 6. Z vydařených
záběrů opět připravíme fotografickou
výstavu. Podmínky a kompletní
pravidla soutěže jsou zveřejněmy
na našich webových stránkách.

Soutěž není omezena věkovou
hranicí, soutěžící 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 rok.

Snímky společně s kontaktními údaji (jméno a příjmení, bydl iště,
datum narození, e-mail , případně telefon) a názvy snímků dodávejte
pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, 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.mestojablonec.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 pouze práce vyhovující tématu
„S FOŤÁKEM NA CESTÁCH“. Maximální počet snímků přihlášených
jedním soutěžícím jsou tři . Ukáže-l i se, že se soutěžící přihlási l pod
více identitami, bude ze soutěže bez náhrady vyloučen.

Těšíme se na vaše snímky!



KVÍZ PRO CELOU RODINU

ANEB

ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE?
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Statutární město Jablonec nad Nisou
si v roce 201 6 připomíná několik
významných výročí:

660 let od první zmínky o osadě,
1 50 let od povýšení na město,
1 1 0 let městského znaku.

Při této příležitosti máte možnost zasoutěžit si s námi v rodinném
kvízu Znáte-víte-tušíte o zajímavé ceny. V deseti číslech
Jabloneckého měsíčníku (od ledna do listopadu) nebo na našem
webu zveřejníme kvízové otázky. Ze správných odpovědí každého
kola vylosujeme tři výherce. Soutěžní kola probíhají vždy od 1 . do
1 5. dne daného měsíce. Vítěze vyhlásíme v následujícím měsíci
a informujeme je elektronicky na zadanou e-mailovou adresu.
Cenu si převezmou na oddělení pro děti a mládež.

Závěrečné vyhlášení vítězů a předání hlavních cen proběhne
v prosinci 201 6 v audiovizuálním sále knihovny, a to losováním
ze všech úspěšných řešitelů deseti kol.
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JEDNA KNIHA TÝDNĚ

Tip na dobrou knihu k nedělní svačině

Četba a knihy jsou velmi důležité pro mozek a fantazii , stejně jako pro
tělo návštěva fitness centra. To je prokázané! Pravidlo Číst vždy jen
jednu knihu je dobré hlavně z čistě psychologického důvodu, protože
máte jednou za týden / měsíc pocit, že jste něco uzavřel i a začínáte
znovu. Máte-l i rozečteno šest knih najednou, neustále vám někde zbývá
pár stránek a počet stran před vámi je nekonečný. . .
Správnou knihu si musíte najít! Pokud vás nebaví, nedočítejte j i !
Pravděpodobně nedočtete stovky knih. Přestože některé z nich chváli lo
celé vaše okolí nebo jsou v současnosti považovány za nejlepší romány
M Vás prostě nemusí oslovit. Nemá cenu se tím trápit!

Možná právě pro vás bude zajímavý projekt mladého knižního bloggera
Jana Kadlece Jedna kniha týdně. Naleznete j i na adrese:
www.52knih.cz. Každý týden přečte jednu knihu a napíše o ní. Vybírá si
knížky, které ho nějak zaujmou, nebo se dotýkají jeho oblíbeného
tématu (což ne vždy je to samé). Lidé jsou různí a každému se líbí něco
jiného, proto píše i o knihách, které nenaplni ly jeho očekávání.




