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Upozorňujeme, že

od 1 0. července do 31 . srpna
platí omezený LETNÍ PROVOZ!
Od 28.7. do 9.8. budou
uzavřeny všechny půjčovny.

hlavní budova:

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí
zavřeno
Úterý
9:00 – 1 8.00 hod.
Středa
zavřeno
Čtvrtek
9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek
zavřeno
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 –1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Pátek zavřeno
studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí
zavřeno
Úterý
8:00 – 1 8:00 hod.
Středa
zavřeno
Čtvrtek
8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek
zavřeno
městské pobočky:

Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: do 26. července běžný provoz,
srpen zavřeno
Janovská: zavřeno pouze 1 . a 8. srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Milí čtenáři,
léto je v plném proudu a my k němu chceme přispět i novým
číslem našeho elektronického čtvrtletníku. Budeme rádi, když
v něm objevíte zajímavé čtení. Určitě ne zcela známé informace
přináší článek o nakladatelské a knihkupecké rodině Vačlenů,
která ve dvacátých až čtyřicátých letech působila na Jablonecku
a Železnobrodsku.
V čísle se ale samozřejmě dozvíte další novinky, které naše
knihovna pro své návštěvníky připravila, ať už to byla reorganizace
knihovního fondu na dětském oddělení, nebo pořízení barelu
s vodou pro osvěžení. Nechybí ani tip na dobrou knihu a ohlédnutí
za proběhlými akcemi, na které bylo jaro bohaté. Velkou radost
nám dělá literární klub, kde se scházejí moc šikovné děti a svým
nadšením obohacují naši běžnou knihovnickou práci.
Na září připravujeme pro seniory již osmý kurz Virtuální univerzity
třetího věku, tentokrát pod názvem České dějiny a jejich souvislosti.
Naši studenti se určitě mají na co těšit, neboť téma je to velmi
zajímavé.
Přejeme vám krásné léto plné zážitků!

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
Příští číslo vyjde: 3. října 201 7

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU

REORGANIZACE FONDU
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Koncem měsíce června jsme se s nadšením pustili do reorganizace
fondu na oddělení pro děti a mládež. Co to vlastně znamená?
V první řadě jsme přemístili fond naučné literatury, který se nacházel
v zadní části půjčovny. Nově je uspořádán v regálech po obvodu
půjčovny. Knihy jsou i nyní uspořádány podle pravidel mezinárodního
desetinného třídění, navíc však mají všechny formáty dostatek místa
a na regále stojí přehledně na výšku. Knihy velkého formátu tak už
nemusí ležet a ve fondu se pohodlně hledají. V rámci třídění jsou pak
tituly stejného oboru na poličce seřazeny podle přírůstkového čísla,
nejnovější knihy tak čtenáři naleznou na konci řady.
Svoje nové místo našly knihy z oblasti sci-fi a fantasy (fialový proužek),
báje a pověsti (černý proužek) a ostatní romány a příběhy (označené
zeleným proužkem).
Nově jsme také vřadili na poličky knihy "Perlorodky" na konec daného
žánru knih.
Doufáme, že se našim čtenářům
bude nové uspořádání líbit a brzy
si na něj zvyknou!

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

OSVĚŽENÍ
NA DOSPĚLÉM ODDĚLENÍ
Pro naše čtenáře jsme připravili příjemné překvapení v podobě
nabídky osvěžení pramenitou vodou Fontana. Barel s vodou je
umístěn v oddělení pro dospělé čtenáře v prvním patře a my věříme,
že ho zejména v letním období ocení mnoho našich uživatelů.
Voda Fontana je čerpána z podzemního zdroje v chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko na kraji obce Dubá. Toto území je mezi
vodohospodáři známé díky velkým zásobárnám velmi kvalitní vody.
Barel s vodou jsme umístili v části půjčovny s naučnou literaturou,
voda i plastové kelímky jsou k dispozici zcela zdarma.

