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oddělení pro dospělé čtenáře :

hlavní budova :

městské pobočky:

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.

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
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

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.

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 4.00–1 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 čtenáři,
právě jste otevřeli nové číslo našeho elektronického čtvrtletníku,
které je věnováno událostem a zajímavostem, jež se udály
(nejen) v naší knihovně za poslední tři měsíce roku 201 9.
V roce 2020 čeká naši knihovnu významné výročí. Uplyne
neuvěřitelných sto let od doby, kdy se česká menšina v Jablonci
nad Nisou rozhodla otevřít veřejnou knihovnu. I když toto
rozhodnutí vzniklo na základě vydání prvního knihovnického
zákona, přesto k jeho uskutečnění vedla dlouhá a nelehká
cesta, kterou si v dnešní době jen málokdo dokáže představit.
Přejeme všem našim čtenářům úspěšný a inspirativní
rok 2020. Snad budeme všichni příjemně překvapeni, co
zajímavého nám přinese!

Vaše knihovna

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: 3. dubna 2020

VIKTORIE HANIŠOVÁ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

HOUBAŘKA

V roce 201 5 vydalo nakladatelství Host
románový debut překladatelky a lektorky
cizích jazyků Viktorie Hanišové "Anežka".
Také její nový román "Houbařka" se tematicky
zaměřuje na problematiku narušení vazeb
mezi rodičem a dítětem.
Hlavní hrdinka Sára pochází z úplné a dobře
zajištěné rodiny. V současnosti ale žije sama
ve zchátralé chalupě na Šumavě. Běžného
života, pod kterým si většina lidí představuje
práci či pravidelný kontakt s lidmi, není
schopná z důvodů odhalovaných teprve
v průběhu děje. Pravidelnost v Sářině životě
tvoří každodenní, skoro by se dalo říct rituální
pětadvacetikilometrový pochod za sběrem
hub, jejichž prodej jí spolu se sociálními
dávkami poskytuje skromné prostředky
k přežití.
Příběh začíná smrtí matky, událostí, která má
potenciál narušit neměnnost Sářina života.
Počínaje pohřbem se před čtenářem rozvíjejí dvě střídající se linie
vyprávění. V první z nich Sára pokračuje v každodenním stereotypním
životě, do něhož se začínají vkrádat úvahy o možnosti či nemožnosti
návratu do „reálného“ světa. Druhou, retrospektivní linii, naplňují
chronologicky uspořádané vzpomínky na dětství a dospívání, kde se
postupně odhalují příčiny dívčiny dobrovolné izolace. Vyprávění
obsahuje i prvek napětí, není však příliš těžké odhadnout, kam bude
děj směřovat.
"Houbařka" nemá být psychologickým portrétem zúčastněných,
je především nahlédnutím do světa ženy, která se stala obětí svých
rodičů.
HANIŠOVÁ, Viktorie.
Houbařka. 1 . vyd.
Brno: Host, 201 8. 306 s.
ISBN 978-80-7577-456-9

Zdroj:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/39951 /ha
nisova-viktorie-houbarka

ROMAN KARPAŠ

OSOBNOST Z REGIONU

Roman Karpaš se narodil v roce
1 951 v Liberci. V letech 1 970 až
1 974 studoval na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
obor výtvarná výchova a matematika. Žije a pracuje v Liberci.
Byl spoluzakladatelem Nakladatelství 555 (dnes Knihy 555), od roku
2001 má vlastní nakladatelství RK
(www.nakladatelstvirk.com).
Zabývá se grafickými úpravami, ve volné umělecké práci se soustřeďuje především na grafiku a kresbu. Účastnil se mnoha přehlídek
volné i užité grafiky doma i v zahraničí, sám měl více než třicet
samostatných výstav. Výtvarně doprovodil např. pět publikací
libereckého spisovatele Milana Exnera "Zoufalství", "Lakuna", "Rádlův
synovec", "Faust letí do Nového světa neboli Psí vejce" a "Biblické
humoresky aneb Křesťan mezi mansiony". Kromě těchto aktivit se stal
znalcem vývoje pohlednicové tvorby. Své poznatky shrnul v rozsáhlé
publikaci "Pohlednice – historie lístků, které zmenšily svět", čímž
položil obecné základy tomuto oboru sběratelství.
Je autorem nebo spoluautorem řady publikací s regionální tematikou –
"Jizerka – Smědava", "Staré pohlednice – Liberec", "Kniha o Liberci"
či "Album starých pohlednic Krkonoš". Výjimečné jsou ale především
knihy o Jizerských horách, na kterých se
podílel coby spoluautor, editor a nakladatel. Po třech dílech, věnovaných horám
zejména z přírodovědného a ochranářského hlediska, vyšel na sklonku roku
201 9 první z plánovaných svazků zabývajících se historií a kulturou. Podtitul
svazku zní "O historii a umění
do roku 1 81 3". Ve všech svazcích je
kladen důraz na širší souvislosti, běžný
čtenář tak je v nejednom případě
překvapen trochu jiným výkladem dějin.
Knihu ozvláštňuje více než tisíc
reprodukcí historických památek
a dobových dokumentů.
Zdroje: http://www.romankarpas.cz/o-autorovi

