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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 oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel:
reditel@knihovna.mestojablonec.cz

městské pobočky:
Mšeno
email: pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel.: 604 966 649

Kokonín
email: pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin
Tel.: 604 966 649

Šumava
email: 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, 12.30 – 17.00 hod.   
Pátek     9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8.00 – 17.00 hod.  
Úterý 8.00 – 18.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 18.00 hod.
Pátek 8.00 – 17.00 hod.

městské pobočky:
Mšeno:     Úterý 14.00 – 17.00 hod.     
Kokonín:   Středa 10.00 – 17.00 hod.     
Šumava:   Čtvrtek 13.45 – 17.00 hod.

Pobočka v ZŠ Šumava je z důvodu stavebních 
prací stále pro veřejnost uzavřena. O jejím 
otevření vás budeme informovat na webových 
stránkách knihovny, popř. na facebooku. 

     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. ledna 2023 
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 MORGAN, Sarah. Léto v Paříži. 
 Praha: Dobrovský, 2020. 389 s. 

ISBN 9788075857859

SARAH MORGAN

LÉTO V PAŘÍŽI

Co se stane, když se seznámí dvě na pohled 
rozdílné ženy v naprosto cizí zemi? Tentokrát 
vám představíme příběh o přátelství, rodině 
a hledání sebe sama.

Grace přijíždí do Paříže, aby nalezla klid po bo
lestném rozchodu, a v místních antikvariátech 
pátrá po stopách dobrodružného života své 
babičky. 

Audrey, mladá žena z Londýna, utíká do Paříže 
před svou neutěšenou rodinnou situací. Práce 
v antikvariátu je pro ni na jednu stranu splněný 
sen, protože může být konečně sama sebou, 
ale zároveň je to pro ni noční můra – jak může 
prodávat knihy, když je nesnáší a francouzsky 
umí jen nadávat? A tak místo aby si užívala 
svobody, cítí se tu spíš ztracená a vše směřuje 
k neradostnému konci.

Když však jedna druhé vstoupí do cesty, oběma 
to změní život. Grace ukáže Audrey, že naučit 
se francouzsky nemusí být utrpení a že ji druzí 
mohou mít rádi takovou, jaká je. Audrey jí 
na oplátku pomůže hodit za hlavu zklamání 
a smutek ze zkrachovalého manželství a stát 
se krásnou, sebevědomou ženou.

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/

zivotopis/sarahmorgan31008 (text)

https://es.babelio.com/auteur/SarahMorgan/

18215 (foto)

Knihu je možné si prostřednictvím našeho online katalogu vypůjčit i jako 
evýpůjčku na dobu 31dní. V hodnocení čtenářů příběh zatím získal 82%.

Sarah Morgan je úspěšná a mezinárodně oceňovaná autorka romantických 
knih, které byly dosud přeloženy do 28 jazyků a jichž se celosvětově 
prodalo více než 18 milionů výtisků. Se svojí rodinou žije nedaleko 
Londýna, miluje koně, hory a dobré jídlo.

Sarah Morgan
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LIBERECKÝ AUTORSKÝ KRUH

Spolek Liberecký autorský kruh (LAK) oficiálně funguje od července roku 
2020 a navazuje na to nejlepší z činnosti dlouholetého a dnes již legen
dárního Kruhu autorů Liberecka (KAL). Ten stejně jako LAK sdružoval 
severočeské literární autory a vydával almanachy či českoněmecké 
čítanky.

LAK však jeho činnost ještě více rozvíjí a dává prostor nejen literárnímu 
odvětví, ale umění a kultuře v celé její šíři. Společně s Krajskou vědeckou 
knihovnou v Liberci se podílí na vydávání čtvrtletníku Světlik, což je jediný 
literární časopis Libereckého kraje. Navázal také spolupráci s Divadlem 
F. X. Šaldy Liberec, jehož členové činohry adaptují v krátkých filmech texty 
nejen libereckých autorů. Spolu s Knihkupectvím a antikvariátem Fryč se 
podílí na dramaturgii některých moderovaných večerů s literáty z celé 
republiky.