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
"MARIE A MAGDALÉNY "

Horňáková-Civade,
Lenka.
Marie a Magdaleny. 1 . vyd.
Praha, Argo, 201 7. 21 3 s.
ISBN 978-80-257-2044-8

Magdaléna, Libuše, EvaQ jedna rodová linie
a stejný osud: všechny vyrůstají bez otce.
Magdaléna zažila nacistickou okupaci,
Libušino dětství, rámované kolektivizací, končí
za okupace vojsky Varšavské smlouvy, Eva je
dítětem normalizace. A jedna po druhé svým
osobitým způsobem vypráví o lásce, o naději,
o světle v temnotách a o vnitřním zdroji síly,
která každé z nich umožní nést hlavu
vztyčenou navzdory nepřízni osudu
i historie. A jedna po druhé vypráví i o Marii,
jejich matce, babičce a prababičce, která jako
archetypální ženské božstvo onu sílu opatruje
a šíří.
Autorka pevným, a přitom křehkým, průzračným a zpěvným stylem prostřednictvím svých
hrdinek vystavěla rodinnou ságu, příběh jedné
rodiny, navzdory tragickým okolnostem velmi
prostý, navzdory velké historii velmi všední
a navzdory obyčejnosti velmi silný.

Lenka Horňáková-Civade (1 971 ) se narodila
a vyrůstala v Prostějově, studovala v Praze.
Po sametové revoluci, kdy se otevíral nový svět a nové obzory, se vydala
cestovat. Francie se jí stala osudnou. Na pařížské Sorbonně vystudovala
výtvarné umění, kterému se věnuje aktivně: její kresby, akvarely a olejomalby jsou zastoupeny ve sbírkách v Austrálii, USA i v Evropě. Setkala
se zde se svým budoucím manželem a usadila se na jihu Francie.
S vlastí i rodným jazykem zůstala ve spojení – česky vyšly její knihy
Provence jako sen (201 0), Lanýže (2011 ) a Pohlednice z kavárny (201 5)
– každá z nich jiným literárním jazykem odráží autorčino vnímání
francouzské reality, titul Prioritaire: Praha – Paříž (201 3, spoluautorka
Anne Delaflotte Mehdevi) zase pohled dvou žen-cizinek,
z nichž každá žije v rodné zemi té druhé.
Krátce po vydání se její román Marie a Magdaleny ocitl na seznamu
titulů, z nichž byl vybírán laureát významné francouzské literární ceny –
Prix Renaudot. Oceněn pak byl Prix Renaudot des Lycéens a několika
dalšími francouzskými literárními cenami.
Zdroj:

http://www.ifp.cz/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=481 4

NAKLADATELSTVÍ KAREL VAČLENA

REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI

Jablonec nad Nisou (Údolní čp. 22) - Železný Brod (čp. 437)
nakladatelství románů pro ženy a lidové četby
vydavatelství časopisů pro ženy