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

STALO SE V KNIHOVNĚ

S blížícím se začátkem adventního období probíhají v knihovnách
po celé České republice nejrůznější setkání se spisovateli, autorská
čtení či soutěže, které se konají u příležitosti Dne pro dětskou knihu.
My jsme pro žáky ZŠ Antonína Bratršovského a ZŠ Šumava připravili
setkání se spisovatelkou Zuzanu Pospíšilovou, autorku pohádek,
příběhů, hádanek a říkanek pro mladší čtenáře. Ta ocenila, co všechno
jablonecké děti už vědí a znají, a potěšila ji i nečekaná autogramiáda
na konci pořadu.
Zuzana Pospíšilová začala psát nejprve pro své děti, v roce 2004 jí
vyšly první pohádky v časopise Sluníčko. Od roku 2005 začaly
vycházet v knižní podobě. Její knihy získaly řadu ocenění – v září 2011
byla kniha "Lumpíček a Rošťanda" oceněna cenou Městské knihovny
v Lysé nad Labem v rámci Polabského knižního veletrhu, kniha "Bez
práce nejsou koláče" získala první místo v kategorii dětské literatury
v nakladatelské soutěži v rámci téhož knižního veletrhu v roce 201 4.
V anketě SUK - Čteme všichni 201 6 získala kniha "Knihovnické
pohádky" ocenění v kategorii Cena knihovníků.
Zuzana Pospíšilová napsala přes osmdesát knih, její příběhy jsou
doplněné bohatými ilustracemi od autorů, které si pečlivě vybírá.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

STALO SE V KNIHOVNĚ

Nela Boudová, česká herečka, dabérka i autorka knih pro děti, a David
Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní, předali 5. prosince
201 9 diplomy a ocenění vítězům 1 9. ročníku naší literární soutěže,
pořádané pod záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou.
Členové poroty Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jiřina Polanská, Dana
Foltýnová a Jan Štol hodnotili sto deset soutěžních prací na motto
Jiřího Benji Tomíčka "Mám potřebu číst, prostě si o něco opřít oči".
Svoje práce přihlásili jak autoři dětského věku, tak studenti i dospělí,
a to nejen z našeho města a okolí, ale i ze vzdálenějších míst naší
země. Slavnostní vyhlášení vítězů zpříjemnili svou hrou "Malý, hubený
a jednooký" manželé Ivana a Ruda Hancvenclovi.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1 . stupeň ZŠ
Próza: 1 . Adéla Vyskočilová
Úvaha: 1 . Markéta Malátová,
2. Aneta Lederová
2. stupeň ZŠ
Próza: 1 . Kateřina Kašparová,
2. Lucie Beldová, 3. Tereza
Hutlová / Kristýna Kohlíková
Poezie: 1 . Barbora Janatová / Ondřej Mastník, 2. Matyáš Jirků,
3. Ondřej Smutný
Úvaha: 1 . Markéta Langerová, 2. Prokop Čermák, 3. Anna Petrýdesová
Střední školy
Próza: 1 . Zuzana Osobová, 2. Denisa Ramseidlová, 3. Anna Hollmannová
Poezie: 1 . Nikola Khailová, 2. Kristýna Trdlová, 3. Šimon Jetmar
Úvaha: 1 . Lenka Bártová, 2. Tereza Bočková
Dospělí
Próza: 1 . Jan Duda, 2. Petr Liška, 3. Eliška Kohlíčková
Poezie: 1 . Sabina Dočekalová, 2. Daniela Čičková, 3. Tomáš Choura
Úvaha: 1 . Jaromír Saska, 2. Václav Kureš

