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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.

Vážení čtenáři,

PÁR SLOV NA ÚVOD...

nabízíme vám jarní číslo našeho elektronického čtvrtletníku!
Je to jen pár dní, kdy jsme pro děti a jejich rodiče připravili zábavný
Večer s Andersenem. Letos byl zaměřen na knížky uznávaného
českého autora Petra Síse. Návštěvníci měli možnost seznámit se
s jeho tvorbou podrobněji a na motivy jeho příběhů plnit u nás
v knihovně nejrůznější úkoly.
Večer s Andersenem završil akce, které se konaly v rámci Března –
měsíce čtenářů. Ten byl letos zaměřen na muže. Ocenili jsme
jabloneckého čtenáře roku jako Mistra četby, mužům jsme každou
středu nabídli prvoregistraci zdarma, potěšilo nás autorské povídání
s Martou Kučíkovou, která k nám zavítala z Itálie a přiblížila nám
život v podhorském maloměstě, a také setkání s "drsnými příběhy"
Kateřiny Hurtové a Zuzany Hartmanové, inspirovanými severem
Čech.
Připravili jsme dvě nové výstavy – Krajinu a zátiší ze snímků členů
fotoklubu Nekras a výstavu ke 1 00. výročí zákona o veřejných
knihovnách obecních Cestami proměn. Ve studovně bylo možné si
prohlédnout autogramy osobností 20. století ze sbírky Michala
Polmana. Pro milovníky fotografování jsme už tradičně vyhlásilli
další ročník amatérské fotografické soutěže. Letošní téma patří Síle
okamžiku.
Těšíme se s vámi na viděnou!
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. července 201 9

MICHAEL TŘEŠTÍK

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

CHCEŠ-LI ROZESMÁT PÁNABOHA
O devatenáctém století se říká, že bylo
dlouhé, o dvacátém, že neklidné a dramatické. Snad proto Michaelu Třeštíkovi
stačilo, aby převyprávěl osudy svých
předků, a vznikla kniha plná napětí,
tragických i nečekaných zvratů, šťastných
náhod, ve které se nevyskytuje mnoho
dlouhých bezstarostných časových úseků.
Stačilo vylíčit autentické rodinné příběhy
a výsledkem je přitažlivá románová kronika.
Michael Třeštík (1 947) je český prozaik,
architekt, publicista, vydavatel a dokumentarista. Je ženatý s režisérkou Helenou
Třeštíkovou.
Narodil se v rodině Vladimíra Třeštíka
(1 894–1 982), klavírního virtuosa,
skladatele, hudebního kritika a v poválečném období šéfredaktora časopisu
Slovanský přehled; matka Libuše
Třeštíková (1 905–2001 ), středoškolská
profesorka češtiny, francouzštiny a němčiny, se přátelsky stýkala s básníky Karlem
Tomanem, Františkem Halasem,
Jaroslavem Seifertem a dalšími. Již za
středoškolských studií se Michael Třeštík
začal hlouběji zajímat o literaturu a psát
verše; v roce 1 964 byl jedním ze zakladatelů libeňského Divadla poezie a studentského literárního časopisu Divoké víno.
Třeštík, Michael. Chceš-li rozsmát pánaboha. 2. vyd.
Praha: Motto, 201 8. 333 s. 978-80-87079-24-9
Zdroj:
https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/michael-trestik-pise-o-tom-jak-zajimavy-zivot-meli-jehorodice.A1 30620_1 25739_kavarna_chu
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/michael-trestik-5543

KATEŘINA HURTOVÁ

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

Na pultech knihkupectví se vloni
objevila kniha s titulem „A v ní stín“.
Její autorkou je jablonecká rodačka
Kateřina Hurtová.
„Mě jako autorku ten příběh velmi
bavil a baví dodnes. Jsou v něm
souboje, politika, rodinné vztahy,
emoce, erotika a místy má dost ostré
zuby,“ láká čtenáře autorka. Křest
knihy proběhl ve středu 1 2. prosince
201 8 v knihkupectví Svět Jotunheim
v Liberci, které je tematicky založené
na sci-fi a fantasy literaturu.
Kateřina Hurtová vždy tíhla k fantasy
literatuře, ke které utíkala z reálného
světa. Oblíbila si tu řadu nekonečných
možností, které tento žánr nabízí:
"Ve fantasy je možné úplně vše,
můžete se stát, kým chcete, překonávat nezměrné překážky a na druhé
straně vyjít silnější. Navíc tahle
literatura předkládá zábavné příběhy,
do kterých ale autor často velmi
nenápadně vetkne důležitou
myšlenku. Kdo chce, ten se prostě
baví, kdo chce víc, najde i to."
Dne 26. března 201 9 jsme přivítali Kateřinu
Hurtovou spolu se Zuzanou Hartmanovou
u nás v knihovně. Obě autorky spojuje
nadšení pro fantasy, obě se rozhodly psát
povídky vlastní, účastnit se literárních soutěží
a recenzovat příběhy druhých. Jejich vlastní
práce získaly knižní podobu v nakladatelství
Gorgona. To se snaží podporovat autory
české fantastiky a překládat pro čtenáře
práce autorů z opomíjených literatur.
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/katerina-hurtova-z-jablonce-k-fantasy-literaturejsem-utikala-z-realneho-sveta-201 81 220.html