Zakladatelem nakladatelské a knihkupecké tradice rodiny Vačlenů byl
Karel Vačlena (1 843-1 91 0) z Mladé Boleslavi. Byl synem milevského
vrchnostenského hajného, po gymnáziu se vyučil v píseckém
knihkupectví. Roku 1 878 ve věku třiceti pěti let začal provozovat
v Mladé Boleslavi knihkupectví.
Základem vydavatelské činnosti podniku byl od počátku časopis
Módní svět, který začal vydávat od roku 1 879, k němu následujícího
roku připojil beletristickou knižní přílohu, roku 1 889 časopiseckou
přílohu Lada s podtitulem List pro zájmy českých žen a dívek. Kromě
beletristické složky měla Lada obsáhlou vzdělávací část, zaměřenou
na rozšiřování všeobecných vědomostí žen (cestopisné črty,
medailonky slavných žen historie i současnosti). Knižní publikace
vycházely nejdříve jako příloha Módního světa, později jako prémie
pro odběratelky časopisů nakladatelství.
Později se nakladatelství soustředilo především na Sebrané spisy
dlouholeté redaktorky časopisu Lada Věnceslavy Lužické, české
vlastenecké spisovatelky a publicistky, autorky řady próz určených
především pro dívky s cílem vychovávat, vzdělávat je a mravně
povznášet, a na reedice románů Eugenie Marlittové, německé autorky
zábavných románů pro ženy. K nim připojilo Souborné vydání spisů
Nataly von Eschstruth, jedné z nejoblíbenějších německých autorek
románů pro ženy. Až ve dvacátých letech oživilo ediční činnost
vydáváním dalších titulů lidové četby - knih pro mládež, vlastenecky
laděných tendenčních próz, venkovských realistických povídek
a novel, ale i humorně laděných příběhů.
Synovec Karel Vačlena (1 863-1 926), syn jeho
bratra Josefa, pracoval nejdříve u svého strýce
jako příručí, pak v různých firmách v Praze,
Valašském Meziříčí, v Táboře a v Mladé
Boleslavi. Od roku 1 921 působil jako knihkupec
a nakladatel v Jablonci nad Nisou a v Železném
Brodě, kde vydával mj. venkovské prózy své
manželky Františky Vačlenové, která psala pod
pseudonymy Jan Bříza, Marie Solimanová a snad
i Tomáš Tobrno. V Jablonci sídlil v Údolní ulici.

REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI

NAKLADATELSTVÍ KAREL VAČLENA
Ještě v Mladé Boleslavi v září roku 1 904 založil čtrnáctideník Vesna
s měsíční módní přílohou Dětský módní svět a Ženské ruční práce.
Jednalo se o beletristický čtrnáctideník věnovaný zájmům českých
žen. Časopis se profiloval zaměřením i autorským okruhem jako
intelektuálnější obdoba Lady s výraznějším zájmem o společenské
problémy žen. Časopis redigovala Olga Fastrová, spisovatelka,
překladatelka a naše první profesionální novinářka.
V Jablonci v roce 1 924 založil edici
Knihovna dobrodružství, výzkumů
a cest. V této edici vyšly celkem čtyři
tituly. Jednu z nich, knihu Stopovač
od Gustave Aimarda, ilustroval
na obálce tehdy teprve
devatenáctiletý Zdeněk Burian.
Karel Vačlena zemřel v roce 1 926
a po jeho smrti převzala řízení
nakladatelské činnosti jeho žena
Františka Vačlenová (1 879-1 961 )
a přenesla ji do Železného Brodu,
pak opět do Jablonce. V edici
Matčina knihovna vydávala pod
pseudonymy své vlastní lidové
romány z venkovského života.
Firma pak v roce 1 948 zanikla.
V Železném Brodě od třicátých let působila jako knihkupkyně jejich
dcera Marie Vačlenová, později provdaná Beková. Na produkci
nakladatelství se literární, výtvarnou i hudební tvorbou výrazně podílel
i syn manželů Vačlenových Karel Vačlena ml. (* 1 902, † 1 986).
Pro Knihovnu dobrodružství, výzkumů a cest přeložil z francouzštiny
romány Gustave Aimarda a v téže edici publikoval prózu Zelená bije sekera bije (pod pseudonymem Andrij Guba). Příběh se odehrává
na Podkarpatské Rusi, kde Vačlena působil nějaký čas jako notář.
V edici Vačlenovy zpěvní novinky vycházely jeho hudební pokusy
(pod pseudonymem Havel Těpeřský), své publikace sám ilustroval.
V roce 1 974 byl odsouzen k několikaletému vězení pro spoluúčast
na vraždě své sestry Marie Bekové a zemřel po návratu z vězení.

