ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 24 / leden – březen 201 9)

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

Foto: Milan Bajer

oddělení pro dospělé čtenáře:

hlavní budova:

městské pobočky:

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.

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
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

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.

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 4:00 – 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 na změnu otevírací doby
na pobočce ve Mšeně (od ledna
201 9)!

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Přejeme všem našim čtenářům a příznivcům
příjemné chvíle s dobrou knihou
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Těšíme se opět na shledanou u nás v knihovně!

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: 3. dubna 201 9

MAREK ŘEHÁČEK

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

JABLONECKÉ MALIČKOSTI
1 2. prosince 201 8 byla slavnostně
pokřtěna v sále jablonecké
Základní umělecké školy nová
knížka publicisty Marka Řeháčka
"Jablonecké maličkosti".
Příběhy vznikly původně jako seriál
pro Jablonecký měsíčník, který je
zvěřejňoval od roku 201 6. Nyní
vycházejí knižně spolu s ilustracemi Petra Ferdyše Poldy a historickými pohlednicemi města
vybranými Petrem Kurtinem,
jedním z nejerudovanějších
sběratelů obrázků zašlých časů.
Kniha seznamuje s příběhy
povětšinou nepříliš známých, ale
zajímavých míst na území města
Jablonce nad Nisou, s jejich historií
i atmosférou. Je zároveň inspirací,
jakýmsi námětem na vycházky
po Jablonci.

Řeháček, Marek.
Jablonecké maličkosti. 1 . vyd.
Liberec: Nakladatelství Petr
Polda, 201 8. 1 56 s.
978-80-906804-2-5

Autor plných osm let sbíral
informace ke křížkům, sochám,
nápisům na fasádách, ozdobám
či neobvyklým skalám, což
v mnoha případech nebylo vůbec
jednoduché, neboť lidé, kteří se
kdysi podíleli na jejich vzniku nebo
alespoň z vyprávění znali jejich
historii, ve městě vesměs již dávno
nežijí. Mnohdy mlčí i staré
vlastivědy.

Knihu je možné si zapůjčit v oddělení pro dospělé čtenáře,
k nahlédnutí je také v prostorách studovny a čítárny v přízemí budovy
knihovny.

V PROUDU ČASU JABLONECKA

PRVNÍ ČESKÁ ČÍTÁRNA V JABLONCI
Před osmdesáti pěti lety, první prosincový den roku 1 933, byla
po mnoha letech snažení otevřena při jablonecké české menšinové
knihovně čítárna. Tohoto roku byl totiž knihovně přidělen k užívání
domek na Neuer Markt 2 (dnešním Dolním náměstí), kde byl dostatek
místa i pro to, aby zde mohla být umístěna také čítárna. Tenkrát to byl
ještě jednopatrový objekt, stojící hned vedle budovy staré radnice,
dnešního sídla knihovny.
První patro patřilo půjčovně, čítárna byla umístěna v přízemí a čtenáři
do ní mohli přicházet denně od úterý do soboty mezi osmnáctou
a jednadvacátou hodinou, v neděli pak dopoledne mezi desátou
a dvanáctou hodinou. Nebyla zapovězena ani mládeži. Pro ně byla
přístupná čtyřikrát týdně, a to odpoledne od sedmnácti do osmnácti
hodin. V průměru ji navštěvovalo padesát pět osob denně. Při vstupu
měl každý návštěvník povinnost zapsat svoje jméno a povolání
do knihy, mohl si vypůjčit najednou pouze jeden výtisk novin či
časopisu, a to jen v prostorách čítárny. Bylo zde zakázáno kouřit, hlasitě
mluvit či jakýmkoliv způsobem rušit klid. K dispozici byla celá řada tehdy
populárních novin a časopisů: Hlasatel, Svět práce, Hvězda, Listy paní
a dívek, Světozor, Národní politika, Pestrý týden aj. Součástí byla
i příruční knihovna, obsahující nejrůznější příručky, slovníky a zákony.
Avšak ani tyto prostory nebyly zcela ideální. Česká menšinová rada
opakovaně upozorňovala městskou radu na nedostatky nově zřízené
čítárny. Jednalo se zejména o nedostatečnou ventilaci, vlhnoucí stěny
do dvora i náměstí, velmi špatný stav podlahy a zápach ze stoky
vedoucí pod podlahou. Dozorcem čítárny se stal Jaroslav Donát,
přísný zastánce pořádku a hrobového ticha v čítárně. Každý provinilec
byl údajně bez milosti vyváděn ven.
Čítárna spolu s knihovnou
zde fungovala do konce
září 1 938, kdy byly obě
uzavřeny. Po válce pak
jako první byla v srpnu
1 945 otevřena právě
čítárna, a to v prostorách
staré radnice, kterou
knihovna získala
po zrušené knihovně
německé.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