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ŽELEZNÝ BROD

KNIHOVNY JABLONECKA

Městskou knihovnu najdete na Poříčí v budově bývalé mateřské školy,
nedaleko Penny Marketu. Nabízí čtenářům bohatý výběr z krásné
i naučné literatury, z novin a časopisů a další služby, včetně veřejného
Internetu. V prostorách knihovny se pořádají kulturně-výchovné akce
pro školáky a studenty.
Kromě hlavní budovy slouží čtenářům i pobočka v Jirkově, která je
otevřená každé pondělí od 1 7:00 do 1 9:00. Hlavní budova slouží
čtenářům od úterý do pátku od 9:00 do 1 7:30 hodin.
Město Železný Brod nechalo před více jak deseti lety zpracovat
projektovou dokumentaci na objekt bývalého výměníku na Jiráskově
nábřeží. Původním záměrem z roku 2008 byla přestavba objektu na
"Mateřské centrum a knihovnu". Podaná žádost o dotaci tehdy nebyla
úspěšná. Myšlenka přesunu knihovny byla před několika lety znovu
oživena a vloni se začalo s přestavbou výměníku na moderní knihovnu
s multifunkčním sálem. Rekonstrukce by měla být letos na podzim
dokončena. Stavba má stát 26 milionů korun a město ji celou hradí
ze svého.

MEZINÁRODNÍ DEN DAROVÁNÍ KNIH

STALO SE V KNIHOVNĚ

1 4. únor není znám jen jako Den svatého Valentýna, ale na tento den
připadá také Mezinárodní den darování knih. Letos jsme při této
příležitosti nabídli každému čtenáři možnost odnést si s sebou jednu
z vyřazených knih bezplatně. Vybrané knihy jsme nabízeli na oddělení
pro dospělé čtenáře, ve vestibulu před oddělením pro mládež
a v přízemí před vstupem do studovny s čítárnou.
Svátek Valentýna tak mohli naši čtenáři oslavit i jinak – knihou!

VÝSTAVA AUTOGRAMŮ
Po celý měsíc březen jsme v prostorách studovny v přízemí knihovny
vystavovali autogramy osobností 20. století ze sbírky Michala Polmana.
Výstava byla doplněná fotografiemi a krátkými medailonky vystavovaných osobností. Návštěvníci zde mohli najít známé spisovatele, umělce,
sportovce či vědce.
Výstava byl přístupná denně od osmi
do osmnácti hodin.

FANTASTICKÁ KNIHOVNA

STALO SE V KNIHOVNĚ

Naše knihovna se zapojila do projektu Akademie science fiction,
fantasy a hororu (ASFFH) Fantastické knihovny. Ta zastřešuje
a oceňuje fantastickou scénu na území České republiky. Ať už se
jedná o knihy, komiksy, videohry, filmy či jiné žánrové působení,
ASFFH má za cíl tuto činnost sledovat a šířit o ní povědomí dále.
Nejlepší počiny na poli sci-fi, fantasy a hororu oceňuje Akademie už
od roku 1 995 a naši čtenáři mají nyní možnost si tyto oceněné knihy
u nás vypůjčit a přečíst. Aby bylo ihned jasné, o které tituly se jedná,
označili jsme je logem Akademie. K dispozici máme i tištěný seznam
všech oceněných knih. Samozřejmě ne všechny tituly v knihovně
máme k dispozici, ale v případě zájmu není problém požadovanou
knihu vypůjčit z jiné knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby.

