ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 1 6 / leden – březen 201 7)

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
progr. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479
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

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 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 2:00 – 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.

POZOR!
Od 2. ledna 201 7 se mění provozní
doba kokonínské pobočky!
Otevřeno bude mít kažkou středu
od 1 0:00 do 1 7:00 hodin.

PÁR SLOV NA ÚVOD...
Vážení a milí přátelé knihovny,
vítáme vás na stránkách nového čísla našeho
elektronického čtvrtletníku.
Jak už bývá zvykem, první číslo v novém
roce je vždy věnováno rekapitulaci roku
předchozího. A ani letos tomu nebude jinak.
Rok je dlouhá doba nejen v životě člověka,
ale i jakékoliv instituce. Co zajímavého
se stalo v té naší, si můžete připomenout
právě nyní. Během roku všechny aktuality
a akce průběžně zveřejňujeme na našich
webových a facebookovských stránkách,
naše pravidelné čtenáře tak zřejmě ničím
novým příliš nepřekvapíme, i tak je ale dobré
si na mnohé zavzpomínat.
Přejeme vám krásný rok 201 7, mnoho
úspěchů a životní pohody, děkujeme
za vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Další číslo vyjde 4. dubna 201 7.

ROK 201 6
V NAŠÍ KNIHOVNĚ...
POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OKAMŽIKY UPLYNULÉHO ROKU

LEDEN
Jako každý rok, tak i tento jsme
nabídli k prodeji
vyřazené starší ročníky
novin a časopisů

z půjčoven a čítárny.

Po celý rok jste měli možnost
si je vypůjčit domů nebo
do nich nahlédnout v naší čítárně.
Pokud vás zaujaly, měli jste nyní
možnost si jejich kompletní čísla
za symbolickou cenu odkoupit
a odnést domů.
A jaké tituly jsme nabízeli?
Tak například Týden, Respekt,
Reflex, Chip, Zahrádkář, Téma,
Instinkt, Týdeník Květy, Vlasta,
Story, Rytmus života, Bazaar,
21 . století, Zákony, Glanc,
Svět ženy, Rodiče, Top dívky,
Sondy revue a řadu dalších.
Určitě se nad jejich stránkami dá
strávit mnoho zajímavých
a příjemných chvil.
Po celý rok také nabízíme k prodeji
vyřazené knihy z našeho fondu.

ÚNOR
V září 201 4 jsme začali nabízet přednášky Virtuální
Univerzity třetího věku (VU3V), která je určena
pro vzdělávání seniorů.
První kurz byl věnován astronomii, další přednášky
si už posluchači vybírali společně podle svého zájmu.
Úvodní přednáška jarního semestru roku 201 6
se konala v úterý 2. února od 1 4:00 hodin
v audiovizuálním sále knihovny. Na přání studentů bylo
vybráno téma Umění rané renesance v Itálii.
Společná výuka probíhala jednou za čtrnáct dní
v našem audiovizuálním sále, výukové materiály pak měli
studenti kdykoliv k dispozici ke stažení přes internet.

Statutární město Jablonec nad Nisou připravilo projekt
Daruj knihu, zaměřený na dětské knihy a dětského
čtenáře. Probíhal v období od 1 5. února do 31 . března
201 6.
Do akce se zapojilo sedm jabloneckých škol, které oslovily
své žáky, zda nemají doma nepotřebné knihy a nechtěli jim
dát druhou šanci. Touto cestou tak darované knihy obohatily
fondy školních knihoven, naší městské či knihovny v DDM
Vikýř. Každý svazek byl opatřený nálepkou s textem "Jsem
darovaná".
Sbírka byla určena dětem, proto měla obsahovat knihy
pro děti a mládež (leporela, dívčí romány, pohádky,
komiksy, detektivky, sci-fi, historické příběhy pro mládež,
encyklopedie). Do projektu se zapojily základní školy
Arbesova, Mozartova, Liberecká, Pasířská, Pivovarská,
Rýnovice a Šumava.
Smyslem celé akce bylo podnítit chuť dětí číst a zapojit
jejich fantazii. Kromě toho bylo v naší knihovně pro některé
třídy místních základních škol připraven i doprovodný
program. Děti měly možnost zhlédnout loutkové
představení, dvě filmové pohádky a autorské čtení.

