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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
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 7.00 hod.
Úterý
8.00 – 1 8.00 hod.
Středa
8.00 – 1 7.00 hod.
Čtvrtek
8.00 – 1 8.00 hod.
Pátek
8.00 – 1 7.00 hod.
městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 4.00 – 1 7.00 hod.
Kokonín: Středa 1 0.00 – 1 7.00 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3.45 – 1 7.00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Nový rok je jako prázdná kniha.
Záležíjen na vás, jaký příběh
do níletos napíšete.
Přejeme vám v roce 2022 především
pevné zdraví a dostatek času na čtení!
Jsme tu pro vás!

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: 5. dubna 2022

MICHAL VANĚČEK

MLÝN

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slibP
Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali
slib umírajícímu otci, že za každou cenu
uchrání jejich mlýn a majetek. Lze
takový slib dodržet za všech okolností?
Může oddanost takovému závazku
odolat i mašinériím totalitních režimů?
Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně
silného životního příběhu rodiny z jižních
Čech zahrnuje časové období přes sto
let. Nelehké životní osudy jednotlivých
postav dokreslují autentické zprávy
z Rudého práva, při kterých vás možná
i zamrazí.
Mlýn je symbolem děsivého soukolí, kterým musela řada našich předků
projít. Je symbolem víry v právo na svobodu, v právo rozhodovat sám
o svém osudu a být připraven vzít na sebe zodpovědnost. Dva bratři
svůj slib splnili. Uchránili svůj majetek proti nacistům, komunistům
i podnikatelům. Ale za jakou cenuP
Michal Vaněček je autorem téměř třiceti
knih povídek a pohádek. Ve své hlavní
profesi se zabývá informačními systémy.
Je spolumajitelem a ředitelem společnosti
T-SOFT a.s. Mimo to se věnuje nadaci
a charitativní činnosti. V současné době
významně spolupracuje s nakladatelstvím
Grada, kde vydává knihy pro děti
i pro dospělé. Mezi bestselery se řadí
kniha Co má vědět správný Čech.

Zdroj:

https://www.grada.cz/autor/vanecek-michal/

VANĚČEK, Michal.
Mlýn. 1 . vyd.
Praha: Cosmopolis, 201 8. 426 s.
ISBN 978-80-271 -0884-8

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ
Od měsíce října jsme začali půjčovat deskové hry i na oddělení
pro dospělé čtenáře. K dispozici jsou jak hry pro zábavu, tak
vědomostní. Nabídku budeme postupně rozšiřovat.
Nyní představujeme dvě z nich:

STALO SE V KNIHOVNĚ

Hra o trůny – Železný trůn

Hodnocení čtenářů: 96%

Hra o trůny je hra intrik a zrady
pro tři až pět hráčů na motivy
známého seriálového hitu HBO.
Umožní vám a vašim přátelům vzít
si pod kontrolu jeden z mocných rodů
Západozemí a postavit proti sobě
postavy v bitvách i politických
střetech. Budete vyjednávat, blafovat,
utvářet spojenectví, vyhrožovat
protivníkům, zkrátka můžete využít
jakéhokoliv prostředku k rozšíření
svého vlivu, ustanovení své nadvlády
a získání té největší odměny:
Železného trůnu!

Opuštěná knihovna – úniková hra

Zahrajte si únikovou hru
v pohodlí domova.
V knihovně jste si chtěli
prohlédnout pár knih. Když jste
se později chtěli vrátit domů,
zjistili jste, že je východ
zamčený. A pokud jej chcete
odemknout, musíte rozluštit
několik hádanek. Dejte hlavy
dohromady a najděte cestu
ven z opuštěné knihovny.
Hra se dá hrát také po částech, což může být výhodou, pokud nemáte
mnoho času. Nemusíte si pamatovat nic z předchozího kola, jen si
budete dávat stranou vyřešené hádanky a úkoly. Hra je vhodná
i na cesty.
Aktuální nabídku našich her pro dospělé naleznete v našem online
katalogu, pokud do vyhledávacího pole zadáte signaturu HR.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Už tradičně probíhala po celý listopad na oddělení pro dospělé čtenáře
finanční sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů (11 . 11 .), kterou
už sedmým rokem pořádá nezisková organizace Post Bellum,
zřizovatel archivu Paměť národa.
Připnutím červeného kvítku
vyjadřujeme úctu lidem, kteří
bojovali za svobodu a demokracii
na válečných frontách 20. století,
v odboji i novodobých válečných
konfliktech.
Vybrané finanční prostředky jsou
následně organizací použity
na natáčení, uchovávání a vyprávění příběhů pamětníků a přímou
pomoc válečným veteránům a hrdinům. Výše příspěvku je vždy
dobrovolná a přispívat je možné i on-line na webu
www.denveteranu.cz.
I my děkujeme za příspěvky!