STALO SE V KNIHOVNĚ

FOTOGRAFICKÁ SOUTEŽ
ANEB
PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU
Pro letošní 9. ročník fotografické soutěže jsme zvolili téma přátelství,
a to bez ohledu na vzdálenost. Příspěvky bylo možné posílat
do 9. května 201 7. Vyhlášení pak proběhlo 31 . května od 1 7:00 hodin
v audiovizuálním sále knihovny.
Garantem soutěže se stal fotoklub Balvan a sponzorem firma Laccer.
Každý soutěžící mohl přihlásit až tři fotografie, čehož většina ze třiceti
sedmi účastníků využila. Porota vybírala z celkového počtu osmdesáti
sedmi fotografií, které byly zaslány ze všech koutů naší republiky,
a letos i ze Slovenska.
A jaké bylo konečné umístění?
V kategorii nad 1 6 let (26 účastníků a 60 fotografií):
1 . místo - Radek Štrupl - Psaní
2. místo - Marek Barták - Vzpomínka na mládí
3. místo - Jan Stránský - bez názvu
V kategorii do 1 6 let (11 účastníků a 27 fotografií):
1 . místo - Jan Bernat - Ježdíkování
2. místo - Klára Mašínová - Nikomu tě nedám
3. místo - Kryštof Paroulek - Kamarádi
Všem vítězům blahopřejeme a ostatním soutěžícím moc děkujeme
za krásné snímky! Vybrané fotografie si u nás můžete prohlédnout
do konce srpna.

UŽ JSEM ČTENÁŘ
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2016/2017

STALO SE V KNIHOVNĚ

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) vyhlásil
devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Do projektu vždy přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná
knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Ani u nás tomu nebylo jinak! Za tři setkání v knihovně obdrželi
6. června 201 7 prvňáčci ze ZŠ Svobodná a ZŠ Antonína Bratršovského
knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii. Ocenili jsme tak jejich
návštěvy u nás.
Poprvé se seznámili s oddělením pro děti a s tím, jak si knížky vybírat,
správně a rychle vyhledat a půjčit si je s sebou domů. Při druhém
setkání jsme se bavili o ilustracích a ilustrátorech. Na třetí setkání
v knihovně jsme pozvali členy divadelního spolku Vozichet, aby našim
prvnáčkům zahráli představení Jak doktoři vyléčili velrybu.
Všechna setkání byla velmi milá!

LITERÁRNÍ KLUB

STALO SE V KNIHOVNĚ

Ve druhém čtvrtletí roku 201 7 jsme
se s dětmi sešli celkem třikrát.
Dne 1 0. dubna 201 7 byl náš literární
klub zaměřený na sci-fi a fantasy.
Děti se naučily rozeznávat sci-fi
od fantasy literatury a paní knihovnice
se procvičily v řízeném čtení, které se
nakonec proměnilo ve vzájemnou
inspiraci a doporučení ke čtení. Závěr
setkání pak už patřil úžasné sbírce
návrhů na logo klubu. Výtvarníkům
touto cestou děkujeme!
Setkání v pondělí 1 5. května 201 7
jsme opět věnovali fantasy literatuře.
Děti si vyzkoušely vytvořit pětilístek
a během živé a pohodové debaty
zhodnotily příběhy z přečtených knih
a popřemýšlely o nich. Společně jsme
také vybrali nejlepší logo pro náš
klub.
I když byl 1 9. červen 201 7 velmi
slunečný den, naši nadšení mladí
čtenáři se s námi přesto podělili
o své prožitky a pocity ze svých
oblíbených příběhů. Za odměnu si
všichni pochutnali na slaďoučkých
jahodách.
Další setkání proběhne až po letních
prázdninách. Termín bude upřesněn
na webu i facebooku.
Krásné prázdniny všem dětem přejí
organizátorky klubu Zuzka a Danka!

