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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: 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: 3. ledna 201 7

Vážení přátelé,

patnácté číslo našeho elektronického čtvrtletníku vychází ve dnech,
kdy se většina českých knihoven zapojuje do jubilejního dvacátého
ročníku Týdne knihoven. I my letos nezůstaneme pozadu. Využil i
jsme téma RETRO, které krásně doplňuje oslavy 1 50 let od povýšení
Jablonce na město. Ale o tom, co všechno jsme pro vás připravil i ,
se dozvíte až v příštím čísle!

Tentokrát se dočtete, jaké novinky jsme připravil i v oddělení
pro dospělé čtenáře, nesměli jsme také zapomenout na sedmdesáté
výročí otevření samostatného dětského oddělení naší knihovny
v prosinci roku 1 946. A u historie ještě zůstaneme - připomeneme
vám, že si ve studovně můžete zalistovat novodobými kronikami
Jablonce nad Nisou.

Pokud jste si oblíbi l i naší pravidelnou rubriku Regionální osobnost,
ani tentokrát nebudete ochuzeni. Představíme vám jabloneckého
rodáka Štěpána Kučeru, kterému letos vyšla nová sbírka povídek.
Jedna z nich je situována i do našeho města. Nezapomeneme také
představit novou zajímavou knihu a akce, které v našich prostorách
v poslední době proběhly.

Přejeme vám krásné podzimní dny!

Vaše knihovna
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NOVÉ POSEZENÍ

VODDĚLENÍPRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Na konci srpna jsme pro naše čtenáře připravil i malé překvapení.
Přes třicet let staré nízké taburety jsme v půjčovně pro dospělé čtenáře
nahradil i novými pohodlnými křesílky v různých barvách. Podle reakcí
čtenářů se zdá, že jsme vybral i dobře. A to nás velmi těší! Jsme rádi,
že si nyní u nás mohou návštěvníci pohodlně posedět a začíst se
do knihy či časopisu. Ale to ještě není vše! V nejbl ižší době plánujeme
pořídit sedací vaky, které zase určitě ocení naši studenti.

I naše oddělení pro děti a mládež prošlo během prázdnin proměnou.
Přesunuli jsme a uspořádali fond cizojazyčné literatury, poezie
a knížek "Perlorodek", pořídi l i jsme tři nové regály, vyrobil i nové
popisky, trochu jinak uspořádali stolky s počítači a gauč pro unavené
děti i jej ich rodiče.

Pro maminky a jej ich miminka jsme do vestibulu umísti l i přebalovací
pult. Tam také nyní naleznete regálek s vyřazenými knihami, které si
můžete za pár korun od nás koupit.
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KRONIKYMĚSTA

JABLONCE NAD NISOU

Současná legislativa ukládá všem obcím České republiky povinnost
vést kroniku. Do ní se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihod-
ných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
Tuto činnost vždy zajišťovala osoba, kterou obec touto činností
pověři la, tedy kronikář.

Kromě kronik mají zájemci o histori i Jablonce k dispozici vlastivědy.
Vedle děl Adolfa Bendy "Dějiny města Jablonce nad Nisou a okolí"
(Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung) či známého
Adolfa Lil ieho "Politický okres Jablonec " (Der politische Bezirk
Gablonz) ještě práce dalších autorů. K nejznámějším patří "Kronika vsi"
(Dorfchronik) Antona Jägera z roku 1 865, "Dějiny církve a školy
v Jablonci" (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz) Josefa
Ressela z roku 1 878 nebo "Vlastivěda politického okresu Jablonec"
(Heimatskunde des politischen Bezirk Gablonz) Fidel ia Finkeho z roku
1 902. Nelze samozřejmě opomenout ani knihy a články šestého
jabloneckého starosty Karla R. Fischera. Ve třicátých letech 20. století
pak vycházela další vlastivědná díla.

Samotné kroniky města Jablonce nad Nisou byly vedeny s různě
dlouhými přestávkami údajně od roku 1 836. Prvním oficiálním
městským kronikářem se stal v letech 1 836-1 844 Donat Woperschalek.
Kronika se však nedochovala. Od roku 1 864 byla prý vedena další
kronika, která se ale ztrati la po druhé světové válce. Druhým řádně
ustanoveným městským kronikářem byl v letech 1 900-1 911 učitel Adolf
Li l ie. V rozmezí let 1 923-1 932 ho vystřídal statosta Karl Richard
Fischer, i jeho kronika se nedochovala. První českou kroniku sepsal
v letech 1 945-1 946 neznámý autor, k dispozici je však pouze kopie
strojopisu. Dalšími kronikáři se stal i v roce 1 948 Bohumil Hýča (nic ale
nenapsal), 1 952-1 960 Luboš Kopáč a Karolína Chocholoušková,
1 961 -1 964 František Chlebeček, 1 965-1 979 Anna Poláková, 1 980
Alfréd Ječný, 1 981 -2000 Miroslav Čumpelík. Ten už rok 2000
nedokončil , práci po něm převzala Jiřina Polanská, která je kronikářkou
dodnes.