BŘEZEN

MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V březnu, měsíci čtenářů, jsme pro vás připravili celou řadu
zajímavých akcí. Knihovnu navštívil Michael Žantovský, aby
pohovořil o Václavu Havlovi, Alžběta Kulíšková zaujala
přednáškou o světě písmáka Josefa Dlaska, Lubor Lacina nás
zavedl na Mladoboleslavsko, do vesmíru jsme se vypravili
s Martinem Gembecem, do světa hudby pak s Věrou
Štrynclovou, přiblížili jsme si osudy a tvorbu německy píšících
jabloneckých autorů. Připravili jsme pro vás nové výstavy,
soutěže i kvízy o ceny a každou středu bezplatné registrace
pro nové čtenáře v hlavní budově, na pobočkách v den jejich
otevření.
Pod záštitou fotoklubu Balvan a společnosti Foto LACCER
jsme 1 . března vyhlásili 8. ročník amatérské fotografické
soutěže. Letos jsme zvolili téma S foťákem na cestách.
Uzavírka soutěže byla v pátek 1 3. května 201 6.
Z vydařených záběrů jsme opět připravili výstavu.

U příležitosti oslav tří významných výročí města jsme
uspořádali v přízemí budovy výstavu Ztichlý zpěv lesa
o životních osudech několika vybraných německy
píšících jabloneckých autorů z konce 1 9. století
a první poloviny 20. století.
Výstavou jsme chtěli připomenout nejdůležitější
a nejzajímavější fakta ze života a tvorby Marie
Hübnerové, Adolfa Wildnera, Gustava Leutelta, Julia
Streita, Karla R. Fischera, Adolfa Benglera, Heinricha
Schwana a Ferdinanda Schmidta. Většina z nich psala
svá díla v jizerskohorském nářečí paurisch, které kdysi
bylo v našem regionu velmi používané.
Výstavu doplnila dne 1 7. března 201 6 přednáška
o osudech těchto autorů pod názvem Domove, ty lese
v lesích, doplněná čtením ukázek z jejich tvorby.

DUBEN
V pátek 1 . dubna měly děti v doprovodu
svých rodičů možnost účastnit se
pohádkového Večera s Andersenem.
Letos byl ve znamení Malé mořské víly.
A co mohly děti všechno zažít?
Třeba zkoušku z obludozpytu, slané
a sladké bloudění, poznat vodní svět
a jeho živočichy, chytit si svoji zlatou
rybku nebo si jednu takovou vytvořit.
Komu to nestačilo, mohl zkusit uvázat si
správný námořnický uzel, vyrobit si
náhrdelník z mušlí, pohlídat vodníkovi
poklad nebo se účastnit námořní bitvy
s vládcem moří.
A kdo už byl z toho všeho unavený, mohl
se jednoduše posadit a zaposlouchat se
do pohádky o Malé mořské víle a trochu
si odpočinout.

KVĚTEN
V pořadí čtvrtou Noc literatury jsme tentokrát
v podvečer 11 . května věnovali čtení ukázek z žánru
detektivek. Ty patří ve veřejných knihovnách
k nejpůjčovanějším, a proto jsme si je zvolili za téma
Noci literatury.
Naši čtenáři mají nejvíce v oblibě historické detektivky
českých autorů, zejména Vlastimila Vondrušky, Jana
Bauera a Stanislava Češky. Své příznivce si našla
i série vinařských krimi od Věry Fojtové či edice
Původní česká detektivka. Velký boom stále zažívají
severské detektivky a pozadu nejsou ani kočičí krimi.
K večeru s detektivkou jsme vybrali několik
zajímavých tipů, které určitě stálo za to představit.
Začetli jsme se do ukázek z knih Zygmunta
Miloszewského, jednoho z nejprodávanějších
současných polských autorů, M.C. Beatonové,
skotské autorky, která stvořila svéráznou Agathu
Raisinovou, Jiřího Březiny, nositele Ceny Jiřího
Marka za nejlepší českou detektivku roku
201 3, a nakonec detektivní povídky Vladimíra
Šindeláře z časů c. k. monarchie.
Jednotlivé ukázky se lišily jak prostředím a dobou,
kde se jejich děj odehrával, tak i mírou napětí.
A všechny je samozřejmě možné si u nás vypůjčit
a přečíst celé!

ČERVEN
V červnu jsme slavnostně vyhlásili vítěze 8. ročníku naší amatérské fotografické
soutěže, jejíž motto letos znělo: S foťákem na cestách. Svoje snímky a záběry z cest
zaslalo celkem čtyřicet jedna účastníků ze všech koutů republiky, prací se sešlo
neuvěřitelných sto třináct. Z nich odborná porota vybrala šest prací k ocenění.

Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou z 8. června 201 6 byla závěrečnou akcí
projektu Knížka pro prvňáčka. Do letošního ročníku jsme přihlásili první třídy ze ZŠ
Rýnovice a Mozartova. Za úspěšné absolvování několika setkání v knihovně získali žáci
původní českou novinku Kláry Smolíkové Knihožrouti. Knihy dětem předával náměstek
primátora Pavel Svoboda.
Součástí akce bylo i autorské čtení známé spisovatelky Daniely Krolupperové, která četla
ze své knihy Zmizelá škola. Akce se setkala u účastníků projektu s velkým ohlasem. Děti
se bez obav zapojily s autorkou do debaty a nechaly si podepsat své přinesené knihy.

Ve čtvrtek 30. června 201 6 dostaly děti za vysvědčení
dárek. Na kole štěstí si mohly vytočit malé překvapení!
Kromě drobných cen mohly získat i půlroční bezplatnou
registraci.

ČERVENEC / SRPEN
O prázdninách jsme začali na hřbety knih
ve fondu beletrie pro dospělé čtenáře
umísťovat piktogramy, které napoví, o čem
kniha pojednává. To umožní rychlejší
a snadnější vyhledání knihy určitého tématu
či žánru, aniž by bylo nutné listovat
v online katalogu.

Koncem srpna mohli
poprvé naši čtenáři
vyzkoušet v oddělení
pro dospělé čtenáře nová
křesílka. Jsou pohodlná
pro čtení nebo jen tak
pro posezení a odpočinutí.
Lákají čtenáře strávit
v knihovně více času,
a to nás velmi těší!
První dva týdny v srpnu byla celá knihovna pro veřejnost zcela uzavřena, neboť
probíhaly práce na topné soustavě a na vnitřním osvětlení.

Dobu omezeného prázdninového
provozu jsme také využili k malé
reorganizaci našeho dětského
oddělení. Přesunuli a uspořádali

jsme fond cizojazyčné literatury,
poezie a knížek "Perlorodek",
pořídili jsme tři nové regály, vyrobili
nové popisky, trochu jinak
uspořádali stolky s počítači a gauč
pro unavené děti, pro maminky
a jejich miminka do vestibulu
umístili přebalovací pult.

ZÁŘÍ
I letos bylo naše dětské oddělení součástí rodinné poznávací trasy na Den evropského
dědictví. V sobotu 1 7. září si u nás mohly děti mezi devátou a čtrnáctou hodinou
zasoutěžit. Kromě povinného úkolu poznávací trasy si děti mohly sestavit puzzle nebo
vyrobit záložku do své oblíbené knížky. Za odměnu si pak mohly vylosovat drobný
dárek. A kdo z dětí si k nám do knihovny ještě nikdy nenašel cestu, měl nyní jedinečnou
možnost zřídit si průkazku na půl roku zcela zdarma.
Na sále pak mohli návštěvníci zhlédnout filmy z novodobé historie města o uspořádání
prvního městského plesu z roku 1 996 a Dne pro divadlo z roku 1 997. Filmy nám zapůjčil
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.

V audiovizuálním sále byla instalována nová stálá
výstava Jablonecká náměstí.
U příležitosti několika významných výročí města ji
připravil Milan Bajer.

Koncem září jsme vstoupili do dalšího semestru
Virtuální univerzity třetího věku. Účastníci
tentokrát studovali kurz Život a dílo Michelangela
Buonarroti, osobnosti, která byla jedním
z nejznámějších představitelů vrcholné italské
renesance a manýrismu. Proslavil se jako sochař,
architekt a malíř, psal ale také básně.
Velmi nás těší, že zájem o přednášky VU3V
roste!

ŘÍJEN
K měsíci říjnu už roky neodmyslitelně
patří především Týden knihoven.
A protože ten letošní byl ve stylu retro,
mohli čtenáři na oddělení pro dospělé
zavzpomínat na knižní tituly, které kdysi
vycházely, v čítárně si přečíst, o čem
psal denní tisk loňského roku, ve stylu
retro byly oblečeny i knihovnice.
Pro děti jsme spustili novou hru
Detektivování, dosavadní nečtenáře
jsme potěšili prvoregistracemi zdarma.
Vyhlásili jsme další, už šestnáctý ročník literární soutěže
pro žáky I. a II. stupně základní školy, studenty středních škol
i dospělé. Tentokrát na téma Cirkus v životě.
Vítěze jsme slavnostně vyhlásili 6. prosince 201 6. Komise
hodnotila 1 72 prací ve čtyřech kategoriích. Soutěžní práce
byly nejen z Jablonecka, ale také z Prahy, Vsetína či dalších
měst České republiky. Ceny předala Lada Jelínková, herečka
a členka Činoherního klubu Praha, a Pavel Svoboda,
náměstek primátora.

