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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
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 zavřeno
Čtvrtek 9.00 –1 8.00 hod.
Pátek zavřeno

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9.00 –1 2.00, 1 2.30 –1 7.00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9.00 –1 2.00, 1 2.30 –1 7.00 hod.
Pátek zavřeno

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí zavřeno
Úterý 8.00 –1 8.00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 8.00 –1 8.00 hod.
Pátek zavřeno

městské pobočky:
Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: srpen zavřeno
Janovská: zavřeno pouze 6. a 1 3. srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

Upozorňujeme, že
od 1 . července do 31 . srpna
platí omezený LETNÍ PROVOZ!

Otevřeno bude pouze
v úterý a ve čtvrtek.
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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. října 201 9

Vážení čtenáři,

přejeme vám příjemné prožití prázdninových dnů,

mnoho zajímavých a inspirativních zážitků, šťastnou

ruku při výběru knih na dovolenou a těšíme se

na setkání s vámi u nás v knihovně!
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Tim Weaver je bývalý novinář a redaktor.
Přestože byla jeho novinářská kariéra
úspěšná, rozhodl se svoji práci opustit
a začít psát thri l lery. Ži je nedaleko Bathu
v jihozápadní Angli i .

Počínaje "Honem na mrtvého" tak vzniklo
zatím deset románů, které uvedly na scénu
soukromého detektiva Davida Rakera,
special istu na hledání pohřešovaných osob.
Weaverův čtvrtý román "Není cesty zpět"
byl prezentován v prestižním britském
knižním pořadu Richard and Judy Book
Club. Autor byl rovněž nominován v rámci
britského literárního ocenění National Book
Awards.

WEAVER, Tim.

Hon na mrtvého. 1 . vyd.

Praha: Mystery Press, 201 8.

381 s. ISBN 978-80-7588-045-1

TIMWEAVER

HON NA MRTVÉHO

Zdroj:
http: //mysterypress.cz/hon-na-
mrtveho/

"Hon na mrtvého" je první případ Davida
Rakera, special isty na pátrání po pohřešo-
vaných osobách. Před rokem bylo nalezeno
tělo Alexe Townea. Před měsícem ho jeho
matka viděla na ulici . Před týdnem David
Raker souhlasi l , že ho vypátrá. Nyní si
přeje, aby tenhle případ nikdy nevzal.

Syn Mary Towneové Alex před šesti lety
zmizel. Pět let nato ho konečně našli –
mrtvého ve vraku auta. Jenže pak ho jeho
matka uviděla na ulici , živého a zdravéhoM
Čím hlouběji Raker do případu zabředá,
tím palčivěj i si uvědomuje, že Alex nebyl
ani zdaleka tak nevinný, jak se jeho matka
domnívala. V jeho minulosti je pohřbeno
mnoho tajemství, která neměla nikdy spatřit
světlo světa – a střeží je velmi nebezpeční
l idé. Raker brzy zjistí, že člověka může
potkat i mnohem horší osud než jen smrt.
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JOSEF STRAKA

Básník, prozaik a psycholog Josef
Straka se narodil v roce 1 972
v Jablonci nad Nisou, studoval
psychologii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2004 až 2008 byl redaktorem
literární revue Weles, kde rovněž
publikoval své básně, krátké prozaické
texty a recenze, jeho texty mu byly
uveřejněny mimo jiné ve Tvaru, Hostu,
Veronice, Pandoře, Plži, Věstníku
Společnosti Franze Kafky či Babylonu.

Je autorem básnických sbírek "aM jiné
časy", "Proč" a čtyř knih básnicko-
prozaických textů "Hotel Bristol",
"Město Mons", "Kostel v mlze"
a "Malé exily".

Příležitostně zahajuje výstavy výtvar-
níků, organizuje autorské večery básníků
a prozaiků, např. ve vršovickém Domě
čtení, a spolupracuje s různými kluby.

Zdroj: http: //minotauryda.blogspot.com/201 4/02/josef-straka-smak-wielkiej-l iteratury.html

Domovy, které jsou roztříštěny
které možná ani nemá cenu takto nazývat
zůstává jen plochý prázdný prostor
neustále prozkoumávaný chůzí
po sta metrech vždy ta stejně uzavírající mlha
děsivý povlak města
přesto své procházky opakuješ až do vyčerpání

(ze sbírky "Kostel v mlze", s. 1 30)
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V pátek 28. června 201 9 naše čtenáře v půjčovně pro dospělé čtenáře
naposledy obsloužila a s výběrem knih poradila naše dlouholetá
spolupracovnice paní Jiřina Ziklová.