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ

STALO SE V KNIHOVNĚ

U příležitosti Mezinárodního dne archivů připravil Státní okresní archiv
Jablonec nad Nisou na pátek 9. června 201 7 Den otevřených dveří.
Prezentovány byly jedinečné dokumenty týkající se letošních
regionálních výročí, ale i nejzajímavější přírůstky archiválií z poslední
doby.
V souvislosti s letošním 111 . výročím položení základního kamene
jablonecko – mšenské přehrady (1 906) byly vystaveny některé
dokumenty spojené se vznikem tohoto technického díla. Z dalších
výročí byli návštěvníci mj. upozorněni na letošní jubileum 425 let
od dědičného povýšení členů slavné sklářské podnikatelské rodiny
Schürerů císařem Rudolfem II. do šlechtického stavu.
Ve spolupráci s naší knihovnou byla vzpomenuta také osobnost
českého překladatele, ilustrátora a hudebníka Karla Vačleny mladšího
a výročí 11 5 let od jeho narození. O rodině Vačlenů si můžete přečíst
samostatný článek v tomto čísle e-čtvrtletníku.

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

Rozvrh přednášek:
26. září 201 7
1 0. října 201 7
24. října 201 7
7. listopadu 201 7
21 . listopadu 201 7
5. prosince 201 7
Vždy v úterý od 1 4:00 do 1 5:1 5 hodin!

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

20 LET OD PRVNÍHO VYDÁNÍ
HARRYHO POTTERA
V pondělí 26. června 201 7 uplynulo dvacet let od doby, kdy
nakladatelství Bloomsbury vydalo spisovatelce Joanne Rowlingové
první příběh studenta školy čar a kouzel. V Česku Harry Potter poprvé
vyšel o tři roky později, v roce 2000. První díl s podtitulem Kámen
mudrců vydalo nakladatelství Albatros.
Malé londýnské nakladatelství Bloomsbury knihu vydalo anglicky
v malém nákladu pěti set kusů a tři stovky výtisků šly do knihoven.
Knize o 320 stranách nevěřil žádný nakladatel, tlusté „bichle“ přece děti
nečtou. Autorka Joanne Rowlingová svěřila příběh o čarodějnickém
studentovi z Bradavic literárnímu agentovi Christopheru Littleovi. Ten
rok obcházel, nabízel, ale ve dvanácti nakladatelstvích ho vyhodili.
Rowlingové se zatím nežilo snadno. Pobírala podporu 69 liber měsíčně,
s dcerkou se vrátila z Porta, kde se jí rozpadlo manželství s tamním
reportérem. Navíc od doby, kdy jí zemřela matka na roztroušenou
sklerózu, trápily Rowlingovou deprese. Beznaděj zlomila až v londýnském Bloomsbury zvědavá holčička. Barry Cunningham z nakladatelství
totiž půjčil první kapitolu své dceři. Dočetla a otravovala tatínka jak
zimnice, protože chtěla vědět, co je dál. Celosvětové šílenství
po Bradavicích s Harrym, Hermionou i Ronem, Albusem Brumbálem,
Hagridem i Snapem, famfrpálem a okřídlenými zlatonkami mohlo
vypuknout.
Dnes je Joanne Rowlingová bohatší než anglická královna. Sedm částí
série o Harry Potterovi, práva na zfilmování a další skvělé marketingové
akce přinesly autorce asi miliardu dolarů. Přes 400 milionů čtenářů má
doma její knihy o brýlatém hrdinovi s kouzelnou hůlkou.
Když vloni po premiéře divadelní hry Harry
Potter a prokleté dítě, která je pomyslným
osmým pokračováním oblíbeného příběhu,
přijímala gratulace, uvedla, že kouzelnického
dobrodružství bylo už dost. „Myslím, že jsme
skončili,“ dodala Rowlingová.

Zdroje: http://kultura.zpravy.idnes.cz/harry-potter-vyroci-20-let-0ya/literatura.aspx?c=A1 70622_1 71 528_literatura_kiz
https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/harry-potter-philosophersstone/author/jk-rowling/