MAREK ŘEHÁČEK
Vlastivědný badatel, spisovatel, publicista, rozhlasový pracovník a právník
Marek Řeháček se narodil v roce 1 975
v Liberci, ale svá gymnaziální studia
absolvoval ve Frýdlantě. Následně
pokračoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od počátku
roku 2011 zastává pozici tajemníka
na magistrátě v Jablonci nad Nisou.
Pro Český rozhlas Liberec připravuje
pořad Křížem krajem.
První literární pokusy vydal v polovině devadesátých let 20. století.
Jeho vzorem je liberecký spisovatel Miloslav Nevrlý, díky jehož knize
o Jizerských horách začal sám psát. Od počátku své tvorby
spolupracuje s kreslířem Petrem Ferdyšem Poldou. Spolu publikovali
sérii knih Liberecké zajímavosti. Je autorem celé řady článků,
vlastivědných knih a turistických průvodců. Napsal texty pro přibližně
čtyřicet publikací. Na některých spolupracuje s fotografem Janem
Pikousem, s nímž tvoří turistické průvodce po krajině severních Čech.
V roce 201 5 vytvořil spolu s Poldou a Pikousem volné tvůrčí trio
Liberečtí knihotvůrci, svoji tvorbu nazvali Toulavé čtení. Spolupracoval
s ČT na několika dílech pořadu Toulavá kamera. Je dlouholetým
aktivním členem Jizersko-ještědského horského spolku.
Výběr z díla:
2005 - Jizerské hory: turistický průvodce po horách a jejich okolí
2006 - Chata na temeni Děda Ještěda: příspěvek ke 1 00 letům
otevření ještědské chaty
2009 - Frýdlantsko: průvodce po krajině a jejích náladách
201 2 - Příběhy lužických rozhleden
201 4 - Oybin: putování po stopách císaře Karla IV.
201 4 - Putování za Štěpánkou
201 4 - Vestec: povídání o krajině a lidech
201 6 - Příběhy jizerskohorských rozhleden
201 6 - Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska
201 7 - Hrádek nad Nisou: vyprávění o městě a lidech
2009-201 7 - Liberecké zajímavosti (4 díly)
201 8 - Jablonecké maličkosti

Pramen: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_%C5%98eh%C3%A1 %C4%8Dek

MÍSTNÍ KNIHOVNA
ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

KNIHOVNY JABLONECKA

Místní knihovna se nachází v obci s počtem 345 obyvatel. Je výborně
dostupná přímo u zastávky autobusu v budově čp. 226, kde také sídlí
obecní úřad, základní a mateřská škola. Knihovna byla v září 201 7
přestěhována do kompletně zrenovované místnosti v přízemí budovy,
získala i nový nábytek. Používá automatizovaný knihovní systém Tritius.
Paní knihovnice je zároveň učitelkou na základní škole. Knihovna je
otevřena dvě hodiny týdně – v pondělí od 1 6 do 1 8 hodin. Její fond
nabízí téměř 3 000 svazků a dva tituly periodik (časopis Krkonoše
a Jizerské hory a časopis pro spotřebitele dTest).
Knihovna registruje osmdesát jedna čtenářů, z toho padesát šest dětí
do patnácti let. Je zapojena do mnoha akcí, například Noci
s Andersenem, projektu Čtení pomáhá a mnoha výtvarných soutěží
pro děti základních a mateřských škol. Paní knihovnice rovněž
organizuje jarní tábor, podzimní Běh naděje v sousedním Jiřetíně
pod Bukovou a vede keramický kroužek pro dospělé.
Albrechtická knihovna pravidelně využívá služeb regionálního oddělení
naší knihovny a zapůjčením knih z výměnného fondu obohacuje
nabídku novějších titulů pro své čtenáře.
Na sklonku roku 201 8 získala
knihovna v rámci soutěže
Libereckého kraje diplom "Nejlepší
knihovna Libereckého kraje".

