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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 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

UPOZORNĚNÍ
Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo
dne 1 2. března 2020 až do odvolání
k uzavření všech půjčoven městské
knihovny včetně poboček.

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 4.00–1 7.00 hod.
Kokonín: Středa 1 0.00–1 7.00 hod.
Janovská: Úterý 1 3.30–1 5.30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3.45–1 7.00 hod.
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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: 3. července 2020

Vážení čtenáři,

nadešel čas vydání nového čísla našeho elektronického čtvrtletníku.

Vychází však v době, kdy jsou knihovny uzavřeny z důvodu

pandemie koronaviru. Výrazně tak byla omezena jej ich činnost,

veškeré akce musely být zrušeny. Bohužel se tak stalo právě

v měsíci březnu, kdy v rámci projektu Březen – měsíc čtenářů

knihovny připravují akce, kterými chtějí oslovit co nejširší okruh

veřejnosti . I děti tentokrát přišly o svoji oblíbenou Noc s Andersenem.

A co mohou knihovny nabídnout, i když jsou právě zavřené?

Fyzické knihy vám sice domů půjčit nemohou, ale dokáží zpřístupnit

množství elektronických zdrojů, které je možné zdarma a legálně

číst, sledovat nebo poslouchat onl ine nebo na svých čtečkách

a mobilních zařízeních. Aktuálně vznikl portál Knihovnyprotiviru,

sloužící jako rozcestník, který zjednoduší vyhledání těchto elektro-

nických dokumentů. Naši čtenáři pak mají samozřejmě navíc

možnost vypůjčit si prostřednictvím našeho online katalogu e-knihy.

Doufáme, že dny uzavření knihovny rychle utečou a my se s vámi

opět brzy budeme moci osobně setkat v našich půjčovnách. Přejeme

vám co nejméně starostí a mnoho sluníčkem prozářených jarních

dní!

Vaše knihovna
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Mladý autor (nar. 1 992
v Českých Budějovicích),
který se nejen nebojí
cestovat, ale také napsat
skutečně poutavou a jedi-
nečnou knihu. Jeho vypra-
věčská humorná linka je
protkaná upřímnou reflexí
a dokumentární pointou.

ZIBURA, Ladislav.
Prázdniny v Evropě. 1 . vyd.

Brno: BizBooks, 201 9. 348 s.

ISBN 978-80-265-0886-1

LADISLAV ZIBURA

PRÁZDNINY V EVROPĚ

Zdroj:
https://www.princladik.cz/
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/ladislav
-zibura-mozna-jsme-posledni-generace-ktera-
si-stopovani-jeste-muze-uzit-40303330

"Vydávám se s batohem do světa, abych poznával lidi a zažíval věci.
Pak o těch lidech a věcech píšu knížky. Kromě psaní a cestování taky
moc rád mluvím. A tak objíždím republiku s přednáškami."

Vložte řízek mezi chleby a vydejte se
za čtvrtým prázdninovým dobrodruž-
stvím s Ladislavem Ziburou.
Tentokrát vás čeká 1 4 000 kilometrů
stopem napříč Evropou. Ve společ-
nosti svérázných řidičů vyrazíte
z horkých Athén přes divoký Balkán,
rodný střed a malebné Pobaltí až
za polární kruh. Objevíte místa, která
jste vždy chtěl i navštívit, jen jste
o nich dosud neslyšel i . A taky se
přesvědčíte, že žijete na tom
nejrozmanitějším kontinentu světa.

Všechny Ziburovy knížky se rychle staly bestsel lery, úspěch mají
dokonce i v knihovnách. Hádejte, kdo je v nich nejpůjčovanějším
autorem cestopisů? Ani slavná dvojice Zikmund s Hanzelkou, ani
Miloslav Stingl, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú. Je to
„princ Ládík“, jak si autor „pěškopisů“ sebeironicky přezdívá i kvůl i
své nezdolné chlapecké naivitě, s níž se opakovaně vydává
objevovat svět.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ŽELEZNÝ BROD

Městskou knihovnu v Železném Brodě jsme vám představil i už dříve,
stalo se tak v čísle 25/201 9 našeho elektronického čtvrtletníku.
Tenkrát knihovna ještě sídl i la v budově bývalé mateřské školky
na Poříčí. To už dnes neplatí. Ve čtvrtek 20. února se návštěvníkům
představily úplně poprvé zcela nové prostory městské knihovny na nové
adrese Jiráskovo nábřeží 737.

