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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 oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel:
reditel@knihovna.mestojablonec.cz
městské pobočky:
Mšeno
email: pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel.: 604 966 649
Kokonín
email: pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin
Tel.: 604 966 649
Šumava
email: pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel.: 774 722 938

Foto: Milan Bajer

Upozorňujeme, že
od 11. července do 28. srpna platí
omezený LETNÍ PROVOZ!
Otevřeno bude pouze
v úterý a ve čtvrtek.
V pondělí 4. července bude zavřeno,
ve čtvrtek 7. července a v pátek
8. července bude otevřeno do18 hodin,
oddělení pro děti do 17 hodin.
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
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, Kokonín a Šumava: červenec i srpen
zavřeno (Šumava zavřená až do 14. září)

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení čtenáři,
přejeme vám krásné a klidné léto a nezapomeňte,
že jsme tu pro vás i o prázdninách.
Těšíme se na 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: 4. října 2022

INFORMACE Z KNIHOVNY

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že pro využívání služeb multimediálního
oddělení, jako je půjčování CD, DVD, čtečky eknih a neplacený přístup
na internet, bude od 1. července 2022 vybírán roční registrační poplatek
ve výši 240 Kč (pro dospělé), popř. 140 Kč (pro studenty a seniory).
Registrovaný uživatel se tak automaticky stane čtenářem oddělení
pro dospělé a smí si absenčně půjčovat knihy a ostatní dokumenty jak
na hlavní budově, tak na našich pobočkách. Regulovaný přístup
na internet zdarma a ostatní služby za poplatek pro neregistrované
čtenáře zůstávají beze změny.
Všechny naše pobočky budou po dobu hlavních prázdnin uzavřeny.
Čtenáři však mohou využít služeb hlavní budovy.
Pobočka v ZŠ Šumava bude z důvodů stavebních prací uzavřena
v období od 13. května do 14. září.

EVÝPŮJČKY

INFORMACE Z KNIHOVNY

Od 28. června dochází ke změně aplikace pro čtení eknih vypůjčených
prostřednictvím naší knihovny. Aplikaci eReading nahradí nová mobilní
aplikace Palmknihy.
Původní aplikaci eReading už nebude možné nadále aktualizovat, a bude
tak nahrazena novým řešením. Z toho důvodu bude ukončena její další
podpora. Naše čtenáře tak čeká nová aplikace Palmknihy s řadou funkcí.
Přihlášení bude velmi jednoduché. Přihlašovací údaje zůstávají stejné
jako ve staré aplikaci, nadále v ní najdete svou eknihovničku i se všemi
knihami. Nová aplikace vám kromě propojení s účtem na Palmknihy.cz
a čtení eVýpůjček poskytne například možnost nahrávat vlastní
soubory .epub a přehrávat audioknihy. V aplikaci eReading zatím půjde
dočíst aktuálně půjčené evýpůjčky.
Postup pro čtenáře, kteří si budou poprvé stahovat eknihy z portálu
Palmknihy.cz:
1) Zaregistrovat se na portál Palmknihy.cz, přičemž zadaný email musí
být totožný s emailem čtenářského konta v naší knihovně.
2) Pro čtení eknih je potřeba stáhnout aplikaci Palmknihy.
3) Z katalogu knihovny se vybere titul s označením ekniha.
Pro půjčování eknih je však nutné být v katalogu knihovny příhlášen.
Vypůjčit si lze takto až 8 knih. Délka výpůjční doby je 31 dní,
po uplynutí této doby se evýpůjčka automaticky deaktivuje.
Eknihu není možné vrátit před vypršením výpůjční lhůty.
4) Službu poskytujeme registrovaným
čtenářům z oddělení pro dospělé,
pro mládež i z poboček, kteří uhradili
a vyrovnali své závazky vůči knihovně.