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

STALO SE V KNIHOVNĚ

Ke Dni pro dětskou knihu si naše oddělení pro děti a mládež na pátek
30. prosince 201 8 připravilo pro malé čtenáře zábavné soutěže nejrůznější přesmyčky, spojovačky a rébusy.
Dopoledne ve stejný den si mohly děti vyslechnout povídání Petry
Martiškové, autorky literatury pro mládež, a Tomáše Vyšohlída,
traceura a nadšence pro parkour a free running, o tom, co spojuje
literaturu a sport, tedy dva odlišné světy.
Petra Martišková četla hodně a ráda už od dětství, a když měla pocit,
že už v knihovně vše přečetla, rozhodla se vymyslet si knížku vlastní.
To jí bylo dvanáct let. Při psaní knihy Útěk za láskou, ve které parkour
plní svou úlohu, potřebovala pomoc Tomáše Vyšohlída. A tak tito dva
navázali spolupráci, natáčí knižní trailery a vytvořili vlastní společný
program pro školy a knihovny pod názvem Přes knihu ke sportu.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Od 1 . listopadu 201 8 po celý týden mohli návštěvníci naší knihovny
přispět do veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů (11 . listopadu).
Podpořili tím natáčení dalších svědectví pro Paměť národa, největší
evropskou sbírku příběhů 20. století, kterou spravuje společnost Post
Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium
totalitních režimů.
Za příspěvek získali symbolický květ vlčího
máku.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ NAŠICH SOUTĚŽÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

BYLO NEBYLO STO LET TOMU (literární soutěž)

Dana Černá, členka Činoherního klubu v Praze, a David Mánek,
náměstek primátora pro oblast humanitní, předali 4. prosince 201 8
diplomy a ocenění vítězům 1 8. ročníku naší literární soutěže,
pořádané pod záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou.
Členové poroty hodnotili sto dvacet soutěžních prací na téma Bylo
nebylo sto let tomu... Práce poslali autoři nejen z našeho města
a okolí, ale i z Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Litoměřic, Železného
Brodu či Chrastavy. Slavnostní vyhlášení vítězů zpříjemnil svým
vystoupením Stojí hruška divadelní soubor z Vikýře.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
I. stupeň ZŠ
Próza: 1 . Viktorie Porkertová, 2. Filip Janda, 3. Marie Krykorková
Poezie: 1 . Václav Němec, 2. Anežka Korcová
Úvaha: 1 . Markéta Malátová, 2. Daniel Daníček, 3. Jan Kožíšek
II. stupeň ZŠ
Próza: 1 . Šimon Pavka, 2. Adam Syka, 3. Jan Kolář / Martin
Kiesewetter
Poezie: 1 . Věra Polášková, 2. Barbora Strnádková, 3. Ondřej Mastník
Úvaha: 1 . Prokop Čermák
Střední školy
Próza: 1 . Zuzana Osobová, 2. Denisa Ramseidlová
Poezie: 1 . Šárka Friedrichová, 2. Julie Švihlíková
Úvaha: 1 . Adéla Janků
Dospělí
Próza: 1 . Alena Nedomová, 2. Nikola Žerebov,
3. Marek Jansa
Poezie: 1 . Radka M. Poslušná
Úvaha: 1 . Jaromír Saska

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ NAŠICH SOUTĚŽÍ
ZLATÁ MAKOVICE (křížovkářská soutěž)

STALO SE V KNIHOVNĚ

Ve středu 1 2. prosince 201 8 jsme vyhlásili vítěze 1 2. ročníku
luštitelské soutěže pro mladší čtenáře Zlatá makovice. Celkem se
do ní zapojilo třicet šest dětí, všemi koly jich však úspěšně prošlo
pouze dvacet dva. Z nich jsme pak vylosovali pět výherců:
Terezu Brynychovou, Annu Českou, Veroniku Kučerovou,
Annu Solfronkovou a Anežku Vávrovou.

KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI (čtenářská soutěž)

Ve stejný den jsme zveřejnili a slavnostně vyhlásili vítěze
1 . ročníku naší nové čtenářské soutěže Knoflíkohraní s knížkami.
Ve dvou věkových kategoriích získali ceny vždy první tři nejúspěšnější
čtenáři, kteří nasbírali nejvyšší počet knoflíků za přečtené knihy
a vyplněné pracovní listy.
I. kategorie (čtenáři do 1 0 let věku):
1 . Ema Tryznová, 2. Anna Zahrádková, 3. Karel Breuer
II. kategorie (čtenáři ve věku 1 0 až 1 5 let):
1 . Anna Michná, 2. Tereza Košvancová a Šimon Petrák,
3. Hana Miškovská

ZNÁTE - VÍTE - TUŠÍTE (vědomostní kviz)

V měsíci prosinci jsme ukončili i náš celoroční kviz Znáte - víte tušíte, který byl tentokrát zaměřen na události roku 1 91 8 v Jablonci
nad Nisou. Během roku jsme losovali vždy tři výherce každého kola,
kteří také obdrželi drobnou cenu.
Všechny ceny pro vítěze jsme pořídili za finančního přispění
kanceláře primátora města.
I letos budeme pokračovat ve všech třech soutěžích, které startují
hned v lednu.

STALO SE V KNIHOVNĚ

LITERÁRNÍ KLUB
V pondělí 1 0. prosince 201 8 odpoledne jsme uspořádali v tomto roce
poslední setkání dětí v rámci našeho literárního klubu. A protože se
blížily Vánoce, tak jsme společně vyráběli nejrůznější ozdoby
na stromeček. Ten jsme nakonec umístili do vestibulu před dětským
oddělením. Při práci jsme si zazpívali české koledy a povídali si
o zvycích, které dodnes některé rodiny o vánočních svátcích dodržují.
Veselý stromeček tak na pár dní vítal všechny naše malé návštěvníky
dětského oddělení.
Náš literární klub je určen pro děti ve věku osm až patnáct let.
Scházíme se jednou za měsíc vždy v pondělí odpoledne. Snažíme se,
abychom pro děti vymýšleli taková témata, která pro ně budou
zajímavá, poučná i zábavná. Například v měsíci listopadu jsme pátrali,
proč je vlastně samotný listopad tak tajemný, povídali jsme si
o Dušičkách, o tom, proč lidé vzpomínají v tomto období na své
zesnulé příbuzné a přátele, proč se zapalují svíčky. Děti pak psaly
vzkaz pro své blízké, po kterých se jim někdy stýská.
V říjnu jsme dětem vyprávěli, v čem spočívá kouzlo audioknih,
na jakých nosičích se dají přehrávat, co bylo jejich předchůdcem,
kdy byla vydána ta úplně první a jak vůbec vznikly. Dále jsme si
vysvětlili, co znamená pojem "audio" a pomocí obrázků jsme sestrojili
časovou osu, která nás dovedla až ke vzniku audioknihy. Děti samy si
zkusily, jaké to je namluvit si svoji vlastní zvukovou knihu.
I v září bylo naše setkání velmi zábavné,
neboť jsme společně vymýšleli příběh
plný fantazie a neskutečných zápletek,
v němž hrál hlavní roli vlak a několik
roztodivných postav - strojvedoucí
Standa, rohatý triceratops, kočkovitá
příšera s rohem, brejlatá ježibaba
a medúza. Celý příběh se odehrával
na jednom nejmenovaném nádraží,
které ovládala zrzavá příšera.
Další setkání proběhne 1 4. ledna 201 9
od 1 5,45 hod. v oddělení pro děti
a mládež ve druhém patře knihovny.
Všechny děti jsou srdečně vítány!

PRÁVĚ PROBÍHÁ...

AKCE V KNIHOVNĚ

ŠEROSVIT DUŠE MÉ (výstava)

„Představte si fotografii, která zobrazuje
vaše niterní pocity zahalené do uměleckého vyjádření. Fotografii, která se
zaměřuje zejména na pocity prázdnoty,
odcizení a Dasein. Fotografii, která
minimalistickým způsobem hledá
inspiraci v dekorativnosti secese
a pracuje se šerosvitem známým
od starých mistrů, ale zároveň zůstává
jednoduchá ve svém konceptu a vtahuje
diváka do svého světa plného jinotajů,“
říká o své práci fotografka Janča.
Autorka se narodila v Jablonci nad Nisou, kde také strávila většinu svého
času, když zrovna necestovala. Po vystudování učitelství se rozhodla
kariérně odbočit mimo humanitní obory a vydala se do oblasti IT. Pokud
zrovna neposlouchá metalovou nebo klasickou hudbu, tak se ve svém
volném čase věnuje amatérské fotografii a kresbě.
Nová výstava na schodech staré radnice trvá od prosince 201 8
do konce února 201 9.

DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

Po celý rok je možné zakoupit dárkové poukazy do naší knihovny.
Jsou k dostání v oddělení pro dospělé čtenáře (v půlroční a roční
variantě) a v oddělení pro děti a mládež (v roční variantě).
Obdarovaným tak díky certifikátu otevřete dveře k našim službám.
Nabízíme nejen knihy, noviny, časopisy, CD, DVD, audioknihy, e-knihy
a deskové hry, ale také přístup k internetu, wi-fi připojení, širokou
nabídku besed, cestopisných vyprávění, přednášek a soutěží.
Určitě každý si u nás vybere to pravé!

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

OTEVŘENÍ POBOČKY TURNOVSKÉ
KNIHOVNY NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ
Turnov se může jako první v České republice pochlubit knihovnou,
která vznikla v prostorách nádražní budovy. Nová pobočka Městské
knihovny Antonína Marka Turnov byla v pondělí 3. prosince slavnostně
otevřena za přítomností hostů a za velkého zájmu veřejnosti.
Kmotrem otevření se stal herec, moderátor, milovník vlaků a nádraží
Tomáš Hanák. Coby kmotr nové pobočky předal knihovně dárek, a to
knihu svých fejetonů s věnováním.
Otevření se zúčastnilo také vedení turnovské radnice. Starosta města
Tomáš Hocke popřál novému místu, aby bylo nejen knihovnou, ale
lokalitou pro setkávání Turnováků bydlících za Jizerou. „Věřím, že
knihovna vyžije svůj potenciál, který má, a třeba večer nebo brzo ráno
bude ožívat akcemi," dodal s tím, že tamní místo skýtá řadu výhod.
Knihovní pobočka na nádraží bude v provozu každý všední den,
během celého prosince zde byla registrace pro nové čtenáře zdarma.
„Od ledna roku 201 9 plánujeme rozšířit kulturně vzdělávací aktivity. Tím
myslíme zejména přednášky jak cestopisného charakteru, tak
i historicko-regionálního, pohádkové podvečery pro rodiny s dětmi, ale
také chceme zkusit nový projekt s názvem Spisovatelé na nádraží,"
přiblížil Jaroslav Kříž, ředitel knihovny.
Vybavení nové knihovny (patro, nábytek) stálo 699 tisíc korun
a knihovna tyto finance získala od města Turnov.

Zdroj: http://www.nasepojizeri.cz/semilskoaktualne/foto-v-turnove-otevreli-knihovnu-nanadrazi-jde-o-republikovouraritu/?aktualitaId=56890

KŘEST KNIHY
"OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH HOR
PO ROCE 1945"

STALO SE V JABLONCI ...

V úterý 30. října 201 8 proběhl v rýnovickém Domě česko-německého
porozumění slavnostní křest knihy "Osudy Němců z Jizerských hor
po roce 1 945 / Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach
1 945" autorek Petry Laurin, Ireny Novákové a Christy Petráskové.
Kniha vyšla v česko-německé verzi a odkrývá osudy Němců
z Jizerských hor od konce druhé světové války po současnost.
Zaměřuje se na lidi, které postihl odsun, ale mapuje i životy těch,
kteří z různých důvodů zůstali. Vedle osobních vzpomínek pamětníků
zahrnuje výčet historických fakt, díky kterým chtějí autorky osvětlit
příčiny přechodného odcizení obou etnik žijících společně po staletí
v porozumění na území Čech, Moravy a Slezska.
Po představení knihy proběhla vernisáž výstavy „Osudy Němců
z Jizerských hor po roce 1 989“. Jednalo se o čtvrtý díl putovní
výstavy, která shrnuje historické souvislosti a zlomové okamžiky
a ukazuje složitý boj Němců o zachování vlastní identity.