Delší dobu opuštěný objekt původně sloužil jako výměníková stanice
a následně jako prádelna. Jeho přestavbou došlo ke změně využití
na moderní knihovnu s multifunkčním sálem, což určitě obyvatelé města
s radostí uvítal i . Budova je dvoupodlažní s bezbariérovým přístupem
včetně výtahu. V přízemí se nachází multifunkční sál, knihovna je
umístěna v patře. Nově vybudované prostory by měly obyvatelům
města sloužit jako místo kulturních, společenských či vzdělávacích akcí
a setkání.
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Stalo se už tradicí českých knihoven
ocenit nej lepšího uživatele v rámci
kampaně Březen – měsíc čtenářů.
Protože si v letošním roce připomínáme
350 let od smrti Jana Ámose Komenské-
ho, vybíral i jsme tentokrát mezi našimi
čtenáři pedagogy, kteří navíc s knihovnou
spolupracují a podporují čtenářské aktivity
svých žáků.

Titulem Čtenáře roku jsme 2. března 2020
ocenil i paní učitelku Mgr. Jiřinu Faltovou.
Ke gratulaci se přidal i náměstek primáto-
ra David Mánek.

Mgr. Jiřina Faltová by svůj vztah ke knihám vyjádři la slovem závislost.
Avšak krásná, si lná a trvalá. Knihy jsou pro ni pomocníkem, zdrojem
poznání, inspirací i kamarádem. Knížky jsou pro ni životní nezbytností,
nabízejí jí odpočinek i únik z každodenního shonu.

Od Čtyřlístku, dobrodružných románů a literatury pro mládež se
při svém čtenářském putování dostala k beletri i pro náročnější
a k odborné literatuře, spjaté nejen s profesí pedagoga, ale také
s jejími koníčky a zálibami. Kromě četby a práce s dětmi se ráda
věnuje šití, háčkování a tvorbě drobných oděvních doplňků a ozdob.

Některé knihy čte během let znovu a znovu. Jsou jí blízké jako člověk,
se kterým se dobře zná, rozumí si s ním a je na něho spolehnutí.
Zároveň při opakovaném čtení objevuje něco nového, co ji překvapí,
další významy a jiný podtext.

Svou lásku ke knihám a nadšení z četby předává svým žákům.
Užívají si společné okamžiky čtení ve třídě, povídání o knížkách
ve čtenářském koutku Pohoda i společné návštěvy pobočky městské
knihovny v ZŠ Na Šumavě, kde si chválí trpěl ivost a vstřícnost paní
knihovnice Dany Kobrové.

A že se jí podaři lo některé děti získat ke čtení, dokazují slova jedné
žákyně: „Tady je tol ik krásných knížek. Já mám vztek, že je asi
nestihnu všechny přečíst. “

ČTENÁŘ ROKU
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BOOKSTART

Naše knihovna se v lednu letošního roku
zapoji la do celostátního projektu
Bookstart.

Projekt Bookstart, v českém prostředí
pojmenovaný S knížkou do života, je
mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují
knihovny, aby plni ly jednu ze svých funkcí
– seznámení nejmenších čtenářů
s knihou a nepřeberným množstvím
příběhů (a informací) v ní.

Do projektu se zapoji la Regionální organizace SKIP Libereckého
kraje, která uzavřela s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí
účelové dotace na projekt „S knížkou do života v Libereckém kraji“.
Prostředky ve výši 200 000,- Kč byly použity na nákup 2 500 ks
dárkových setů Bookstart, které rodiče s dětmi obdrží nejčastěj i
u příležitosti vítání nových občánků. Dárkový set obsahuje knížku
(leporelo) pro děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci
pro počáteční čtení rodičů s dětmi a seznam doporučené literatury
pro předškolní děti . Jako bonus je přidána audiokniha, kterou
sponzorsky vydala Audiotéka. Součástí setu je rovněž poukaz
na bezplatnou registraci na půl roku do našeho oddělení pro děti
a mládež. Rodiče ho mohou uplatnit až do věku tří let dítěte.

Cílem projektu S knížkou do života je informovat rodiče o možnostech
a potřebě společného čtení s dětmi, a to prakticky od jej ich narození.
Proto knihovny pořádají společná setkání, kde např. formou předčí-
tání, dílniček nebo jednoduchých cvičení s říkankami přibl ižují knihu
těm nejmladším dětem.

I naše knihovna připravila pro rodiče s dětmi první setkání – hravé
dopoledne s knížkami. Konat se mělo v pondělí 1 6. března 2020
v dopoledních hodinách, avšak z důvodu zavedení mimořádných
opatření proti šíření koronaviru byla knihovna včetně všech jejích
poboček od čtvrtka 1 2. března až do odvolání uzavřena a konání
všech akcí zrušeno. Setkání ale určitě naplánujeme na jiný termín.