STALO SE V KNIHOVNĚ

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
CELOROČNÍCH SOUTĚŽÍ
Na 11 . prosince 201 9 připadlo vyhlášení vítězů 1 3. ročníku luštitelské
soutěže pro mladší čtenáře Zlatá makovice a 2. ročníku čtenářské
soutěže Knoflíkohraní s knížkami. Ceny pro vítěze jsme pořídili za
finančního přispění kanceláře primátora města. Do souboje o zlatou
makovici, zaměřenou letos na bytosti z bájí a legend, se zapojilo
sedmdesát čtyři dětí, všemi koly jich však úspěšně prošlo dvacet.
Z nich pak náměstek primátora David Mánek vylosoval pět výherců.
V Knoflíkohraní jsme ocenili ve dvou kategoriích vždy první tři
nejúspěšnější sběrače knoflíků za přečtené knihy a vyplněné pracovní
listy.
VYHODNOCENÍ KNOFLÍKOHRANÍ:
Čtenáři do 9 let věku:
1 . Anežka Randáková
2. Anna Zahrádková
3. Ema Tryznová
Čtenáři věku 1 0 – 1 5 let:
1 . Karel Breuer
2. Anna Michná
3. Markéta Kučerová
Absolutním vítězem se stala Anežka Randáková (1 89 knoflíků),
speciální cenu za pečlivost si zasloužila Anna Michná a ocenění
za kresby si odnesla Anna Zahrádková.
VÝHERCI ZLATÉ MAKOVICE:
Matěj Beránek
Marek Bidlas
Pavla Lachmanová
Tadeáš Paldus
Anna Vrbová
Gratulujeme !!!

STALO SE V KNIHOVNĚ

17. LISTOPAD U NÁS V KNIHOVNĚ
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme v prostorách oddělení
pro dospělé čtenáře připravili výstavku knih, která byla této události
věnována. Na chodbě pak bylo možné se dočíst, jaké knihy se v době
normalizace vyřazovaly z fondů knihoven. Čtenáři se dočetli, že první
vlna vyřazování „nevhodných“ knih z veřejných knihoven proběhla už
na počátku padesátých let. Tenkrát zmizela hlavně díla Edvarda
Beneše, Tomáše G. Masaryka a dalších prvorepublikových politiků,
ale třeba i historické práce Josefa Pekaře nebo téměř veškerá
literatura o legionářích. Další vyřazování „závadných“ publikací
nastalo na začátku normalizace, tedy od roku 1 969. Seznamy knih,
novin a časopisů určených k vyřazení z knihoven vznikaly na základě
usnesení předsednictva ÚV KSČ. V roce 1 972 byla vydána Směrnice
o zvláštních fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy,
na kterou navazoval seznam 1 42 autorů, u kterých bylo zakázáno
celé dílo, a u dalších 1 60 autorů byl uveden zákaz vybraných děl.
Seznam byl tajný, obdrželi jej pouze krajští a okresní komisaři, kteří
svolávali vedoucí jednotlivých knihoven a seznam zakázané literatury
jim diktovali.
Čistky po roce 1 968 postihly ve velkém rozsahu sdělovací prostředky
– rozhlas, televizi, tisk. Ze svých funkcí museli odejít ředitelé televize
a rozhlasu, šéfredaktoři novin a časopisů. Některá periodika byla
zrušena. Mnohým žurnalistům bylo zakázáno publikovat (Vladimír
Škutina, Ludvík Vaculík). Tyto čistky měly za následek pozvolný
úpadek celé naší společnosti ve všech sférách. Mnozí zvolili emigraci.
Naše společnost tímto způsobem přišla o řadu vynikajících odborníků.
V umělecké sféře byli postiženi spisovatelé a básníci (Josef Škvorecký, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková, Ludvík Aškenázy,
Milan Kundera, Ivan Klíma, Ladislav Mňačko, Ivan Diviš, Dominik
Tatarka, Karel Šiktanc), dramatici (Jiří Procházka, Vávlav Havel),
režiséři (Miloš Forman, Ján Kadár, Elmar Kloss), herci (Darek Vostřel,
Vlasta Chramostová, Jan Werich, Rudolf Hrušinský, Pavel Landovský)
a zpěváci (Marta Kubišová, Karel Kryl, Jiří Suchý).

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ

AKCE V KNIHOVNĚ

Od prosince 201 9 si mohou naši
návštěvníci prohlédnout novou
výstavu, která představuje výběr
z grafické tvorby žáků výtvarného
oboru jablonecké základní
umělecké školy.
Práce vybrala a výstavu připravila
výtvarnice a vedoucí výtvarného
oboru Ingrid Kostřicová, která
k tvorbě žáků doplňuje: „V rámci
výuky se děti ve výtvarném oboru
kromě kresby, malby a prostorové
tvorby věnují také grafice. Seznamují se se základy grafických
technik tisku z výšky, konkrétně
s linorytem a tiskem z koláže
a tisku z hloubky – suchou jehlou
a papírorytem. Experimentují také
s tvorbou monotypů, slepotisků
a dalšími technikami. Výstava
nemá jednotné téma, protože
náměty pro grafickou tvorbu jsou
vždy začleněny do větších tematických celků, ve kterých žáci
střídají množství různých technik.
Grafické práce jsou na výstavě
doplněny lavírovanými
perokresbami."

INSPIRACE V KNIHÁCH
KOČIČÍ PELÍŠEK

AKCE V KNIHOVNĚ

Knihy jsou skvělými kamarády na dlouhé večery pro mnohé
z nás, kreativní jedince však mohou inspirovat ještě mnohem více.
Naše malá čtenářka Janička se rozhodla vytvořit podle knížky
z fondu našeho oddělení pro děti a mládež kočičí pelíšek. A musíme
uznat, že se jí opravdu povedl!

