ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 2/červen – srpen 2013)

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
program. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 710 479
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

Upozorňujeme, že v měsících
ČERVENEC a SRPEN platí
omezený LETNÍ PROVOZ!
hlavní budova:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 18.00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 18.00 hod.
Pátek zavřeno
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.
Pátek zavřeno
regionální informační středisko, studovna,
čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí zavřeno
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek zavřeno
městské pobočky:
Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: Středa 10:00 – 17:00 hod.
srpen zavřeno
Janovská: Úterý 15:00 – 17:00 hod.
6. a 13. srpna zavřeno
Šumava: červenec i srpen zavřeno

PÁR SLOV NA ÚVOD...
Vážení přátelé,
vítejte na stránkách druhého čísla našeho elektronického
čtvrtletníku. Od vydání toho prvního již uběhlo čtvrt roku, během
kterého se v naší knihovně událo mnoho zajímavého. V březnu
jsme vyhlásili Čtenáře roku, v květnu pak měli milovníci
hrůzostrašných příběhů možnost účastnit se čtení Horowitzových
hororů na dobrou noc. Toto setkání jsme pořádali úplně poprvé,
konalo se v rámci akce Noc literatury, kdy se ve stejný den četly
v evropských městech ukázky ze současné literární tvorby
evropských autorů. Čtení příběhů na netradičních místech knihovny
si užili nejen návštěvníci, ale i my knihovníci.
Koncem května jsme ještě stačili vyhlásit vítěze naší fotografické
soutěže. Velmi nás potěšilo množství a kvalita zaslaných fotografií,
práce přicházely ze všech koutů naší země.
A nejen o všech těchto našich aktivitách se můžete dočíst právě
v tomto čísle zpravodaje. Ale dny ubíhají dál
Máte-li chuť a náladu, můžete si s námi zasoutěžit Toulky
Euroregionem Nisa, Zlatá makovice, Znáte-víte-tušíte - to jsou
všechno kvízy, které čekají na své řešitele. A ceny pro vítěze jsou
opravdu lákavé!
Na začátku června předáme knížky účastníkům projektu Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka jako odměnu za jejich návštěvy
knihovny. V měsíci září vás všechny srdečně zveme na křest knihy
o dějinách jabloneckého veřejného knihovnictví, který se bude
konat v rámci oslav Dne evropského dědictví třetí zářijovou sobotu.
Vydáním knihy se dovrší připomínka letošního devadesátiletého
výročí otevření německé městské knihovny v našem městě. První
týden v říjnu bude pak tradičně věnován akcím Týdne knihoven.
Do té doby vám přejeme krásné a pohodové léto v dobré
společnosti našich knih.
...

.

Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravují:
Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Dana Foltýnová, tel. 484 846 353, video@knihovna.mestojablonec.cz
Další číslo vyjde 2. září 2013.

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Studovna spolu s čítárnou v přízemí budovy
poskytuje celou řadu atraktivních služeb.
Kromě standardních služeb jako jsou nabídka
novin, časopisů a základních dokumentů
s informacemi ze všech vědních oborů,
bibliograficko-informační služba, přístup
na Internet a kopírování, nabízí též právní
předpisy v písemné i elektronické podobě,
přístup do databází ANOPRESS IT, SOLÓN,
ASPI či ZÁKON, usnesení rady i zastupitelstva
města v tištěné podobě, regionální literaturu,
databáze regionálních osobností a událostí,
zprostředkování informací z oblasti samosprávy
a státní správy.

Víte, že je zde možné...
► zapůjčit si kapesní kamerovou lupu
Compact, určenou pro slabozraké čtenáře?
► využít služby eDDO - elektronického
dodávání dokumentů? (více se o službě
dozvíte v tomto čísle čtvrtletníku)
► prohlédnout si novodobé kroniky města
Jablonec nad Nisou z let 1981-2010?
► nahlédnout do fondu tzv. sudetik?
► využít překladače z/do cizích jazyků
PC Translator?
Těšíme se na vaši návštěvu!