V oboru knihovnictví působila úctyhodných čtyřicet sedm let. Za tu
dobu si vyzkoušela práci za výpůjčním pultem, funkci vedoucí
oddělení, s pečlivostí vybírala nové tituly či objednávala knihy z jiných
knihoven, doporučovala knihy pro poučení i zábavu. Svou práci měla
ráda a těšilo j i setkávat se se čtenáři.

Rádi bychom jí i touto cestou
poděkovali za dobře vykonanou
práci, popřál i mnoho zdraví,
štěstí a síly do dalších
dobrodružství, která j i čekají
a která si pro sebe sama
naplánovala. Na viděnou
s ní se těšíme už na podzim
při pokračování kurzů trénování
paměti.

PODĚKOVÁNÍKOLEGYNI

PIKTOGRAMYVODDĚLENÍBELETRIE

V oddělení pro dospělé čtenáře jsme dokončil i značení knih beletrie
piktogramy. Všechny knihy nyní mají na hřbetě obrázek, podle kterého
lze rychle zj istit základní tematiku titulu. Jednoduchou metodou si tak
lze vybrat z regálu mimo jiné např. příběhy podle skutečných událostí
či historické romány. Vybírat je možné ze dvaceti pěti kategorií. Žlutou
nálepkou jsou navíc označeny tituly, které získaly l iterární cenu.
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Ve středu 5. června k nám do knihovny zavítal i v rámci projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka žáčci prvních tříd ze ZŠ Pasířská.
Čekala tu na ně Lenka Rožnovská, autorka mnoha dětských knížek,
která si pro ně připravila program i neobyčejné čtení z knihy "Statečná
lvíčata".

Po skončení besedy obdržely všechny děti na památku knihu
Miroslava Tvrze "Kde se nosí krky" s i lustracemi Aleny Schulzové.

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Krkonošská knihovna v Jelení Hoře ve spolupráci s dalšími knihovnami
Euroregionu Nisa i letos vyhlási la další ročník výtvarné soutěže
na téma Z Krakonošova herbáře. Cílem soutěže bylo popularizovat
legendárního vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra
(v předešlých ročnících také lužického čaroděje Krabata) a zároveň
motivovat mladé obyvatele polského, českého a německého příhraničí
k poznávání flóry horských a podhorských oblastí.

Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání ocenění proběhlo
22. června 201 9 v konferenčním
sále jelenohorské knihovny.

Výsledky soutěže jsou zveřejněny
na našich webových stránkách.
Všem oceněným gratulujeme!

Z KRAKONOŠOVA HERBÁŘE
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PROMOCE VU3V

Několik našich studentů Virtuální univerzity třetího věku se v květnu
účastni lo slavnostní promoce na akademické půdě Zemědělské
univerzity v Praze. Završi l i tak studium, které j im zprostředkovává
naše knihovna.

Další, podzimní semestr na téma Dějiny oděvní kultury, bude zahájen
v úterý 8. října od 1 4 hodin v audiovizuálním sále naší knihovny.

Úlet z knihovny aneb literární klub mimo knihovnu proběhl odpoledne
3. června na pódiu letní scény jabloneckého Eurocentra. V dobré náladě
a za slunečného počasí se všichni vrhl i do sdílení svých vysněných
představ o ideálních prázdninách a dovolených, tvoři l i básničky
a došlo i na zpívání. Před rozloučením od nás děti dostaly na letní
prázdniny Vikydeníky pro Vikyhrdiny, které vydalo Středisko volného
času Vikýř.
Už nyní pro děti plánujeme program na září!

LITERÁRNÍKLUB
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FOTOSOUTĚŽ "SÍLA OKAMŽIKU"

Ve čtvrtek odpoledne 30. května jsme ocenil i vítěze naší letošní
fotografické soutěže. Porota vybírala z devadesáti devíti snímků,
které k nám přišly ze všech koutů země, ale i ze Slovenska. Soutěž
proběhla pod záštitou fotoklubu Balvan a firmy Foto Laccer.