V úterý 4. října 2022 přijali naše 
pozvání členové a přátelé Libereckého 
autorského kruhu Jan Vozka, Vojtěch 
Vaner a Martin Trdla, aby nám 
představili svoji básnickou tvorbu.  

Autorské čtení začíná v 17 hodin 
v audiovizuálním sále knihovny 
(2. patro).
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DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Na jablonecký Den evropského dědictví, který se uskutečnil v sobotu 
17. září 2022 od 9.00 do 16.30 hodin, zavítalo do knihovny přes dvě stě 
návštěvníků. V audiovizuálním sále jsme pro ně připravili dokumentární 
snímek Martina Wenzla "100 let Jablonce nad Nisou ve filmu", na odpo
ledne pak přednášku Jitky Noskové "Příběh jednoho domu", věnovanou 
155leté historii staré radnice. 

V oddělení pro mládež bylo připraveno stanoviště rodinné poznávací 
trasy. Dětem jsme představili robotické beeboty a blueboty, které si 
s velkým zájmem vyzkoušely. Čtrnáct mladých čtenářů využilo navíc 
možnosti prvoregistrace zdarma. 

Letošní poznávací trasa vedla po stopách Adolfa Lilieho, jabloneckého 
učitele a kronikáře, a měla sedm zastavení. To v naší knihovně bylo, jak 
jinak, věnováno knihám. Adolf Lilie napsal ve své době velmi populární 
vlastivědu, která sloužila výuce ve školách. Stala se ale tak oblíbenou, 
že ji vlastnila nejedna domácnost. Účastníci trasy tak měli za úkol najít 
v oddělení pro děti a mládež alespoň dvě knihy, které se týkaly našeho 
regionu. Mohlo jít o vlastivědné knihy či báje a pověsti. Většině dětí to 
nedělalo sebemenší potíže.
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BEEBOT A BLUEBOT ROBOTI

Na 13. září 2022 jsme pozvali třeťáčky ze ZŠ Mozartova, abychom je  
seznámili s interaktivními roboty beebot a bluebot. Zábavnou formou 
si tak mohli vyzkoušet svoje logické myšlení při programování směru 
a trasy robota do určeného cíle. Roboti spolu s dětmi cestovali napříč 
zeměkoulí, bloudili v labyrintu uliček i ulicemi města. Děti se také 
dověděly, kdo vymyslel a poprvé použil slovo robot, a mohly si prohléd
nout knížky, ve kterých jsou právě roboti hlavními postavami příběhu.

Beebot a bluebot roboti jsou interaktivní didaktické hračky ve tvaru 
chodící včelky či berušky, které vydávají zvuky a pohybují se podle 
naplánované trasy. Jejich přínosem je rozvoj logického myšlení 
a prostorové představivosti u dětí základních a mateřských škol. 
Pravidelnou součástí nabídky našich besed se tyto didaktické pomůcky 
staly letos na jaře. 
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PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU

Počátek stavby budovy první jablo
necké radnice, dnešního sídla 
městské knihovny, byl zahájen před 
sto padesáti pěti lety. A právě tato 
budova staré radnice je tématem naší 
nové výstavy, otevřené v přízemí 
budovy. 

Během procházky její bohatou historií 
se dozvíte, co předcházelo a jak 
probíhala samotná stavba, jakému 
účelu budova sloužila a jakými úpra
vami postupně prošla. Výstava je 
doplněná bohatým obrazovým 
materiálem, jehož část nám poskytl 
ze svých fondů Státní okresní archiv 
Jablonec nad Nisou. Autorem novodo
bých barevných fotografií budovy je 
Milan Bajer.
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Začátek října vždy náleží kampani Týden knihoven. Letos vám nabídne
me už tradičně prodej vyřazených knih za jednu korunu a prvoregistraci 
zdarma. Možnost stát se našimi čtenáři bez zaplacení registračního 
poplatku bude možné po celý týden na hlavní budově, na pobočkách 
v den jejich otevření.