VÁNOČNÍ BETLÉM
Paní učitelka Hana Štréglová se svými žáčky vyrobila betlém podle
knížky Jarmily Enochové "O tom, co se možná stalo...". Autorka
knihy vymyslela půvabné varianty na lidové příběhy z doby vánoční,
které proložila známými koledami i s notami. Na konec knihy umístila
návod, jak si vyrobit vánoční divadlo a zahrát si některý z příběhů.
Sama je totiž vlastní profesí loutkářka.

PŘIPRAVUJEME...

AKCE V KNIHOVNĚ

100 let české knihovny
v Jablonci nad Nisou
1920 – 2020

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

CENA KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE
LIBERECKÉHO KRAJE
Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Libereckého kraje již posedmé udělovala ocenění nejlepším
knihovnicím / knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli
výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali
zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, jež přispěly
k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Cílem a smyslem tohoto
projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami
stojí, a poděkovat jim za jejich práci.
Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník /
Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.
Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly však ani hlasy starostů
jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.
Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 1 0. prosince 201 9
převzala z rukou vedoucího oddělení kultury Krajského úřadu
Libereckého kraje pana Mgr. Martina Fény, předsedkyně RV SKIP
PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky
Konvalinkové:
- Cenu Knihovnice roku 201 9 v kategorii neprofesionálních knihoven
paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově (obr. 1 ),
- Cenu Knihovnice roku 201 9 v kategorii profesionálních knihoven
paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci (obr. 2),
- Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji
paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech (obr. 3).

1

3

2

Zdroj: https://www.kvkli.cz/proknihovny/knihovny-libereckeho-kraje/oknihovnach-v-kraji/1 9-proknihovny/4956-knihovnik-knihovniceroku-201 9.html

VZPOMÍNKA NA JANU NIEPELOVOU

STALO SE V JABLONCI ...

V sobotu 23. listopadu 201 9 zemřela
ve věku sedmdesáti šesti let bývalá
ředitelka jablonecké městské knihovny
Mgr. Jana Niepelová.
Narodila se v roce 1 943, maturovala
v roce 1 960 na jablonecké jedenáctileté
střední škole. Od raného dětství
naplňovaly její život knihy, a tak již
v roce 1 955 začala jako dobrovolnice
vypomáhat na oddělení pro děti
v tehdejší jablonecké okresní knihovně.
Jednou týdně chodila na celé odpoledne půjčovat knihy.
Byla to doba, kdy knihovny hledaly nové cesty a možnosti. V jablonecké knihovně tehdy nepracovala ani jedna dostatečně knihovnicky
kvalifikovaná pracovní síla. Až do roku 1 953 neexistovala v naší zemi
škola, která by se věnovala vzdělávání knihovníků. Oddělení pro děti
nemělo po celá padesátá léta stálého zaměstnance, provoz zajišťovali
brigádně studenti, vypomáhali střídavě všichni zaměstnanci knihovny.
Nebyla to jednoduchá doba. V roce 1 959 byl vydán nový knihovnický
zákon a knihovna se stala centrem knihovnické činnosti okresu. Na
základě této skutečnosti se začala zabývat podstatnými organizačními
změnami a zkvalitněním práce, do čela knihovny se v roce 1 960
poprvé v její historii dostal vysokoškolsky vzdělaný knihovník, paní
Růžena Trejbalová. A právě tento rok, těsně po složení maturitní
zkoušky, využila Jana Niepelová příležitosti začít v knihovně pracovat
jako knihovnice. Psal se 1 . červen 1 960. Byla přijata do oddělení
beletrie pro dospělé. O dva roky později se přihlásila k dálkovému
studiu na katedře knihovnictví Univerzity Karlovy. Studium ukončila
v roce 1 968 státními zkouškami a následující rok se stala vedoucí
metodického oddělení knihovny. Na této pozici setrvala až do roku
1 990, kdy se přihlásila do konkurzu na místo ředitele knihovny. V jejím
čele pak stála plných patnáct let.
Za jejího působení ve funkci ředitelky prošla knihovna úspěšně fází
přizpůsobení se novým společenským podmínkám. Těmi nejdůležitějšími byly změna zřizovatele, automatizace výpůjčních procesů
v hlavní budově knihovny i na pobočkách, zavedení internetu do
městských i obecních knihoven Jablonecka. Po odchodu z nejvyšší
funkce se s ní mohli čtenáři až do roku 2011 dál potkávat na mšenské
pobočce. Jablonecké knihovně věnovala paní Jana Niepelová plných
padesát šest let svého života. Zanechala po sobě výraznou stopu
v knihovnické profesi i v srdcích kolegů.

