ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 21 / duben – červen 201 8)

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

Foto: Milan Bajer

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
Kokonín: Středa
Janovská: Úterý
Šumava: Čtvrtek

1 2:00 – 1 7:00 hod.
1 0:00 – 1 7:00 hod.
1 3:30 – 1 5:30 hod.
1 3:45 – 1 7:00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení přátelé,
rádi vám znovu po třech měsících předkládáme nové číslo našeho
elektronického čtvrtletníku. Jak už bývá zvykem, opět jsme ho
naplnili novinkami ze života naší knihovny.
Kdo si oblíbil naše pravidelné rubriky, může se tentokrát těšit
na zprávu o obnovené službě - nabídce databáze regionálních
osobností, doporučení zajímavé knihy, představení dalšího
regionálního autora či pohled do historie jedné jablonecké
knihkupecké a nakladatelské rodiny. Nechybí ani informace
o našich uskutečněných, probíhajích i v nejbližším období
plánovaných akcích.
Věříme, že i v tomto čísle najdete informace, které vás pobaví,
poučí nebo inspirují.
Přejeme krásné jaro plné nevšedních zážitků!

Vaše knihovna

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 8

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

DATABÁZE
OSOBNOSTÍ REGIONU
Po několikaměsíční pauze jsme v březnu opět zpřístupnili naši
databázi regionálních osobností, kterou postupně doplňujeme.
Najdete v ní známé i dosud skoro neznámé podnikatele, starosty,
vědce, architekty, vynálezce a umělce, kteří se v našem městě
či jeho blízkém okolí narodili, působili nebo Jablonec proslavili
v Čechách i ve světě.
Záznam obsahuje základní životopisné údaje a stručný popis
životních a profesních informací. Ve většině případů je doplněn
fotografií dané osoby, vždy jsou uvedeny prameny, odkud byly
informace čerpány.
Dotazy, bližší informace k údajům či tipy je možné posílat
na e-mailovou adresu studovny:
studovna@knihovna.mestojablonec.cz.

THOMAS HARDING

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

DŮM U JEZERA

Dvacet let po své první návštěvě domu
u jezera Groß Glienicke se Thomas
Harding vrací a zjišťuje, že dům, který
byl významně spjat s jeho rodinou, čeká
demolice. Ujme se nelehkého úkolu jej
zachránit a začne pátrat po osudu
všech, kteří v něm žili či dům znali.
Vytváří napínavý a neobvyklý příběh
Berlína a celého Německa, zachycený
na osudech jednoho domu v průběhu
20. století. Příběh pěti rodin a celého
století německé historie.

Harding, Thomas.
Dům u jezera.
1 . vyd.
Trnová, Bourdon, 201 7.
460 s.
978-80-906728-3-3

Thomas Harding se narodil v roce
1 968 v Anglii, studoval na jedné
z nejvýznamnějších londýnských
akademických škol Westminster School,
později na koleji Corpus Christi
v Cambridgi, kde se specializoval
na antropologii a politologii. Působil
jako novinář mimo jiné v periodikách
The Guardian, The Sunday Times,
The Independent, The Financial Times.
Nyní je spoluvlastníkem
západovirginského deníku The Observer
a věnuje se své spisovatelské profesi,
především v žánru literatury faktu.

Kniha Dům u jezera byla vydána v roce 201 5 a nominována
na cenu Costa Book Awards 201 5 a cenu Orwell Prize 201 6.
I jeho předchozí kniha Hanns a Rudolf: Hon na velitele Osvětimi se
stala bestsellerem ve Velké Británii, Itálii a Brazílii, byla zvolena
Knihou roku 201 3. Ve stejném roce byla nominována na cenu Costa
Book Awards a v roce 201 5 získala cenu Jewish Qarterly-Wintage
Prize.
Zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/dum-u-jezera-344530

EMIL BÖHME

V PROUDU ČASU

V lednu letošního roku uplynulo devadesát let
od smrti významného jabloneckého knihkupce
a nakladatele Emila Böhmeho. Rozhodli
jsme se proto připomenout toto výročí
prostřednictvím výstavy ve staré radnici.
Ačkoliv se v našem městě nenarodil, prožil zde
Emil Böhme od svých dvaceti dvou let prakticky
celý život. Vyučil se knihkupcem a tomuto
povolání zůstal věrný. V roce 1 883 si v budově
na rohu dnešního Mírového náměstí
a Komenského ulice otevřel vlastní
knihkupectví s papírnictvím. Brzy svůj podnik rozšířil o tiskárnu
a od roku 1 892 začal vydávat noviny, které v prvních letech vycházely
s různou periodicitou a pod rozličnými názvy. Tím posledním a dnes
nejznámějším byl Gablonzer Tagblatt. Poslední číslo periodika vyšlo
1 4. května 1 945.
Böhme ze svého podniku vybudoval silnou prosperující firmu.
Nemalou zásluhu na tom měla jeho rodina, která se postupně
do chodu i řízení firmy zapojila. V roce 1 909 převzal knihkupectví
jeho zeť Franz Lutz, který podnik dále vedl pod jménem Franz Lutz,
vorm. Emil Böhme. Lutz pokračoval v úspěšném expandování
firmy a vedle knihkupectví otevřel též moderní půjčovnu knih
a vydavatelství. Byl uznávanou osobností, působil ve veřejných
orgánech a v řadě spolků až do konce svého života. Zemřel
11 . ledna 1 928 po krátké těžké nemoci.
Výstava vás seznámí se základními životopisnými údaji Emila
Böhmeho a jeho rodiny, s produkcí jeho nakladatelství, s historií
vydávání novin v Jablonci nad Nisou i osudem jeho podniku
po druhé světové válce. Je zpřístupněná od 1 . března 201 8
v přízemí budovy knihovny
na chodbě k multimediálnímu
oddělení. Potrvá až do konce září,
kdy ji nahradí expozice nová,
tentokrát věnovaná čtyřicátému
výročí rekonstrukce budovy staré
radnice pro účely knihovny.