KARL KOSTKA
Zajímavý pohled na zápasy o porozumění mezi Němci a Čechy
v časech první Československé republiky nastínila dne 29. ledna 201 9
Susanne Keller-Giger, autorka monografie
o senátoru a posledním demokratickém
německém starostovi města Liberce
Karlu Kostkovi (1 870–1 957).
Susanne Keller-Giger do Česka zavítala
poprvé v devadesátých letech 20. století
jako lektorka němčiny, následně studovala
historii východní Evropy a slavistiku
v Curychu, studium zakončila závěrečnou
prací na téma Německojazyčný tisk
v Liberci, věnuje se také společné historii
českých zemí a Lichtenštejnského knížectví.

JABLONECKÝ ČTENÁŘ ROKU

STALO SE V KNIHOVNĚ

České knihovny v rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů hledají své
nejlepší čtenáře, aby je mohly ocenit a poděkovat jim za aktivní
využívání knihovnických služeb. Letos se vybíralo mezi čtenáři muži.
V pátek 1 5. března 201 9 odtajnila svého Čtenáře roku i naše
knihovna. Stal se jím pan Jiří Koten. Ke gratulantům se kromě
knihovníků připojil také náměstek primátora Mgr. David Mánek, který
mu osobně předal ocenění Mistra četby jablonecké knihovny.
Jiří Koten navštěvuje naši knihovnu pravidelně, setkáváme se s ním
také na besedách a přednáškách, kde často jako první prolomí
bariéru mlčenlivosti a klade našim hostům otázky či jejich vyprávění
doplní svými postřehy i zážitky. Pro knihovnu před časem připravil
vlastní přednášku o zážitcích a zkušenostech, které nabyl při sbírání
podpisů slavných osobností.
Knihy doprovázejí Jiřího Kotena po celý život. V četbě ho od dětství
podporovala jak rodina, tak i učitelé. Rád četl v časopisech vojenského zaměření, nadšený byl z Rodokapsů. Na vojně ho oslovila
kniha Jana Procházky "Přestřelka". S autorem této prózy se setkal
přímo v Jablonci na besedě v roce 1 969. A nebylo to v jeho životě
první ani poslední setkání s literárními tvůrci. Mnohé osobně vyhledal
pro získání autogramu do své sbírky, jiné požádal při autorských
setkáních a besedách. Setkal se tak na pražském knižním veletrhu
s polskou nositelkou Nobelovy ceny Wislawou Szymborskou.
Jiří Koten přečetl většinu klasiků a dodnes vzpomíná na čtvrteční
fronty v knihkupectví, na vyhledávání knih po antikvariátech i na to,
jak psal a telefonoval do prodejny České knihy v Bratislavě, aby získal
Egypťana Sinuheta. Vzpomíná, jak psal na ministerstvo kultury, proč
knihy Milana Kundery spíš seženete v Maďarsku než u nás. Vzpomíná na svou první cestu do Vídně v prosinci roku 1 989 a na návštěvu
tamějších knihkupectví se spoustou knih u nás zakázaných autorů.
A co říká Jiří Koten o knihách? „Je to ohromný vynález. Kniha je vždy
připravena a je jí jedno, zda v ní jen
listujete či čtete. A když ji odložíte na
den, týden či dokonce na roky, opět je
schopna dát vám prvotní či dokonce
ještě větší požitek a radost. Nic za to
nechce, nežádá, není s ní žádná
údržba. Znáte nějakou jinou věc
či předmět, který toto dokáže?“

STALO SE V KNIHOVNĚ

VEČER S ANDERSENEM
na motivy knížek Petra Síse
Na pátek 29. března 201 9 jsme připravili pro rodiče s dětmi Večer
s Andersenem, zábavné setkání na motivy knížek Petra Síse.
Úkoly na jednotlivých odděleních naší knihovny přišlo plnit přes sto
návštěvníků. A komu se to podařilo, byl zařazen do slosování
o knihu "Strom života" od tohoto mezinárodně uznávaného autora
dětské literatury.
A co všechno na účastníky večera čekalo? V přízemí knihovny mohli
u Hvězdného posla vyřešit astronomický kvíz a sestavit sluneční
soustavu, na Ptačím sněmu poznávat a určovat ptáky podle obrázků,
u Robinsona poskládat puzzle mořských živočichů a vybrat předměty
pro přežití na pustém ostrově. V prvním patře navštívili Tibet, prošli
Labyrintem světa a připravili se na cestu na ostrov Komodo.
V oddělení pro děti ve druhém patře získali Tři zlaté klíče k magické
Praze, které otevírají zámky k pověstem o mistru Hanušovi
i Bruncvíkovi. Nápovědu mohli získat u černé kočky, průvodkyně
Prahou. Nechyběl ani starý knihovník, který ve své knihovně střežil
poklad.