STANISLAVA JAROLÍMKOVÁ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

SLAVNÍ ČEŠI A JEJICH BLÍZCÍ
Kniha nabízí setkání se šesti slavnými
českými muži, jejichž jména patrně znáte,
a víte, čím zasáhli do historie našeho národa.
Autorka o nich ale nabízí řadu méně známých
zajímavých informací, které se týkají
především jejich osobního života a lidí,
kteří jim byli nejbližší.
Ze zcela jiného úhlu se zde představí hrabě
Karel Chotek, František Palacký, Antonín
Dvořák, František Křižík, Emil Holub a Julius
Fučík.
Stanislava Jarolímková se narodila v Praze a už na střední škole ji
zajímala méně známá, nepřesná, či dokonce chybná fakta, která se
snažila uvádět na pravou míru. Brzy mívala takovýchto poznámek plné
sešity, a tak se o ně chtěla podělit s dalšími milovníky historie. Po vysoké
škole pracovala v malé redakci a po sametové revoluci se roku 1991
rozhodla, že půjde tzv. na volnou nohu. Začala pracovat pro více než
deset předních pražských novin a časopisů, jimž dodávala články různých
žánrů. Těšilo ji, že psala o tom, co ji zaujalo, a že redakce i čtenáři měli
o její texty zájem.
Knihy začala psát v roce 1999. Jelikož
chtěla, aby byly po odborné stránce
bezchybné, na každou si najímala lektora
z příslušného oboru, což dělá dodnes.
Zpočátku volila především zdravotnická
témata, ale pak ji zlákala pragensia – knihy
pojednávající o Praze. Třetí skupina jejích
knih se věnuje českým i zahraničním
slavným osobnostem.
V současné době píše také knížky pro starší
školáky, kteří se v nich mohou dozvědět, jak
žili v minulosti naši předkové.

Zdroj: https://www.grada.cz/autor/defaultauthor/?
authorid=7543&gclid=eaiaiqobchmis9c70zbd
aiv2drvch3itw7eaayaiaaegku2pd_bwe

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Slavní Češi
a jejich blízcí. 1. vyd.
Praha: Euromedia Group, 2020. 207 s.
ISBN 9788024263953

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FOTOSOUTĚŽE

STALO SE V KNIHOVNĚ

Život se nepíše, žije se! – tak znělo
téma 14. ročníku naší fotografické
soutěže.
Ve čtvrtek 16. června 2022 jsme
vyhlásili vítěze. Porotci Radka
Baloghová, Jiří Endler, Michal Janus
a Dana Foltýnová vybírali z 54 prací,
čtenáři pak hlasovali na našem webu
v anketě o nejlepší fotografii dle
svého uvážení. Z nejhezčích
devatenácti fotografií jsme připravili
na našich "výstavních" schodech
letní výstavu.
Přijďte se podívat!

Výsledková listina:
Kategorie do 16 let
1. místo ZUZANA VOCHOČOVÁ (Radostné jaro)
2. místo MIROSLAV MUSIL (Jen vzlétnout)
3. místo BARBORA VLKOVÁ, HANA ZELINKOVÁ (Přátelství)
Kategorie nad 16 let
1. místo DAVID LENČÉŠ
2. místo LADISLAV ŠUDA (Odcházení)
3. místo SIMONA RUŽANSKÁ
V anketě o cenu čtenářů vyhrávají:
v kategorie do 16 let ZUZANA VOCHOČOVÁ (Proč ne...),
v kategorie nad 16 let SIMONA RUŽANSKÁ.

SOUTĚŽ KRAKONOŠ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – Krkonošská
knihovna ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásila
i letos výtvarnou soutěž na téma Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé
ze tří zemí.
Cílem soutěže bylo popularizovat legendárního vládce Krkonoš –
Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a jeho přátele a zároveň motivovat
mladé obyvatele polského, českého a německého pohraničí
k poznávání flóry horských a podhorských oblastí. Soutěž byla určena
dětem a mládeži od 7 do 19 let z Polska, Německa a České republiky.
Máme velikou radost, že jablonečtí účastníci byli v této mezinárodní
soutěži opět úspěšní! Slavnostní předávání cen se uskutečnilo
v Jeleni Hoře v Krkonošské knihovně v sobotu 25. června.
Našimi úspěšnými soutěžícími byli:
Lukáš Komrska (Gymnázium Dr. Antona Randy), Lukášovy obloučky;
Andrea Štrynclová (ZŠ Kokonín), Krakonoš a vřetenušky;
Štěpan Kočárek (Gymnázium Dr. Antona Randy), Korálkové Jizerky;
Jana Hympánová (SUPŠ A VOŠ Jablonec nad Nisou), Krakonoš;
Lucia Urbanová (Jablonec nad Nisou), Krakonoš;
Eva Regnerová (Jablonec nad Nisou), Přátelé.
Vítězům a oceněným srdečně gratulujeme!