Pro naše nejmladší čtenáře jsme zatím nakoupil i několik didaktických
her, které primárně využijeme v rámci projektu Bookstart, poté budou
k dispozici k běžnému vypůjčení.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

I letos naše knihovna naplánovala
v rámci kampaně Březen – měsíc
čtenářů řadu zajímavých akcí.
Bohužel, ne všechny jsme stihl i
z důvodu mimořádného uzavření
knihovny uskutečnit.

Hned na začátku měsíce jsme
ocenil i nej lepšího čtenáře z řad
učitelů titulem Čtenář roku
a vyhlási l i další ročník amatérské
fotografické soutěže. Sté výročí
založení jablonecké české veřejné knihovny jsme připomněli vydáním
knižních záložek a výstavou. Vyřazené knihy i časopisy z knihovního
fondu jsme prodávali za symbolickou 1 Kč, zájemcům jsme pak
nabídl i bezplatnou prvoregistraci na půl roku.

Zrušit jsme ale museli konání většiny našich březnových akcí
pro věřejnost, mezi nimi také již tradiční Večer s Andersenem,
kdy každoročně otevíráme prostory knihovny pro děti a jej ich rodiče,
aby u nás mohli společně strávit příjemný čas vyplněný soutěžemi
a dalšími zábavnými aktivitami. Doufáme, že se nám podaří tento
večer, tentokrát na motivy knížek Joanne Rowlingové, uskutečnit
v náhradním termínu.

Veškeré aktuální informace o otevření knihovny a konání akcí pro
veřejnost budou včas uveřejněny na našich webových stránkách.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Pod záštitou fotoklubu Balvan a spo-
lečnosti FotoLaccer vyhlási la naše
knihovna již 1 2. ročník amatérské
fotografické soutěže, tentokrát na
motto Karla Čapka "Nejkrásnější
na světě nejsou věci, ale okamžiky".

Na snímky se těšíme do pátku
24. dubna 2020. Po vyhlášení vítězů
(termín bude upřesněn v programo-
vém přehledu) vznikne z vybraných
příspěvků v prostorách knihovny
výstava.

Pravidla fotografické soutěže:
Soutěžní práce zasílejte od 1 . března 2020 do pátku 24. dubna 2020
včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Spolu se snímky zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku. Bez ní
nebude účast v soutěži možná.

Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni
do dvou věkových kategorií: do 1 6 let a nad 1 6 let.

Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než rok.

Snímky s názvem a podepsanou přihlášku ve formátu JPG dodávejte
v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu
soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB)
přes službu uschovna.cz nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení.
Minimální požadovaná velikost fotografií je 1 600 × 1 200 pixelů, platí
zásada „čím větší, tím lepší“.

Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu a smí
přihlásit nanejvýše tři snímky. Ukáže-l i se, že se soutěžící přihlási l pod
více identitami, bude ze soutěže vyloučen. Pořadatel může rozhodnout
o případném vyřazení soutěžícího ze soutěže, především jedná-l i se
o fotografie pohoršující, neetické či j inak odporující dobrým mravům
nebo pravidlům soutěže.

Kompletní pravidla jsou k dispozici na webu knihovny!
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTINA JUNGRA

Na schodech staré radnice vystavujeme
od března do května 2020 fotografie Martina
Jungra, vývojáře webových aplikací a člena
jabloneckého fotoklubu Balvan.

Fotografie jsou pro něj prostředkem k zachy-
cení krás okolního světa a jedinečných
momentů kolem nás, a to všemi technickými
zákrutami a možnostmi k vyjádření nejrůz-
nějších pocitů a nálad. Před několika lety
fotografování propadl naplno a věří, že
k dobré fotografi i je důležitá otevřená mysl,
kl id a trpěl ivost.
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VÝSTAVA 1 00 LET S NÁMI

Výstava přibl ižuje stoletou histori i české veřejné knihovny v našem
městě. Ve dvacátých letech, kdy se datují počátky české knihovny,
byl Jablonec nad Nisou městem s převahou obyvatel národnosti
německé. I česká menšina však měla svoje spolky, které se snažily
kromě své vlastní činnosti zřizovat a udržovat i knihovny. Ty původně
sloužily téměř výhradně členům spolků, později se však jej ich knihy
staly základem knihovního fondu nově otevřené veřejné knihovny.
Umožnil j im to především první knihovnický zákon z roku 1 91 9.