V oddělení pro dospělé čtenáře bude připraveno Rande naslepo 
s knihou. Uvnitř každého balíčku bude vložený slosovatelný anketní 
lístek, na kterém bude možné ohodnotit vypůjčenou knihu. Součástí 
lístku bude také otázka na vaši oblíbenou knihu či autora. Navíc ve vy
braných knihách bude ukryt výherní poukaz. Získat tak můžete drobný 
dárek nebo dokonce půlroční bezplatné prodloužení členství v knihovně.

Děti se zase mohou těšit na kolo štěstí, kde si budou moci vytočit 
zajímavé výhry, a ve studovně vám připravíme k prolistování zajímavé 
knihy o našem regionu. 

K výstavě o historii staré radnice jsme přidali fotografickou výstavu 
"Náhrobek a pomník" od Milana Bajera, fotografa a správce jabloneckých 
hřbitovů. 

V týdnu knihoven také každoročně vyhlašujeme téma literární soutěže. 
22. ročník věnujeme proměnám okolního světa a nás samotných v něm 
aneb Časy se mění a my taky! 

Srdečně zveme na autorské čtení s básníky Libereckého autorského 
kruhu a na setkání s Josefem Trojanem, autorem knihy o historii 
i současnosti zimního sportu biatlonu. Pozvání přijali i někteří bývalí 
reprezentanti a trenéři. 

V měsíci říjnu nás na cestu do Finska vezme předseda Skandinávského 
domu, překladatel z finštiny a průvodce CK Periscope Michal Švec.
A pro pozvané děti o své tvorbě pohovoří český výtvarník, grafik, 
vydavatel a spisovatel Martin Sodomka.

Program je opravdu bohatý, tak se k nám určitě přijďte podívat!

 TÝDEN KNIHOVEN
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„Jen velmi malá část architektury patří k umění: náhrobek a pomník.“ 
     Adolf Loos 

Hřbitovy nejsou pouze místy paměti a vzpomínek na zemřelé. V úpravě 
hrobových míst se podobně jako v architektuře nebo užitém umění odráží 
různá historická období a vztah každé epochy k lidské konečnosti.

Staré německé hřbitovy, tedy i naše jablonecké, jsou v mnoha případech 
poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení v pohra
ničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás samotných, 
o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. 

Poetiku a nečekanou krásu skrytých zákoutí jabloneckých hřbitovů Vám 
na svých fotografiích přiblíží Milan Bajer. Fotografováním se zabývá čtyři 
desetiletí, stav jizerských hřbitovů mapoval poslední dekádu. Od letošní
ho jara je správcem sedmi jabloneckých hřbitovů. 

Výstava je umístěna na schodech staré radnice. Přijďte se podívat!

 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MILANA BAJERA
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Často slýcháme i sami si říkáme, že časy se mění, a proto jsme se 
rozhodli zvolit motiv proměn a změn v našich životech v proudu času 
za téma 22. ročníku literární soutěže. Těšíme se na vaše práce do pátku 
11. listopadu 2022. Vyhlášení výsledků proběhne na začátku prosince 
za účasti herce Petra Stacha. 

Podmínky soutěže:
Práce odpovídající tématu soutěže 
v rozsahu maximálně dvou stran A4, 
psané čitelně rukou nebo na počí
tači, zašlete spolu s vyplněnou 
a podepsanou přihláškou poštou 
na adresu knihovny: Městská 
knihovna Jablonec n. N., Dolní 
náměstí 1, 466 01 Jablonec nad 
Nisou – obálku opatřete heslem 
„Literární soutěž" nebo předejte 
osobně v budově knihovny či pošle
te emailem 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. Vaše literární práce budou ještě rozděleny na prózu, poezii 
a úvahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zcela 
zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout 
o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jednáli se 
o práce pohoršující, neetické či jinak odporující dobrým mravům nebo 
podmínkám soutěže.

Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem organi
zace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou do jednoho roku 
po skončení skartovány (vymazány). 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.
Těšíme se na vaše práce!

 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
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Koncem roku nastane čas, kdy by naši soutěžící měli odevzdat svoje 
práce. Doba uzávěrek se však liší, proto přinášíme jejich přehled.

Jablonecké literární putování
Naše putování trvalo osm měsíců (od března do konce října), během nich 
bylo možné se dozvědět zajímavosti nejen z historie Jablonce, ale hlavně 
střípky informací o jabloneckých literátech a jejich dílech. Zahrnuto bylo 
období od druhé poloviny 19. století až do doby konce druhé světové 
války. Každá vycházka měla svůj soutěžní úkol. 
Osm vyplněných pracovních listů se odevzdává do středy 2. listopadu 
2022. Následující pondělí bude vyhlášen vítěz. 

Literární soutěž
Pro 22. ročník naší literární soutěže jsme zvolili motto "Časy se mění 
a my taky!". Literární práce napsané jako próza, poezie či úvaha je nutné  
odevzdat do pátku 11. listopadu 2022. Vyhlášení výsledků proběhne 
na začátku prosince. 

Znáte, víte, tušíte?
V roce 2022 jsme si v této vědomostní soutěži připomněli 90 let od 
narození cestovatele, horolezce, dobrodruha, publicisty a fotografa 
Gustava Ginzela. Každý měsíc jsme na našem webu a v Jabloneckém 
měsíčníku zveřejnili jednu otázku, na kterou bylo možné odpovídat 
prostřednictvím našich webových stránek, popř. vytištěného formuláře 
na pultech knihovny, a to vždy do poloviny měsíce. Vyhodnocení 
každého kola pak probíhá každý měsíc losováním jednoho výherce 
z úspěšných řešitelů kvízu. 

Knihohlavolamy
Soutěž pro bystré hlavičky je určena pro naše dětské čtenáře. Probíhá 
od ledna do konce listopadu. Každý měsíc je zveřejněn jeden úkol. 
Kdo vyplní a odevzdá všechny úkoly do středy 30. listopadu 2022, bude 
zařazen do slosování o zajímavé ceny. To proběhne v měsíci prosinci.

Čtenářské bingo
Čtenářská soutěž, při níž děti hrají bingo z knih, které přečtou. Podmín
kou je vyplnění pracovního listu ke každé přečtené knize. Uzávěrka 
soutěže je ve středu 30. listopadu 2022. Ze všech soutěžících vylosu
jeme pět výherců a tři čtenáře s nejvyšším počtem přečtených knih navíc 
odměníme zvláštní cenou.

Těšíme se na všechny odevzdané práce! Třeba právě na Vás čeká 
zajímavá odměna! Ještě je stále čas se zapojit!

 UZÁVĚRKA SOUTĚŽÍ 



 POVĚSTI A POHÁDKY NĚMCŮ 

Z JIZERSKÝCH HOR

Edice publikací po stopách Němců z Jizerských hor se rozrůstá. 
Po "Osudech Němců z Jizerských hor", dvou kuchářkách, malé knížečce 
vtipů vydané pod názvem "Humor Němců z Jizerských hor", přináší Dům 
českoněmeckého porozumění na trh další titul. Tentokrát to jsou 
"Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor". 

Dvojjazyčná kniha přináší šestnáct přepracovaných příběhů českých 
Němců, doprovází je barevné ilustrace Moniky Haniky. Křest knihy se 
uskutečnil 11. září 2022 v německém Kaufbeuren – Neubaglonz, 
partnerském městě Jablonce. V Riegrově domě v Rýnovicích byla kniha 
představena 27. září. Pro všechny bylo potěšením poslouchat Adrianu 
Kubištovou, která četla české pohádky, a Moniku Haniku, která četla 
pohádky německé.
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 LITERÁRNÍ PUTOVÁNÍ KRAJEM SKLÁŘŮ

V pátek 19. srpna 2022 se uskutečnila v rámci projektu Křišťálové údolí   
literární vycházka do okolí Tanvaldu. Jejím tématem byl odraz sklářského 
řemesla v regionální literatuře.