Z vybraných prací jsme sestavil i výstavu, zhlédnout j i můžete vždy
v otevírací době hlavní budovy knihovny do konce srpna.
Vítězům gratulujeme!

Výsledková listina:
Kategorie nad 1 6 let
1 . místo: Miroslav Stříbrný, Velká cena Jičína
2. místo: Jiří Smejkal, Kamenice
3. místo: Josef Halama, V zajetí vášně

Kategorie do 1 6 let
1 . místo: Kateřina Čepelíková, bez názvu
2. místo: Kryštof Paroulek, Jedu
3. místo: Matěj Král, bez názvu
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SKÁČE BLECHA ZVESELA

Koncem měsíce června vydalo pro naši knihovnu nakladatelství
Anahita publikaci "Skáče blecha zvesela". Jedná se o knihu básniček
pro malé děti a autorkou je jablonecká spisovatelka Olga Novotná,
i lustracemi j i doplni la naše kolegyně knihovnice Danka Kobrová.

Toto první vydání je neprodejné, knihy budou zapsány do knihoven,
kde si je mohou čtenáři vypůjčit. Část výtisků bude rozdána při vítání
občánků v Jablonci nad Nisou.

TÝDEN RODINYOFFLINE

I letos se naše knihovna zapoji la do kampaně Týden rodiny offl ine.
Probíhala v týdnu od 1 3. května a naše oddělení nabízela zájemcům
půlroční bezplatnou rodinnou prvoregistraci. Ve středu 1 5. května
proběhlo setkání s dětmi a jej ich rodiči v audiovizuálním sále
při překvapivém čtení, o dva dny dříve jsme v jabloneckém centru
pro rodinu Jablíčko přednášeli na téma dětské čtenářství a představil i
zde projekty a akce, která naše knihovna pro děti připravuje.

Posláním této celorepublikové kampaně je motivovat rodiny
ke společným aktivitám offl ine, odpojit se od virtuálního světa
a vytvořit si tak příležitosti pro nové společné zážitky.
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PRÁZDNINOVÁ AKCE

Během letošních letních prázdnin jsme
pro vás připravil i akci, při níž se
dozvíme, kam až s vámi doputovaly
naše knihy. Pravidla jsou jednoduchá –
půjčit si u nás knihu, vyfotografovat se
s ní o prázdninách či během dovolené
a snímek poslat na e-mail :
deti@knihovna.mestojablonec.cz.
Ze snímků na podzim připravíme
výstavu.
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FOKUS VÁCLAVA MORAVCE

V úterý 28. května 201 9 natáčel v l iberecké knihovně tým České
televize v čele s moderátorem Václavem Moravcem další díl
diskusního pořadu Fokus Václava Moravce, z knihovny zcela
příznačně na téma Slova.

Pozvaní hosté, všichni renomované osobnosti z oblasti vědy,
l iteratury, překladatelství a fi lozofie, se společně zamýšlel i nad váhou
a významem slov a jazyka v dnešní době. Hovoři lo se o vazbách
jazyka, myšlení a řeči, o nevěrohodnosti slov v epoše nadužívání
a vyprázdněnosti či o politické moci slov. Tématem byla též otázka
pravdivosti slov. V této souvislosti zazněla krásná teze prof. Martina
Hilského, že v pravdě hraje zásadní rol i humor, neboť „v poctivém
humoru není lež".

Pro nás knihovníky je důležitá především úloha, která v otázce
jazyka a řeči připadá knihovnám. Jak zaznělo v diskuzi, jazyk
a řeč je nezbytné kultivovat j iž od útlého věku, a to především čtením.
A podněcovat a pěstovat lásku ke čtení, to je jeden z největších cílů
knihoven.

Hosté:
Daniel Kroupa – fi lozof, signatář Charty 77
Radka Denemarková – spisovatelka, scenáristka
Markéta Baňková – výtvarnice, spisovatelka
Petr Slavíček – chemik, člen Učené společnosti ČR
Ondřej Hausenblas – vysokoškolský pedagog
Martin Hilský – překladatel, shakespearolog

Zdroj:
https://www.kvkli .cz/fi les/E-zpravodaj/E-zpravodaj_6_201 9.pdf (text)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11 054978064-fokus-vaclava-
moravce/21 9411 030530005/ (foto)