Jak nesnadné byly začátky české knihovny, jak se v průběhu let
proměnila, jaké dokumenty nabízela, ve kterých prostorách našla
své místo či kdo stál v jejím čele – to vše je součástí naší výstavy.
Nechybí ani názorné představení druhů dokumentů, které se
v knihovně v minulosti běžně půjčovaly, a zároveň i těch, jež jsou
ve fondu knihovny v současnosti.

PRÁVĚ PROBÍHÁ. . .
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Všechny akce, naplánované na měsíc březen a duben, byly zrušeny
na základě rozhodnutí zřizovatale o uzavření knihovny z důvodu šíření
koronaviru.

Aktuální informace o pořádání akcí budou k dispozici na webových
stránkách knihovny.

ZRUŠENO



L
E
T
E
M

K
N
IH
O
V
N
IC
K
Ý
M

S
V
Ě
T
E
M

200. VÝROČÍ NAROZENÍ
BOŽENY NĚMCOVÉ

Dne 4. února 1 820 se narodila největší česká spisovatelka 1 9. století
Božena Němcová. Každý určitě zná její nejslavnější knihu "Babička".
Příběh o Barunce, Viktorce a malebném venkově na Starém bělidle
však zdaleka není to jediné, co spisovatelka ve svém životě napsala.
Spisovatelčin život se bohužel nenesl v poklidné tvůrčí náladě.
V sedmnácti letech se vdala za Josefa Němce, který byl dvakrát tak
starší než ona. Měli spolu tři syny a dceru. Talentovaná žena s bystrým
kouzlem osobnosti prudkého manžela zastiňovala. Přátel i la se
například s Františkem Palackým nebo Karlem Havlíčkem Borovským.
O svém komplikovaném manželství často psala svým přátelům.

Navzdory neklidnému životu nepřestávala tvořit. Její neznámější román
"Babička" vznikl v Praze po náhlé smrti syna Hynka, kterému bylo
pouze patnáct let. Němcová také velmi ráda poslouchala, co se povídá
mezi l idmi. Podle l idových vyprávění napsala svazek "Národních
báchorek a pověstí". Ten obsahuje například pohádku "Princezna
se zlatou hvězdou", kterou na konci padesátých let minulého století
zfi lmoval režisér Martin Frič.

Spisovatelka zemřela v lednu roku 1 862. Jejího pohřbu se tehdy
zúčastni ly tisíce l idí.

Dvousté výročí narození jedné z našich nejvýznamnějších ženských
osobností v Česku připomněly výstavy, vědecké konference, ale také
speciální pamětní mince České národní banky.

Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/kultura/l iteratura/
bozena-nemcova-spisovatelka-osobnost-
vyroci-babicka-
pohadky_2002041 055_aur



LADISLAV ZIBURA V JABLONCI

V únoru letošního roku získal Ladislav Zibura za knihu "Prázdniny
v Evropě" při udílení Ceny Hanzelky a Zikmunda na zámku v Dobříši
hlavní cenu za nejlepší cestopis roku. Zároveň zvítězi l v kategori i
Nejpůjčovanější cestopis v českých knihovnách. Sedmadvaceti letý
Zibura tak navázal na loňský úspěch, kdy Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR vyhlási l jeho titul "Už nikdy pěšky po Arménii
a Gruzii" nejvyhledávanějším cestopisným dílem.

Pětičlenná porota hlavní kategorie nominovala ze čtrnácti přihlášených
publikací do užšího výběru pět titulů: Ladislav Zibura "Prázdniny
v Evropě" (BizBooks), J iří Kalát "Všichni tady lžou" (Šimon Ryšavý),
Jul ie Urbišová "Doma v NOLA" (Radioservis), Pavel Svoboda "Napříč
Asií" (vlastním nákladem) a Busny "TAM – Jedeme do Afriky" (Jota).

Zdroj:
https://www. l iterarky.cz/l iteratura/870-stopar-ladislava-zibura-ziskal-cenu-hanzelky-a-zikmunda
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Koncem listopadu loňského roku zavítal do Jablonce se svojí novou
cestovatelskou projekcí mladý spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura.
Tentokrát se vydal do oblasti , která je dostupná a krásná, přesto o ní
většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu, s humorem
jemu vlastním vyprávěl o 1 4 000 kilometrů dlouhé cestě na sedadle
spolujezdce. Autor nás ve společnosti svérázných řidičů provedl
čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén přes malebné albánské
vesnice až za polární kruh. Odhali l přitom místa, o nichž jsme dosud
neslyšel i . A taky se svým nakažlivým optimismem dokázal, že jsme se
narodil i na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.