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?
PŘEDSTAVUJEME SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

SLUŽBA eDDO
Jablonecká knihovna poskytuje službu
elektronického dodávání dokumentů eDDOdodavatelské centrum pro společenské
a přírodní vědy.
Jedná se o službu umožňující objednávat
a přijímat elektronické kopie částí knih,
sborníků a článků z periodik
v internetovém prostředí.
Služba je určena fyzickým osobám starším
osmnácti let s trvalým či přechodným
bydlištěm na území ČR.
Zhotovit lze kopie částí knih nebo sborníků
v maximálním rozsahu dvaceti stran na jednu
objednávku a kopie článků z periodik.
Kopie jsou dodávány v pdf formátu
do čtyřiceti osmi hodin od zadání požadavku.
Materiály poskytované prostřednim eDDO
slouží výhradně pro osobní/interní potřebu
žadatele, studium, vědu a výzkum.

Kopie jsou pořizovány z dokumentů
Národní knihovny ČR.
Kopírovanými materiály mohou být:
► tištěné dokumenty z fondu NK ČR,
kromě exemplářů z Národního
konzervačního fondu,
► elektronické dokumenty (umožňují-li to
licenční podmínky) z Digitální knihovny
(Kramerius) a z licencovaných on-line
zdrojů.
Bližší informace získáte v oddělení
studovny.

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
PRAVIDELNĚ VÁM DOPORUČÍME KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI
A KTERÉ NÁS ZAUJALY. NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

KRESSMANN TAYLOR
ADRESÁT NEZNÁMÝ
Vynikající próza americké autorky líčí rafinovaný
akt pomsty v případu člověka, jemuž nacismus vzal
nejen sestru, ale i víru v přátelství.
V podobě několika nekomentovaných dopisů se
rozvíjí příběh dvou protagonistů, amerického
židovského obchodníka s obrazy
a jeho přítele a společníka, který
se v roce 1933 vrátil do Německa.
Dopis po dopise sledujeme přerod jednoho
z hrdinů v nadšeného nacistu. Bezvýhradné přijetí
nacistických idejí a strach o kariéru jsou důvodem,
že se ani nepokusí zachránit přítelovu sestru, která
nakonec jako Židovka zahyne pronásledována SA.
Americký přítel se rozhodne pro rafinovanou
pomstu a začne posílat svému společníkovi
do nacistického Německa nejen bankovní zprávy,
ale velice přátelské osobní dopisy pod svým pravým
jménem až do chvíle, kdy dostane svůj dopis zpět
s nálepkou "adresát neznámý".

Již první uveřejnění této působivé prózy
v americkém časopise Story v září 1938
vyvolalo menší senzaci. Příběh byl v roce
1944 zfilmován, scénář napsala sama
autorka a film získal Oscara.
Novela byla v roce 2009 namluvena jako
audiokniha v nezkrácené verzi.
Audioknihu si můžete vypůjčit
v našem multimediálním oddělení.

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

7. červenec 1923
OTEVŘENÍ
NĚMECKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V JABLONCI NAD NISOU
V roce 1920 reagoval jablonecký Německý
místní vzdělávací výbor (Der Deutsche
Ortsbildungsausschuß) na zákonné ustanovení
o veřejných knihovnách obecních založením
německé knihovní rady. Jejím předsedou se
stal starosta města Karl R. Fischer,
jednatelem učitel Julius Streit.
Založení knihovny podporovala celá řada
tehdy významných osobností. Mezi nimi byl
i v roce 1918 zesnulý Dr. Anton Randa, který
pro tento účel ve své závěti odkázal nemalou
finanční částku a svoji soukromou knihovnu
čítající okolo tisíc pět set svazků.
7. července 1923 pak byla Německá knihovna
města Jablonce nad Nisou (Die Deutsche
Bűcherei der Stadt Gablonz a. N.) otevřena
ve východním křídle budovy dnes již
neexistující dívčí školy na Kronenstraße
(nynější Komenského ulice).