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu,
u příležitosti konce první světové války.
Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých
na západní frontě, a staly se proto symbolem tohoto svátku.

Na flanderských polích
John McCrae
Vy buďte ti, kdo v boj se dají,
když z rukou našich upadají
pochodně; zas zdvihněte je výš,
zradíte-li, pak neuhlídá kříž
náš klid,
ač máky rozkvétají
na polích flanderských.

DETEKTIVOVÁNÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Od začátku měsíce října až do konce listopadu měli naši dětští čtenáři
možnost účastnit se zábavné hry Detektivování.
Na počátku hry děti dostaly pracovní list s úkoly. Podle plánu pak
navštívily postupně několik oddělení knihovny, kde plnily nejrůznější
úkoly a jejich výsledky zapsaly do pracovního listu. Poté se vrátily
na oddělení pro děti, kde po kontrole odpovědí dostaly poslední, tajný
úkol. Ten si měly přečíst až doma. Nyní už můžeme prozradit, že jím
bylo vytvoření postavičky skřítka, a to jakoukoliv technikou.
Děti, které nám přinesly ty nejpovedenější skřítky, jsme na konci roku
odměnili a jejich výtvory vystavili. Všechny byly opravdu moc hezké!

STALO SE V KNIHOVNĚ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
Celoroční soutěže, které pořádá naše oddělení pro děti a mládež,
byly, tak jako v loňském roce, silně ovlivněny současnou pandemickou
situací. Přesto se našly děti, které se nadšeně pustily do luštění
křížovek, jež jsou podstatou zábavné soutěže O zlatou makovici.
Letošní 1 5. ročník byl zaměřen na hudební nástroje a nutno dodat,
že některé otázky byly opravdu záludné. Slyšeli jste někdy třeba
o fanfrnochu, karnyxu, šengu či darbuce? Podmínkou soutěže bylo
odevzdání vyluštěných křížovek všech
dvanácti kol.
Z úspěšných luštitelů bylo nakonec
vylosováno šest vítězů, kteří od nás
obdrželi ceny v podobě knižních publikací.
Stali se jimi: Anna Hořejšová, Viola
Janatová, Anežka Randáková, Karel
Slavík, Eliška Šenkýřová a Anna
Zahrádková.
Na začátku měsíce prosince už také bylo jasné, jak dopadl 4. ročník
čtenářské soutěže Knoflíkohraní s knížkami. I ta byla určena pro děti
do patnácti let. Za úkol měly od ledna do konce listopadu přečíst
co nejvíce knih podle čtenářského plánu a ke každé knize správně
vypracovat pracovní list tak, aby za něj získaly barevný knoflík. Nejvíce
knoflíků nasbírala a pomyslné první místo tak obsadila Ema Tryznová,
druhé místo Anna Hořejšová a na třetí příčce se umístila Viola
Janatová.
Vyhlášení vítězů nemohlo ani tentokrát proběhnout v sále knihovny
za osobní účasti soutěžících. O své výhry, které byly pořízeny za
finančního přispění kanceláře primátora města, však děti nepřišly
a byly jim předány při návštěvě knihovny.
Všem účastníkům našich soutěží gratulujeme!
V letošním roce dojde u soutěží
pro děti ke změně! Ty tradiční nahradí zcela
nové – soutěž na podporu čtení Čtenářské
bingo a Kniho-hlavo-lamy, zábavné luštění
hádanek a hříček se slovíčky.

STALO SE V KNIHOVNĚ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Minulost i budoucnost se staly tématem 21 . ročníku literární soutěže
naší knihovny, uspořádané pod záštitou statutárního města Jablonce
nad Nisou. Odborná porota ve složení Olga Novotná, Jiřina Polanská,
Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana Foltýnová hodnotila 1 58 prací
z Čech, Moravy i Slovenska.
Osobní setkání k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání ocenění se
bohužel s ohledem na pandemickou situaci nemohlo uskutečnit. Akce
byla podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II.
Výsledková listina:
I. kategorie – 1 . stupeň ZŠ - diplom za účast
Eliška Supernatová, Michaela Petriv, Anežka Kočárková
II. kategorie – 2. stupeň ZŠ
PRÓZA
1 . Michaela Pejsarová a Viola Hojsáková
2. Hana Kubeczková a Lucie Nádvorníková
3. Martina Schmiedhuberová a Ha Vy Ngo
ÚVAHA
1 . Tereza Reimová
2. Adam Haufer
3. Maxmilian Weber
POEZIE
1 . Barbora Matějková
2. Matěj Endler
3. Markéta Malátová
III. kategorie – střední školy
PRÓZA
1 . Ema Antonínová
2. Klára Mašíčková
3. Alexandra Víchová
ÚVAHA
1 . Barbora Dubská a Adéla Kobrová
2. Zuzana Ševčíková a Tereza Hulcká
3. Barbora Kancnýřová

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE (pokrač.)