BESEDY PRO DĚTI Z MŠ A ZŠ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Letos jsme opět po covidové pauze mohli v naší knihovně přivítat děti
z mateřských a základních škol. Za první pololetí roku jsme pro ně
připravili celkem 71 besed. Při nich nás navštívilo 1 299 dětí.
Tématem setkání s dětmi z mateřských škol bylo nejčastěji seznámení
s knihovnou a s pohádkovými příběhy a postavami. Pro žáky základních
škol jsme úspěšně rozjeli projekt S knihovnou za poznáním, do kterého
se zapojilo sedm jabloneckých škol. Besedy byly nejčastěji věnovány
seznámení s knihovnou, knižními novinkami a tipy, opakovaně jsme
zaznamenali zájem o tematické besedy Dílna pro básníky, Z pohádky
do pohádky, Hrátky s textem, Jak se vaří knížka, Báje a pověsti, Rozjeď
to s roboty či Já, knížka a knihovna. Doufáme, že situace v podzimních
měsících nám dovolí v akcích pro děti pokračovat.
Máme radost, že řada dětí se k nám i s rodiči vrátila, a stala se tak
našimi novými čtenáři.

STALO SE V KNIHOVNĚ

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Dopoledne 2. června 2022 patřilo Ester Staré, která své zkušenosti
z výchovy tří dětí i z profesní praxe speciálního pedagoga a logopeda
dokázala využít při psaní příběhů a pohádek pro dětské čtenáře.
Věnuje se také tvorbě knih zaměřených na rozvoj čtenářských
schopností a dovedností. Její práce jsou oceňovány za povzbuzení
zájmu o čtení u dětí nejen u nás, ale i v zahraničí. Přesvědčit se
o tom mohli prvňáčci z Kokonína a Vrkoslavic v rámci projektu Knížka
pro prvňáčka, tak i žáci 4. a 5. třídy ze ZŠ Liberecká.
Akce byla podpořena v rámci projektu MAP Jablonecko II.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

STALO SE V KNIHOVNĚ

Měsíce květen a červen jsou ideální pro slavnostní pasování dětí
na čtenáře. Rytíři řádu čtenářského se tak staly děti tří tříd třeťáčků
ze ZŠ Liberecká, třída druháčků z Vrkoslavic a dvě třídy prvňáčků
ze ZŠ Pasířská. Děti měly za úkol určit, do které knížky patří vybraný
úryvek. A protože si s tímto úkolem všechny výborně poradily,
následovalo pasování a složení slibu, že se ke knihám budou vždy
chovat hezky a s úctou. Za to si od nás každý z nich odnesl na památku
čtenářský list a novou knihu.
Přejeme dětem mnoho zajímavých a dobrodružných knížek nejen
vypůjčených z našich sbírek, ale i koupených do vlastní domácí
knihovničky.