Šest kilometrů dlouhá trasa začínala v Horním Tanvaldu a obsahovala  
pět zastavení: Horní Tanvald – rozhledna Špička – Žďár – Desná – 
Riedlova hrobka. Průvodci Marek Sekyra a Františka Párysová
představili německé i české autory působící ve zdejším kraji. Většina 
z nich již upadla v zapomnění, přesto jejich tvorba i dnešního čtenáře 
dokáže zaujmout. Velký úspěch sklidila například báseň "Z Jizerky", 
ve které August Hübner líčí, kterak slibně se rozvíjející seznámení 
s dívkou zmařila visící šňůra z podvlíkaček. Z lásky k rodnému kraji 
se vyznávali např. Otto Wilhelm Feix v básni "Moje Smržovka", Ernst 
Preussler v básni "Domovu" či Marie Markvartová v cyklu črt "Jeřabiny". 
Motivem protržení přehrady na Bílé Desné se zabýval Bernard Horst 
v románu "Hučící země". Na každém zastavení zazněla také jedna 
místní pověst spjatá se sklářstvím či brusičstvím.

Navzdory nepříznivé předpovědi nakonec panovalo počasí ideální 
na výlet a všech 27 účastníků ve zdraví a dobré pohodě dorazilo 
do cíle v Desné.

Zdroj: DUDKOVÁ PÁRYSOVÁ, Františka. Literární putování 
krajem sklářů. Světlik, č. 85, 3/2022, s. 67. ISSN 12142751 
(text); Jitka Nosková (foto)
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PŘEVZETÍ FRANTIŠKÁNSKÉ KNIHOVNY

Liberecká knihovna převzala do úschovy část knihovny františkánského 
kláštera v Hejnicích. Stěhování proběhlo na základě dohody mezi 
Provincií řádu františkánů a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 
o úschově knihovního fondu hejnické klášterní knihovny.

„Provincie bratří františkánů se rozhodla svěřit svůj historický fond 
hejnického kláštera do rukou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Tyto 
knihy se v Praze ocitly spíše souběhem okolností a bratři františkáni se 
je, podobně jako u dalších fondů, snaží umístit v jejich původní lokaci. 
Celá akce by se dala vystihnout sloganem: Vraťme knihy domů. 
Vzhledem k tomu, že prostor původní knihovny hejnického kláštera již 
není k umístění historických svazků vyhovující, bylo třeba najít jiného 
příjemce v regionu. V Krajské vědecké knihovně pak františkáni našli 
ideálního partnera, který je pro správu a uložení historického fondu knih 
vybaven jak personálně, tak technicky, přičemž může garantovat kvalitní 
uchovávání dlouhodobě a navíc je schopen svazky zpřístupnit bada
telské veřejnosti,“ vysvětluje Bonaventura Ondřej Čapek, poradce 
představeného řádu františkánů v ČR a delegát pro historické fondy.

Vznik a původ knihovny je úzce spojen s františkánským klášterem 
v Hejnicích, který vznikl v 90. letech 17. století při poutním kostele 
Navštívení Panny Marie. Počátky knihovny sahají do roku 1692, kdy 
vznikl první knihovní katalog. Knihovna v počátku obsahovala 400 
svazků, ale během let a století se rozrostla na 4 500 svazků v roce 1950.

Nynější soubor obsahuje 1 200 svazků, z toho 489 titulů je uschováno 
v Liberci. Převzetí dalších svazků se plánuje v následující fázi. Fond se  
skládá především z paleotypů (knihy vytištěné v letech 1500 až 1550) 
a starých tisků (knihy vytištěné v letech 1551 až 1800). Tematicky 
převládají díla teologická. Dále je možné ve fondu nalézt knihy právnické 
a historické.