STALO SE V KNIHOVNĚ

ITALSKÉ DVOJHUBKY
MARTY KUČÍKOVÉ
Literární jednohubky i dvojhubky připravila pro nás na 21 . března
201 9 blogerka Marta Kučíková, autorka postřehů ze života české
rodiny v podhůří Dolomitů. S vtipem a nadhledem píše o lehkostech
i nelehkostech života v Itálii, srovnává se životem u nás a rozkrývá
čtenářům, jak to s těmi Italy v jejich každodennosti vlastně je.
Textů na blogu si povšimla Iva Pekárková, a tak získaly v roce 201 7
a 201 8 svou knižní i zvukovou podobu pod názvy "Italské jednoubky"
a "Italské dvojhubky".
Marta Kučíková se po čtyřicítce odhodlala k odvážnému činu, spolu
s manželem a tehdy dvěma dětmi se přestěhovala do podhůří
italských Dolomit. Strasti a radosti spojené se zabydlováním se
v kraji, který je pro Čecha poněkud svérázný, začala sepisovat
na blog na stránkách iDNES.cz. Její obliba u čtenářů byla taková,
že získala ocenění Blogerka roku 201 6 a Blogerka desetiletí.
Je znát, že život mimo rodnou hroudu má svá úskalí, ale autorka si
umí dělat legraci ze sebe i svých nedostatků a ukazuje, že Češi se
ve světě rozhodně neztratí. Jednotlivé příspěvky jsou až na výjimky
skvěle vypointované a vykouzlí úsměv na tváři. A když už nehýří
vtipem, ukazuje, že Italové jsou lidé se srdcem na správném místě,
umí podat pomocnou ruku a pro bližního svého by se (většinou)
rozdali.

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
CESTAMI PROMĚN (výstava)

AKCE V KNIHOVNĚ

Knihovny Jablonecka ve světle prvního
knihovnického zákona.
V letošním roce uplyne sto let od vydání
prvního knihovnického zákona (22. července 1 91 9). Zákon měl velký význam
v době svého vzniku, jeho dosah však
trvá až do současnosti. Většina knihoven vznikla právě v tomto období,
značná část z nich funguje dodnes.
Výstava zmiňuje existenci tří knihovnických zákonů z let 1 91 9, 1 959
a 2001 . Nejdůležitější pro rozvoj knihoven byl ten první z roku 1 91 9.
Způsobil velký početní nárůst veřejných knihoven v naší zemi.
Dodnes tak má Česká republika nejhustší síť knihoven v Evropě.
Jaká byla situace na Jablonecku, kde všude byly knihovny zřizovány,
jací byli tenkrát čtenáři a co se četlo – to vše přibližuje naše nová
výstava.

KRAJINA A ZÁTIŠÍ (výstava)
Od března zdobí stěny podél schodů do prvního a druhého patra
fotografie členů fotoklubu Nekras. Jimi vybrané snímky a záběry
jsou na téma krajina a zátiší.

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

ČTENÁŘ ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

V sobotu 23. března 201 9 byl v Krajské vědecké knihovně v Liberci
slavnostně vyhlášen Čtenář roku Libereckého kraje.
Letos se do projektu v Libereckém kraji přihlásilo devět knihoven Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Liberec, Turnov, Česká Lípa,
Doksy, Cvikov, Semily a Svijany. Vyhlášení proběhlo za účasti
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a Květy Vinklátové, členky
rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu. Nominovaní čtenáři obdrželi diplomy a dárky, které věnoval
Liberecký kraj, Regionální organizace SKIP Libereckého kraje
a iQlandia. Územní pracoviště Národního památkového ústavu
věnovalo vstupenky na zámky a hrady ve své správě a vstupenky
nabídlo i Liberecké divadlo F.X. Šaldy. Mezi dárky nechyběly ani
poukázky na nákup knih do libereckého Knihkupectví Fryč. Program
slavnostního vyhlášení byl doplněn uměleckým vystoupením Marka
Sýkory, herce Naivního divadla Liberec, a zábavným literárním kvizem.
Absolutním vítězem a Čtenářem roku Libereckého kraje se nakonec
stal pan PaedDr. Petr Bergman, kterého nominovala Městská knihovna
Česká Lípa.
Srdečně gratulujeme!