STALO SE V KNIHOVNĚ

POEZIE
1 . Vít Pokorný
2. Tomáš Doktor
3. Jitka Padronová
IV. kategorie – dospělí
PRÓZA
1 . Klára Preisová
2. Irena Bátrlová
3. Václav Valášek a Petr Liška
ÚVAHA
1 . Alena Čunátová
2. Jana Čechová
3. Jaromír Saska
POEZIE
1 . René Inquort
2. Tomáš Choura
3. Jindra Lírová a Anna Hollmannová
Děkujeme za účast!

KNIHA ZA REGISTRACI

AKCE V KNIHOVNĚ

Po celý měsíc prosinec jsme
na oddělení pro dospělé
čtenáře všechny naše nově
zaregistrované čtenáře potěšili
knižním překvapením.
Pokud ještě stále váháte stát se
našim čtenářem, třeba vás
přesvědčí, že toto překvapení
můžete získat i v prvním měsíci
roku 2022.

GAMEBOOKY
Víte, že se u nás dají vypůjčit gamebooky?
Kdo neví, co to přesně je, tak vězte, že to je něco mezi knihou a hrou
na hrdiny pro jednoho hráče. Jen vy sami rozhodujete, jaký bude další
krok ve vašem příběhu. Skrze očíslované textové úseky proplouváte
příběhem a s napětím posouváte svou postavu blíže k vytouženému
cíli. Je to zábava!
Seznam gamebooků je možné si vyhledat v našem online katalogu,
pokud do pole zadáte termín gamebooky.

KNIŽNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
V čase adventním jsme pro naše
čtenáře připravili knižní adventní
kalendář.

AKCE V KNIHOVNĚ

Každý den od 1 . do 24. prosince jsme
na našem facebookovém profilu
zveřejenili tip na knihu, kterou jsme
my, knihovnice a knihovníci, přečetli,
která nás oslovila a její děj pohltil
natolik, že jsme se o ni chtěli podělit.
A pokud vám došla čtenářská
inspirace, nebylo nic jednoduššího,
než si vybrat z naší nabídky. Všechny
tituly rozhodně stály za vaši
pozornost!

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

KNIHA GUSTAV GINZEL V NĚMČINĚ

LETEM LITERÁRNÍM SVĚTEM

V listopadu proběhlo v rýnovickém Domě česko-německého
porozumění představení knihy Jana Šebelky Gustav Ginzel –
Globetrotter aus dem Misthaus.
Německá verze publikace přináší vzpomínky na světoběžníka Gustava
Ginzela, horolezce, který se od šedesátých do osmdesátých let
zúčastnil několika horolezeckých a přírodovědných expedicí. Mimo jiné
např. Expedice Sahara, která pátrala po saharských krokodýlech.
O setkáních a společných dobrodružstvích vyprávějí spisovatelé
(Miloslav Nevrlý, Miloš Zapletal, Jaromír Štětina), geologové, vědci,
cestovatelé i návštěvníci Ginzelova proslulého Hnojového domu
na Jizerce.

Postava Gustava Ginzela se také stane hlavním námětem naší
celoroční soutěže Znáte-víte-tušíte, která startuje hned první lednový
týden a potrvá až do 1 5. prosince 2022.
Zdroj: https://www.dumrynovice.cz/

JABLONECKÝ SPOLEK NAZDAR!

STALO SE V JABLONCI

Na šesti místech v Jablonci nad Nisou mohli rodiče s dětmi
přes vánoční svátky najít lampiony s vánočními příběhy.
Každý lampion i příběh byl vytvořen na míru místu, kde se nacházel.
Bylo doporučené vzít si s sebou na cestu baterku. Lampion si totiž
každý návštěvník mohl sám rozsvítit a objevit, co se skrývá v jeho
vnitřku.
Akci pořádal kulturní prostor Nazdar!, který sídlí v budově jablonecké
sokolovny. Pro všechny zájemce o procházku byli připraveny obálky
s mapou a příběhy. Vyzvednout si je mohli v Jabloneckém kulturním
a informačním centru, v knihkupectví Serius a La Kavárně. Zároveň
byl u každého lampionu QR kód, který každého navedl k samotným
příběhům.

Autorky a autoři příběhů jsou zároveň
tvůrci lampionů, každý z nich byl
originál, pojatý jedinečným způsobem.
Vnitřek sloužil k rozehrání příběhu
pomocí světla baterky a k objevování
skrytých možností.
Na akci se podíleli: Daniela Grohová,
Jitka Jungmannová, Filip Novák,
Bára Purmová, Zuzana Slámová,
Anna Strnadová.
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/spolek-nazdar-jablonec-vanoce-lamipiony-2.html