Do oddělení pro dospělé čtenáře jsme zakoupili dva sedací
vaky. Jsou velmi pohodlné a svými barvami rozjasňují interiér!
Posedět si na nich mohou čtenáři v části půjčovny s odbornou
literaturou.
Jeden vak jsme umístili
i do oddělení pro děti
a mládež a z reakcí dětí
je jasné, že to byla dobrá
volba!

LISTOPAD
Rozšířili jsme nabídku uhradit registrační a sankční
poplatky bezhotovostně kartou. Terminál je
umístěn v oddělení pro dospělé čtenáře.

Založili jsme literární klub, protože nás baví nořit se
do příběhů a pracovat s nimi. Je určen pro děti od osmi
do patnácti let.
První setkání se uskuteční 11 . ledna 201 7. Už se moc
těšíme! Klub má svoji skupinu i na facebooku.

V rámci letošního Dne pro dětskou knihu jsme
pro děti v pátek 25. listopadu 201 6 připravili
na dětském oddělení oblíbené kolo štěstí. Opět si
na něm mohly pro radost vytočit nějaký drobný dárek!

Po celý měsíc říjen měly děti možnost zapojit se do zábavné hry
Detektivování. Pátraly po knihovně a plnily úkoly. Za každý
splněný úkol dostaly dílek skládačky. Na jeho druhé straně bylo
napsáno, kam je třeba se vydat dál. Detektiv, který vše splnil
a získal všechny části, se mohl pustit do velkého úkolu, po jehož
splnění si z knihovny odnesl i nějakou drobnou cenu.
A co bylo tím velkým úkolem? Namalovat nebo vyrobit skřítka!
A kdo si na to netroufnul, mohl napsat třeba příběh. Všechny
výtvory jsme pak od listopadu vystavili ve vestibulu u dětského
oddělení.

PROSINEC
V prosinci uplynulo sedmdesát let od doby, kdy jablonecká městská knihovna otevřela
samostatné oddělení pro děti a mládež. Stalo se tak v prosinci roku 1 946.

Oslavit s námi toto výročí mohly děti 7. prosince prvoregistrací zdarma, hravým
dnem (děti hádaly, skládaly, malovaly, zahrály si turnaj s knihovnicemi ve vybraných
deskových hrách, k tomu jsme promítali i pohádky) nebo soutěží Leporelo, kdy děti
malovaly obrázky knihovny, oblíbené knížky či hrdiny, abychom z nich slepili jedno
dlouhé leporelo. Nechyběla ani anketa, ve které nám děti mohly napsat, co se jim
na knihovně líbí nebo naopak, co by chtěly změnít.
Ve středu 1 6. prosince jsme vyhlásili vítěze celoročních soutěží - kvizu Znáte-vítetušíte, Zlaté makovice a Lovců perel.
V deseti číslech Jabloneckého měsíčníku (od ledna do listopadu) a na našem webu
jsme zveřejnili otázky kvizu Znátevítetušíte a ze správných odpovědí každého kola
jsme vylosovali tři výherce. Z jedenašedesáti soutěžících postoupilo do velkého finále
deset úspěšných řešitelů všech šedesáti otázek, z nich pak byli vylosováni tři celkoví
vítězové.
Křížovkářská soutěž pro mladší čtenáře Zlatá makovice byla letos věnována našemu
městu Jablonci nad Nisou, a to u příležitosti jeho tři významných výročí. Do luštění
křížovek se zapojilo sedmdesát osm soutěžících, z nich do závěrečného losování
postoupilo na patnáct úspěšných řešitelů. Vedoucí sekretariátu primátora města
Mgr. Jana Matěchová nakonec vylosovala pět držitelů Zlaté makovice 201 6.
Od ledna do konce listopadu 201 6 nasbíralo v rámci soutěže
Lovci perel sto osm čtenářských lovců na 2 1 24 perel. Za svůj úspěšný
celoroční lov byli nejlepší lovci-čtenáři odměněni cenami pořízenými
z finančního příspěvku kanceláře primátora města.
Všem výhercům srdečně gratulujeme!