Před několika lety získala naše knihovna ze Státního okresního archivu
Jablonec nad Nisou duplikáty jabloneckých kronik od roku 1 981 .
Ve studovně do nich smí zájemci kdykoliv nahlédnout. Zatím nejnovější
kronika, která je zde k dispozici, je z roku 201 2.
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V roce 1 906 proběhla v Liberci velkolepá
výstava, která ukázala výsledky
průmyslového, hospodářského a kulturního
vývoje regionu. Německočeská výstava
Liberec 1 906 (Deutschböhmische Ausstel lung
Reichenberg 1 906) se stala největší výstavní
aktivitou v dějinách Liberce.

Během jednoho roku byly vybudovány desítky
pavilonů, leckdy opravdu velkolepých rozměrů, které nabídly
přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech
myslitelných souvisejících odvětví prosperujících v oblastech
tzv. Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem.

Publikace nabízí vhled do zákulisí vzniku a realizace této ojedinělé
výstavy, zobrazuje průběh celé události , popisuje jednotl ivé pavilony,
atrakce, bohatý doprovodný program a nechybí ani návštěva tehdejšího
panovníka císaře Františka Josefa I . To vše je doplněné výjimečným
obrazovým materiálem.

Kniha byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy konané
v Oblastní galeri i Liberec a Severočeském muzeu v Liberci ve dnech
1 6. června -1 8. září 201 6. Pro toho, kdo nestačil tuto výstavu navštívit,
je kniha výbornou příležitostí, jak se dozvědět vyčerpávající informace
v pohodlí domova. Určitě stojí za přečtení, naleznete v ní nejednu
poznámku věnovanou i sousednímu Jablonci.

Knihu si můžete zapůjčit v oddělení pro dospělé čtenáře nebo
prohlédnout v naší studovně!

HABÁNOVÁ, Anna. 1 906:
německočeská výstava

Liberec = deutschböhmische
Ausstel lung Reichenberg.
Liberec: Oblastní galerie,

201 6. 271 s.
ISBN 978-80-87707-1 8-0

ANNA HABÁNOVÁ A KOL.

"1906: NĚMECKOČESKÁ VÝSTAVA

Alois Kasimir
Německočeská výstava Liberec
olej, plátno
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ŠTĚPÁN KUČERA

Prozaik a publicista Štěpán Kučera se
narodil roku 1 985 v Jablonci nad Nisou.
Studoval žurnalistiku na Karlově univerzitě
v Praze, pracoval jako jazykový redaktor
časopisu Rock&Pop.

Od čtrnácti let přispíval do Deníku
Jablonecka, nárazově i do Libereckého
dne. Byl redaktorem magazínu
InternetFOLK, zástupcem šéfredaktora
kulturně-společenského měsíčníku Dobrá
adresa.

Publikoval v periodicích Salon (l iterární
příloha Práva), Host, Tvar, Divoké víno, Britské l isty aj. Ve Tvaru mu
vyšel sešitek povídek s názvem "Mirek a ti ostatní" (2003). Vydal
knihu povídek "Tajná kronika Rychlých šípů" (2006), "Prokletí pánů
z Hodkova" (201 2), "J idáš byl ufon" (201 6), uspořádal sborník
"Literaturistický průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku" (2006).

Jedna z povídek nejnovější knihy "Jidáš byl ufon" zavádí čtenáře
do Jizerských hor, točí se kolem slavného Smržovského grimoáru
a tajemného doktora Kittela. Je to příběh jabloneckého archiváře,
kterému tuto vzácnou knihu ukradne tajemný pan Teufel.
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Letos v prosinci uplyne sedmdesát let od doby, kdy jablonecká
městská knihovna otevřela samostatné oddělení pro děti a mládež.

Česká knihovna byla v Jablonci nad Nisou založená jako menšinová
v roce 1 920 na základě zákona o veřejných knihovnách obecních
z roku 1 91 9. Funkce knihovníka se ujal učitel chlapecké obecné školy
Jaroslav Šorejs. Knihovnu vedl až do roku 1 938. Během válečných let
byla knihovna uzavřená. Její činnost byla obnovená bezprostředně
po skončení války, jako první byla 1 5. srpna 1 945 otevřena čítárna.

Knihovna získala prostory v budově staré radnice, kde sídl i la až
do konce války knihovna německá.