Knihovníkem byl jmenován učitel Julius Streit,
jehož jméno bylo s německou knihovnou
spojeno po celou dobu její existence.
Knihovna byla v prvních letech své existence
přístupná v pracovní dny od jedenácti
do třinácti hodin a odpoledne od sedmnácti
do devatenácti hodin, v sobotu od jedenácti
do patnácti hodin. V neděli bylo zavřeno.
Na nákup knih, novin a časopisů měla
přidělenu částku přibližně třicet tisíc korun.
Bylo dbáno na to, aby v knihovně byla
zastoupena nejen kvalitní naučná literatura,
ale i beletristická díla německých
a světových autorů.
Způsob půjčování knih se zcela lišil od toho
dnešního. Čtenáři neměli k regálům s knihami
volný přístup, knihy si vybírali pouze podle
seznamů.
V roce 1926 byla ke knihovně připojena
německá čítárna, která byla založena o dva
roky dříve než samotná knihovna a která do té
doby sídlila v budově obchodní akademie.
V roce 1933 se pak knihovna s čítárnou
přestěhovala do uvolněné budovy staré
radnice na Neuer Markt (dnešní Dolní
náměstí), kterou užívala až do svého uzavření
v roce 1945.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

MILAN EXNER
* 1950 Liberec
Prozaik, básník a esejista Milan Exner
absolvoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad
Labem (obor čeština a němčina).
Do literatury vstoupil knihou tří novel
Struktura štěstí (Severočeské nakladatelství
1987), na kterou volně navazuje druhá trojice
novel A přece zázrak chtít (tamtéž 1989)
a opožděně vydaná románová novela z doby
těsně předlistopadové Oblast stínu (Petrov
2005). Všechny tyto knihy, jejichž dějištěm je
zpravidla Liberec, uplatňují ve větší či menší
míře princip jazykové miméze, tj. zpodobení
postav různého věku, pohlaví a sociálního
zařazení pomocí jejich mluvního projevu.
Autorovým rodištěm je vázán i román
Svatoušek (Petrov 2002), tematicky
nesený svárem mezi členy rodiny
vlivem sektářsky pojatého náboženství,
formálně pak charakterizovaný
příklonem ke klasické narativní próze.
Dříve než prózu psal autor verše.
Výbor z jeho nezveřejněných lyrických
sbírek ze sedmdesátých let přineslo
Okresní kulturní středisko
v Liberci (Ve slově hlína, 1990).
V úterý 25. června 2013 srdečně zveme
všechny zájemce na autorské setkání
s Milanem Exnerem.
Konat se bude od 17 hodin
v audiovizuálním sále městské knihovny.

Souběžně s touto drobnou lyrikou začínal psát
rozměrnější básně elegického ladění. V letech
1976–1982 vznikly cykly Králův most, Elegie o těch
kteří, Ďábel podle Darwina a poemy Noc majestátu a
Otec morem nakažených v Kutné hoře, které vyšly
souborně pod názvem Poesie Z (Torst 1998).
Koncem devadesátých let se vrací
k lyrice písňového typu. Z tohoto
období pocházejí sbírky ArteMiss
(Kalendář Liberecka 2002) a Kantova růže
(Petrov v roce 2003) a Hoch s myší
(Nakladatelství L. Kasala 2006).
Nakladatelství Bor vydalo jeho prózy
Zoufalství (2006), Lakuna (2007), Rádlův
synovec (2010) a Faust letí do Nového světa neboli Psí
vejce (2011), básnickou sbírku Onona (2008) a
monografii Struktura symbolična v pohledu
psychoanalytické literární vědy (2009).
Převzato z:
www.naklbor.cz
www.milanexner.cz
www.czechlit.cz/autori/exner-milan/

KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVUJEME OSTATNÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

OBECNÍ KNIHOVNA
SKUHROV U ŽELEZNÉHO
BRODU
Knihovna sídlí v budově obecního úřadu,
pro návštěvníky je otevřena každý čtvrtek
od 15.30 do 17.30 hodin.
Provoz je plně automatizován
prostřednictvím knihovního programu
Clavius, samozřejmostí je přístup
na Internet.
Knižní fond čítá tři a půl tisíce knih, které
jsou k dispozici pro osmdesátku
registrovaných čtenářů. Ročně knihovnu
navštíví téměř sedm set návštěvníků.