KAROLINA FRANCOVÁ

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

Karolina Francová (roz. Tobišková) se narodila
v roce 1 974 v Liberci, kde v současné době
i žije. Pracuje jako právnička. Kromě psaní ji
zajímá hlavně literatura a film.
První povídka jí vyšla v roce 1 999 v Ikarii
(Vražda) ještě pod rodným jménem Tobišková.
V Ikarii v roce 2001 publikovala i povídku
Sídliště. Poslední povídka s názvem Poznej
sám sebe byla uveřejněna v roce 2002
v antologii 21 01 : Česká odysea. Poté se
začala orientovat na delší práce a v současnosti
již povídky téměř nepíše.
První román Algar tarch vyšel v roce 2001 v nakladatelství Straky
na vrbě. Poté v roce 2002 následovalo ocenění Mlokem (Cena Karla
Čapka, CKČ) za román Život je rafinované peklo, který vyšel
ve Sbírce vítězných prací CKČ Mlok 2002 tentýž rok. V roce 2003
publikovala již v nakladatelství Triton román Arien a v roce 2004 jí byla
udělena cena Trifid v literární soutěži vyhlášené tímto nakladatelstvím
za román Kaynova doba.
V prosinci loňského roku vyšla v nakladatelství Brokilon její zatím
nejnovější kniha Ve stínu Rudé věže. Žánrově jde o městskou fantasy,
která se odehrává v blízké alternativní budoucnosti (rok 2025)
v Česku. To je jedinou zemí, kde funguje magie. Zemi vládne temný
mág, který kvůli blízkosti zdroje magie přesune hlavní město
do Liberce a na úbočí Jizerských hor si vybuduje nové mocenské
centrum, Rudou věž. Zdá se, že ho nikdo nemůže zastavit.
Do Liberce ale přijíždí lovec bestií Nataniel
Skalický, který chce magii jednou provždy
zničit, a zaplete se do boje o moc mezi temným
mágem a jeho synem Janem Renerem.
V románu se prolíná současný svět, jak ho
známe, a klasické fantasy rekvizity jako
magické bestie, runy, prokletí a zaklínání.
Magie je všudypřítomná a ovlivňuje každodenní
život obyčejných lidí, a to jak
v dobrém, tak ve zlém.

ČTENÁŘ ROKU

STALO SE V KNIHOVNĚ

V rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů hledají české knihovny své
nejlepší čtenáře uplynulého roku. V minulých ročnících jsme hledali
čtenáře s největším počtem výpůjček, nejstaršího čtenáře, tátu čtenáře
i čtenářskou babičku či nejlepší čtenářskou rodinu. Letos jsme vybírali
z kategorie nejmladších čtenářů a 5. března 201 8 jsme je ocenili
na setkání v knihovně.
Čtenáři roku se stali Anežka Randáková, Mia Rasko a František Klíma.
Gratulujeme jim a těší nás, že nás pravidelně a často navštěvují
a půjčují si knížky.

Čtenář roku Libereckého kraje 201 8 byl pak následně vyhlášen
v sobotu 1 7. března 201 8 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Nominaci na ocenění podalo osm knihoven z Libereckého kraje
a většina z nominovaných se zúčastnila i slavnostního vyhlášení.
Celkově bylo do krajského kola vybráno třináct dětí, které přijely
z naší knihovny, z Doks, České Lípy, Turnova, Paceřic a doplnili je
malí čtenáři z liberecké knihovny.
Přestože všichni nominovaní
nejmladší čtenáři obdrželi diplom
s titulem Čtenář roku 201 8
Libereckého kraje, vítězem krajského
kola Nejmladší čtenář Libereckého
kraje se stal Ondřej Schneider
(20 měsíců), který se sestrami
a s maminkou pravidelně chodí
na pobočku Krajské vědecké
knihovny v Liberci ve Vesci. Všichni
sourozenci si půjčují knížky a kromě
toho navštěvují i podvečerní čtení
pohádek a jiné pořady, které pobočka
nabízí.