V prosinci roku 1 946 se knihovní rada usnesla, že pro děti otevře
samostatné oddělení. Prozatímně bylo umístěno v čítárně pro dospělé
v prvním patře. Základem oddělení se stalo tři sta pět knih a otevřeno
bylo dvakrát v týdnu v úterý a v pátek od patnácti do osmnácti hodin.
V oddělení byl j iž od začátku zaveden volný výběr knih, mládež měla
přístup k regálům s knihami a mohla si z nich knihy sama vybírat.

Brzy ale bylo jasné, že to nejsou vhodné prostory - děti velmi často
ruši ly dospělé v čítárně, kde by mělo vládnout ticho. Oddělení sice
bylo následujícího roku přesunuto do dvou samostatných místností
na témže patře, nicméně to nebyly prostory příl iš vhodné, místnosti
byly příl iš malé a tmavé. Součástí oddělení byla i čítárna pro mládež,
kde byly k dispozici čtyři tituly časopisů. Oddělení bylo přístupné
každé pondělí a čtvrtek od patnácti do osmnácti hodin.

V červnu roku 1 948 proto knihovna požádala o přidělení dvou místností
v druhém patře budovy, které sice byly prázdné, ale stále ještě
pomalovány německými nápisy. Bylo nutné je upravit a vymalovat.
Žádosti bylo vyhověno.

Registrační poplatek do knihovny tehdy
čini l pro dospělé deset a pro děti pět
korun. Poplatek za výpůjčku knihy
pro dospělé byl stanoven na jednu
korunu a pro mládež padesát haléřů
na dva týdny.

Děti zde měly svoje oddělení až
do konce roku 1 968.

70 LETODDĚLENÍPRO DĚTI A MLÁDEŽ

Oddělení v 60. letech 20. století
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V lednu 1 969 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy staré
radnice, sídla knihovny, která zároveň po mnoha letech jednání získala
prostory v přízemí budovy. Objekt v té době slavil j iž sté výročí
postavení, původně byl určen k úřednímu účelu, proto obsahoval
množství menších místností, které samozřejmě nebyly vhodné
pro provoz knihovny.

Rekonstrukce byla původně naplánována na dva roky, protáhla se však
na celých devět. Byla ukončena až v roce 1 978. Po tuto dobu byla
knihovna provizorně umístěna v pomocné divadelní budově
v Jehlářské ulici čp. 1 4. V prvních měsících roku 1 978 byly veškeré
provozy ve velmi krátké době přestěhovány zpět do zrekonstruované
budovy a 21 . dubna otevřeny veřejnosti .

Oddělení pro děti a mládež bylo opět umístěno ve druhém patře, kde
se nachází dodnes. 1 . července 1 998 byl právě na tomto oddělení jako
v prvním spuštěn automatický výpůjční systém.

Dnes si zde děti můžou vypůjčit kromě knih a časopisů i deskové hry
a tematické kufříky. Nabídka je opravdu široká. Každoročně je
vyhlašována křížovkářská soutěž pro mladší děti Zlatá makovice
a velmi oblíbená čtenářská soutěž Lovci perel. Každý rok je hojně
dětmi a jej ich rodiči navštěvovaný Večer s Andersenem, stejně tak se
oddělení už tradičně stává jedním ze stanovišť poznávací dětské trasy
na Den evropského dědictví.

Oddělení nabízí mateřským a základním školám širokou škálu besed
a knihovnických lekcí. Jej ich nabídka je zveřejněna na webových
stránkách knihovny v záložce Knihovna pro děti. Od svého založení
tak oddělení prošlo neskutečnou proměnou, jak změnou prostředí,
tak i nabídkou služeb, a spokojené děti jsou nám tou nejkrásnější
odměnou!

70 LETODDĚLENÍPRO DĚTI A MLÁDEŽ
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I letos bylo naše dětské oddělení součástí rodinné poznávací trasy
na Den evropského dědictví. V sobotu 1 7. září si u nás mohly děti mezi
devátou a čtrnáctou hodinou zasoutěžit. Kromě povinného úkolu
poznávací trasy si děti mohly sestavit puzzle nebo vyrobit záložku
do své oblíbené knížky. Za odměnu si pak mohly vylosovat drobný
dárek. A kdo z dětí si k nám do knihovny ještě nikdy nenašel cestu,
měl nyní jedinečnou možnost zřídit si průkazku na půl roku zcela
zdarma.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V audiovizuálním sále jsme pak hlavně pro dospělé návštěvníky
promítal i fi lmy zapůjčené ze Státního okresního archivu Jablonec
nad Nisou „Den pro divadlo“ z roku 1 997 a „První městský ples“
z roku 1 996.

Novinkou bylo zpřístupnění nové stálé výstavy Jablonecká náměstí.
Jejím autorem je Milan Bajer. Na osmi panelech jsou vyobrazena
jablonecká náměstí v různých časových obdobích.
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VIRTUÁLNÍUNIVERZITA

TŘETÍHO VĚKU PORAČUJE!