PŘIPRAVUJEME

AKCE V KNIHOVNĚ

Koncem měsíce září proběhne úvodní hodina dalšího semestru Virtuální
Univerzity třetího věku. Tématem tentokrát bude čínská medicína.
Dosud realizované kurzy:
Astronomie
Etika jako východisko z krize společnosti
Evropské kulturní hodnoty
Barokní architektura v Čechách
Umění rané renesance v Itálii
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Hudební nástroje
České dějiny a jejich souvislosti
Gian Lorenzo Bernini  génius evropského baroka
České dějiny a jejich souvislosti
Dějiny oděvní kultury
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
Rituály evropských královských rodů
Leonardo da Vinci: renesanční uomo universale
Genealogie: hledáme své předky

LETEM LITERÁRNÍM SVĚTEM

SVĚT KNIHY PRAHA 2022
Mezinárodní knižní veletrh a festival Svět knihy Praha, který letos poprvé
probíhal pod širým nebem, přivítal druhý červnový víkend rekordních
54 tisíc návštěvníků. Překonal rok 2019, kdy jich přišlo přibližně 50 tisíc.
Na 27. ročníku vzbudili pozornost především autoři čestného hosta Itálie,
například vynikající vypravěčka Donatella Di Pietrantonio či autorka
silných příběhů Viola Ardone. Návštěvníky rovněž zaujal stánek Ukrajiny,
na kterém předčítala knihy dětem manželka ukrajinského velvyslance
Olga Perebyjnisová, a sekce Literatura jako hlas svobody. Na festivalu
nechyběly debaty významných světových a českých spisovatelů
o tématech jako svoboda slova, globalizace, historie nebo budoucnost.
Svět knihy Praha 2022 tak dostál svého motta převzatého od význam
ného italského myslitele Umberta Eca: „Žijeme pro knihy a je to sladké
poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“
Čtyřdenní literární festival a veletrh přivítal hosty ze 33 zemí světa.
Proběhl netradičně v provizorních venkovních prostorech na Výstavišti
Praha v Holešovicích. Veletržními branami prošla také řada současných
českých osobností v čele s Kateřinou Tučkovou, Alenou Mornštajnovou,
Zdeňkem Svěrákem, Arnoštem Goldflamem nebo Radkou Třeštíkovou.
Každý rok se na veletrhu tradičně předává řada významných ocenění.
Mezi nimi nechyběla Cena Jiřího Theinera, která byla v minulosti určena
tomu, kdo v zahraničí významně přispívá k šíření a propagaci české
literatury. S letošním ročníkem se statut této ceny změnil. Ocenění je
udělováno osobnostem, které jsou hlasem svobody proti cenzuře a v boji
za demokracii. První laureátkou takto pozměněné prestižní ceny se měla
stát rusky píšící běloruská spisovatelka, investigativní novinářka a také
první Běloruska oceněná Nobelovou cenou za literaturu Světlana
Alexijevičová, která však cenu věnovala ukrajinským autorům.

Zdroj: https://contentcore.grandit.cz/svetknihy/files/3fc90d1e596d416b9612e98985e36ea6/
tz_svetknihypraha2022hlasirekordninavstevnost_final.pdf

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

CENA ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Cena českých knihovníků je udělována od roku 2001 výkonným výborem
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR). Uděluje se
za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, jako
je vědeckovýzkumná práce, účast na výuce knihovnictví, řízení, moderni
zace a výstavba knihoven nebo působení v různých knihovnických
a informačních organizacích.
Letos se jednou z oceněných stala Mgr. Blanka Konvalinková, bývalá
ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Blanka Konvalinková má za sebou mnoho let úspěšné práce v knihov
nickém světě. Pod jejím vedením se Krajská vědecká knihovna v Liberci
stala knihovnou otevřenou všem a realizující řadu zajímavých aktivit
a programů pro veřejnost. Velmi aktivně se věnuje zahraniční spolupráci,
libereckou knihovnu zastupuje v přeshraniční českopolskoněmecké
pracovní skupině EUREX – Knihovny a zároveň koordinuje českou část
pracovní skupiny. Působí ve Sdružení knihoven ČR, kde až do roku 2021
vykonávala funkci předsedkyně Sekce pro regionální funkce, rovněž
působí v Nadaci knihoven ČR. Je pilířem regionální organizace SKIP ČR
Libereckého kraje, kde pracuje od roku 2004. Stala se organizátorkou
celé řady jejích regionálních projektů a aktivit. Je členkou předsednictva
výkonného výboru SKIP, Komise pro zahraniční styky a Zaměstnava
telské sekce.
Srdečně gratulujeme!