STALO SE V KNIHOVNĚ

CESTA ZA RYCHLÝMI ŠÍPY
aneb
VEČER S ANDERSENEM
V podvečer 23. března 201 8 zavlála
na staré radnici zástava pověstných
Stínadel. Kdo si však přál získat
vlajku legendárního klubu klukovské
party, musel nasbírat pět rychlých
šípů. Jen tak za nic se však
nerozdávaly. Bylo zapotřebí projevit
statečnost, bystrost i zručnost,
procvičit si postřeh.
Každý návštěvník musel projít
odpornou stokou, najít cestu
z bludiště, sestavit hlavolamy,
namalovat obrázek podle losu
osudu, vyluštit zálesácký kvíz a jiné
křížovky, hmatem nahradit svůj zrak,
absolvovat stezku nočním lesem
i jeskyní, přejít přes lávku a dát si
přitom pozor na pavučinu, hledat
ježka v kleci, pátrat po psím
kamarádovi Rychlých šípů či střílet
z praku.
A přesto, že to nebylo vůbec
jednoduché, to toho večera všichni
dokázali!

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

AKCE V KNIHOVNĚ

Fotografujete rádi? Pak jsme
právě pro vás vyhásili jubilejní
1 0. ročník fotografické
soutěže.
Téma ani nemůže být lepší:
Přistiženi při čtení.
Na vaše snímky se těšíme
do 11 . května 201 8. Vyhlášení
výsledků proběhne ve čtvrtek
31 . května 201 8. Z vybraných
prací opět sestavíme výstavu.
Soutěž probíhá pod záštitou
fotoklubu Balvan a firmy Foto
Laccer.

SKÁČE BLECHA ZVESELA
VÝSTAVA

Básnířka a autorka drobných
povídek Olga Novotná spolu
s naší kolegyní Danou
Kobrovou připravily na
schodech staré radnice
výstavu ukázek z chystané
sbírky Skáče blecha zvesela.
Potěšit se veselými verši
i obrázky můžete od března
do konce května 201 8.
Moc držíme oběma autorkám
palce, aby jejich sbírka brzy
získala i knižní podobu.

AKCE V KNIHOVNĚ

HRÁTKY S PAMĚTÍ
Na středu 1 4. března 201 8, u příležitosti Národního týdne trénování
paměti, připravila certifikovaná
trenérka paměti Jiřina Ziklová první
setkání věnované hraní s pamětí
a jejímu procvičování. Zájemce
seznámila s funkcí mozku a paměti,
poté i s vybranými mnemotechnickými
pomůckami pro lepší zapamatování
informací. Ty si posléze účastníci
vyzkoušeli sami na sobě.
V trénování paměti budeme
pokračovat 11 . dubna 201 8. Přidejte
se a vyzkoušejte si, jak trénovat svůj
mozek a nenechat ho zahálet!

WELCOME - VÝUKA ČEŠTINY
PRO CIZINCE
Ve spolupráci se vzdělávacím
centrem Educa pořádáme
od 24. ledna 201 8 jednou týdně
jazykový klub s neformální výukou
češtiny pro cizince a migranty, kteří
si potřebují vylepšit své jazykové
dovednosti.
Jedná se o tzv. nízkoprahové
kurzy. To znamená, že jsou
otevřeny pro každého, kdo přijde,
bez ohledu na úroveň jejich
jazykových znalostí češtiny.
Není třeba žádná registrace.
Závěrečná hodina proběhne
ve středu 25.dubna 201 8.

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

SOUČASNOST LITERATURY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
(konference)
Téma konference: ODKAZ OTY HOFMANA LITERATUŘE A FILMU
* 1 7. dubna 201 8 , Karolinum - Císařský sál, Ovocný trh 3, Praha 1
* 1 8. a 1 9. dubna 201 8 , Velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci
1 6. ročník konference připravuje
Krajská vědecká knihovna v Liberci
ve spolupráci s Katedrou českého
jazyka a literatury Fakulty
přírodovědně-humanitní
a pedagogické Technické univerzity
v Liberci, Fakultou sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze
a Labyrintem věd(ění) univerzitou
prvního věku - ve spolupráci
s Národní knihovnou a SciVií, z.s.
Tématem konferenčních příspěvků bude osobnost a dílo prozaika,
filmového scenáristy a představitele současné literatury
a filmu pro děti a mládež Oty Hofmana, který by se v letošním roce
dožil devadesáti let.
Tradice pořádání konferencí
úzce souvisí s Veletrhem
dětské knihy v Liberci.
Jeho 1 2. ročník se uskuteční
ve dnech 6. až 8. června 201 8.
Sdružení pro Veletrhy dětské
knihy v Liberci finančně
zajišťuje vydávání sborníků
z konference.
Veškeré informace včetně
programu a možnosti přihlášení
jsou k dispozici na webových
stránkách Krajské vědecké
knihovny v Liberci.