Koncem září jsme vstoupil i do dalšího semestru Virtuální univerzity
třetího věku. Účastníci budou tentokrát studovat kurz Život a dílo
Michelangela Buonarroti .

Konzultace se konají v následujících termínech:

KDO může být studentem?
1 ) senior se statutem důchodce
2) inval idní důchodce bez rozdílu věku
3) osoba kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

JAK se stát studentem?
1 ) při jďte se přihlásit do knihovny (kontakt: Dana Foltýnová)
2) napište na mail video@knihovna.mestojablonec.cz
3) zavolejte na telefonní číslo 484 846 353

Více na našich webových stránkách!

VÝSTAVA LITERÁRNÍ JABLONEC

Nová výstava Literární Jablonec volně navazuje na expozici Ztichlý
zpěv lesa, kterou měli návštěvníci možnost zhlédnout od března
do konce září 201 6. Byla věnovaná životním osudům a tvorbě několika
německých literátů, kteří byl i s Jabloncem úzce spjati . Tentokrát vám
chceme představit autory české z doby poválečné až po současnost,
kteří se v Jablonci narodil i , ži l i zde či
stále ži jí. Rovněž se dotkneme
problematiky zaniklých či dosud
působících jabloneckých
nakladatelství a nastíníme spletitou
situaci na českém knižním trhu.
Výstava je umístěna v přízemí staré
radnice a potrvá do konce února 201 7.
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LITERÁRNÍSOUTĚŽ

CIRKUS VŽIVOTĚ

Naše knihovna a Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašují další
ročník l iterární soutěže, tentokrát na téma Cirkus v životě. Uzávěrka
soutěže je 1 6. l istopadu 201 6. Vyhlášení vítězů proběhne počátkem
prosince za účasti herce Stanislava Zindulky.

Podmínky soutěže:
Práce odpovídající tématu soutěže v rozsahu maximálně dvou stran
A4, psané čitelně rukou nebo na počítači, zasílejte buď klasickou
poštou na adresu knihovny (Městská knihovna Jablonec nad Nisou,
Dolní náměstí 1 , Jablonec nad Nisou, 466 01 – obálku opatřete
heslem „Literární soutěž“), nebo e-mailem na
soutez@knihovna.mestojablonec.cz.

Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození
autora, názvem školy, třídou, popřípadě jménem příslušného
pedagoga, který Vám metodicky pomáhal. Zasláním textu do soutěže
souhlasíte s jeho případným použitím k publikaci.

Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích:
I . stupeň ZŠ,
I I . stupeň ZŠ,
střední školy a učil iště,
dospělí.

Už se těšíme na vaše
příspěvky!
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PROJEKT iLiteratura.cz

Internetový literární časopis iLiteratura.cz vznikl v letech 2000 až 2002,
jako nezávislý a neziskový projekt. Má dvě stěžejní oblasti působnosti:
- funguje jako tradiční l iterární časopis, podchycuje a komentuje aktuální
stav knižní nabídky v ČR a v zahraničí,
- slouží jako rozsáhlý archiv a hodnotný zdroj informací, obsahuje přes
8000 textů.

Časopis se l iteratuře věnuje z různých úhlů a snaží se ji představovat
tak, aby byl zajímavým zdrojem informací pro odbornou i laickou
veřejnost. Poskytuje informace o české a zahraniční l iteratuře, zaměřuje
se na kritiku původních českých děl a českých překladů ze zahraničních
l iteratur a komentuje i zahraniční díla česky dosud nevydaná. Je
zacílena zejména na současnou literaturu, snaží se podchycovat její
rozmanitost: sledovat rozdíly na l iterárních scénách jednotl ivých zemí
či oblastí, ale zároveň i naznačovat styčné body a společné problémy
kulturních obcí celého světa. Představuje naše i cizí autory a také
literární ceny, festivaly, veletrhy apod.

Jako jediný z českých literárních projektů se iLiteratura.cz soustavně
věnuje l iteraturám mnoha jazykových oblastí včetně menšinových.
Portál je strukturován do čtyř desítek sekcí, které jsou vymezeny
převážně podle jazyka dané literatury (či j inak, zejména žánrově:
antická l iteratura, dětská literatura, non fiction, fi lmové adaptace
literárních děl ap.) a aktual izovány s ohledem na vytížení dané oblasti
na našem knižním trhu.

Časopis je moderní variantou tradičních l iterárních a kulturních
periodik, publikuje obdobně pojaté články, nabízí je ale v j iném
prostředí a nesrovnatelně větším množství, je interaktivní a schopný
pohotově reagovat.