Knihovnice, paní Marie Fabiánová,
působí v knihovně od roku 2007
a od té doby zde vytvořila díky
své vstřícnosti malé společenské centrum,
kde se schází kromě čtenářů i členové
internetového kroužku.
Ráda pracuje s dětmi, připravuje pro ně
různé akce (Noc s Andersenem, pasování
čtenářů, besedy), pravidelně doplňuje
webové stránky knihovny
.

.

Právem proto byla v roce 2012 jednou
z nominovaných na Cenu
Knihovník/Knihovnice roku Libereckého
kraje.

www.knihovnaskuhrov.webz.cz
www.skuhrov-huntirov.cz

AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

ČTENÁŘ ROKU

NOC LITERATURY

Ve čtvrtek 14. března 2013 vyhlásila
jablonecká knihovna za přítomnosti
náměstkyně primátora Soni Paukrtové
a básnířky Olgy Novotné
tři nejpilnější mladé čtenáře.
Hlavním kritériem pro vyhodnocení
nejlepšího čtenáře roku 2013 do 15 let byl
počet vypůjčených knih za uplynulý rok.
Trojicí nejlepších byly tři dívky: Anežka Sladká
přečetla za rok 290 knih, její sestra Ludmila
164 výtisků a Veronika Přibylová zvládla
154 publikací.

Naše úplně první Noc literatury proběhla
na netradičních a pro veřejnost
nepřístupných místech knihovny ve středu
15. května 2013. Společně jsme vstoupili
do temného a děsivého světa hororů
Anthonyho Horowitze, jednoho
z nejúspěšnějích současných autorů
tohoto žánru, a za svitu lampionů
a čajových svíček četli na dvorku
a v tajemných sklepních prostorech
tři jeho příběhy.

ROK NA VSI
5. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
V měsíci únoru jsme vyhlásili 5. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma ROK NA VSI.
Soutěž se konala v rámci projektu
Jablonec nad Nisou 2013 a pod záštitou fotoklubu
Balvan a společnosti Foto Laccer.
Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti náměstkyně
primátora paní Soni Paukrtové a s doprovodem
rockové skupiny ERIDU proběhlo
ve středu 29. května 2013.
Vítěze ze sto sedmi zaslaných prací od čtyřiceti sedmi
účastníků soutěže vybírala komise složená
ze zástupců městské knihovny, fotoklubu Balvan
a společnosti Foto Laccer.
Vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme jim i ostatním účastníkům soutěže
mnoho dalších úspěchů se svými fotoaparáty!
Výstavu prací si můžete prohlédnout v galerii na schodech až do konce srpna 2013.
Nenechte si ji ujít!
A letošními vítězi se stali:
v kategorii do 16 let:
1. místo: Tomáš Drofa s prací Život skrze sklo
2. místo: Lucie Svobodová s prací Pohled na zimní
krajinu
3. místo: Sára Fleišerová s prací Kapky rosy

v kategorii nad 16 let:
1. místo: Jan Pavelka s prací Svačina
2. místo: Vladimír Martínek s prací bez názvu
3. místo: Ladislav Mrňa s prací Z Jizerky
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LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

CENA
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE
LIBERECKÉHO KRAJE
Na Setkání knihovníků Libereckého kraje,
které se uskutečnilo v úterý 11. prosince 2012,
byla historicky poprvé udělena Cena
Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje.
Soutěž byla vyhlášena Regionální organizací
Svazu knihovníků a informačních pracovníků
(SKIP ČR) ve dvou kategoriích:
► Knihovník/Knihovnice roku
► Celoživotní přínos knihovnictví
v Libereckém kraji.
Návrhy zasílali jak knihovníci, tak veřejnost,
časté byly i hlasy starostů jednotlivých obcí,
kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách
váží.

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví
v Libereckém kraji získali paní Svatomíra
Hendrychová z Městské knihovny
v Semilech a pan Zdeněk Pavlíček
z Obecní knihovny v Heřmanicích.
Cenu Knihovník/Knihovnice
Libereckého kraje roku 2012 převzala
paní Eva Kordová z Městské knihovny
A. Marka v Turnově (foto vlevo).
Za jablonecký region byly na ocenění
nominovány paní Marie Fabiánová
z Obecní knihovny ve Skuhrově a paní
Valentýna Kubáčková z Městské knihovny
v Tanvaldě.

