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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
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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.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení čtenáři,
srdečně vás vítáme na stránkách letošního posledního čísla
našeho elektronického zpravodaje. Naleznete v něm opět naše
tradiční rubriky, ve kterých vás chceme upozornit na zajímavé
informace ze světa knih či autorů a v neposlední řadě i na naše
akce.
Každý měsíc pro vás chystáme bohatou nabídku besed,
přednášek či soutěží, připomenout bychom chtěli zejména
další ročník naší literární soutěže, která je otevřena všem
věkovým kategoriím. A opravdu je o co soutěžit!
Těšíme se, že se s vámi setkáme u nás v knihovně,
ať už to bude v půjčovnách při výběru knih, nebo na některé
z našich akcí. Veškeré aktuality můžete sledovat na našich
webových stránkách a na facebooku.
Krásný podzim vám přeje
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: 6. ledna 2020

MARIE REJFOVÁ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ
Maloměstská detektivka
s amatérkou v roli detektiva
navazuje na tradici poklidných
českých whodunitek (detektivních
příběhů, u kterých do poslední
chvíle není známé jméno vraha).
Autorka kombinuje zločin
s romancí a špikuje ho humorem,
zápletka si udržuje jisté napětí
i tajemství.
Na detektivce Kdo jinému jámu kopá je nutné ocenit, že plave proti
současnému a zaběhnutému proudu severské krimi. Nevyskytuje se
v ní žádný šílenec se zálibou v nějaké úchylce, nezakopnete v ní ani
na detektivy, kteří svoje démony utápí v nikotinu a alkoholu.
Marie Rejfová místo toho napsala text s uvěřitelnými postavami,
z nichž mnohé každý z nás potkává denně v běžném životě. Děj
zasadila do prostředí maloměsta, kde si všichni vidí do talíře.
Rozhodně příjemné je pojetí hlavní hrdinky. Autorka se vyhnula
super detektivovi, který všechno zvládne levou zadní. Dostáváme
tak obyčejnou paní, s níž je velice snadné se ztotožnit a o to víc
obdivovat její nevšední dobrodružství. Josefína se stává detektivem
amatérem, podobně jako malíř Horác z detektivek Hany Proškové
nebo slečna Marplová od Agathy Christie. Román se tak kromě
pátrání soustředí také na každodenní život hrdinky a glosování
událostí města a jeho obyvatelstva. Díky tomu všemu příběh
nepostrádá svižnost.
Kniha je první ze série zatím tří detektivních příběhů o Josefíně
Divíškové.
REJFOVÁ, Marie.
Kdo jinému jámu kopá. 1 . vyd.
Praha: Mystery Press, 201 7.
267 s. ISBN 978-80-88096-67-2

Zdroj:
http://www.sarden.cz/201 7-04-29-021 5/recenze-marie-rejfova-kdo-jinemu-jamukopa

JIŘÍ TOMÍČEK

OSOBNOST Z REGIONU

V každém větším městě je možné najít antikvariát, jenž často dýchá
zvláštní osobitou atmosférou. A v něm většinou do starých knih
zaníceného, sečtělého a trochu svérázného majitele. Přesně
takovým je i jablonecký Jiří Tomíček, přezdívaný Benja.
K jeho antikvariátu Runa se dojde z centra Jablonce nad Nisou
Podhorskou ulicí za několik minut. V přízemí domu čp. 38 je
v regálech umístěno přes 9 000 knih všech žánrů, na zdech visí
obrazy, grafické listy a dobové plakáty. Z pečlivě vedené statistiky
lze zjistit, že zde za 28 let změnilo svého majitele přes sto tisíc knih.
Jiří Tomíček je nejen majitelem antikvariátu Runa, ale i autorem
koláží, textařem, kytaristou samoukem, politologem amatérem,
vodákem sběratelem a velkým čtenářem knih, který stál u zrodu
jabloneckého Country & Western. Nemá rád povrchnosti, klišé
a libuje si ve slovních hříčkách. Velmi rád hledá a poznává, řečeno
s jeho oblíbeným básníkem Jaroslavem Seifertem, „všecky krásy
světa".
Od září jsou jeho osobité koláže k vidění na výstavě na schodech
naší knihovny.

Zdroje: http://krkonose.krnap.cz/apex/f?p=1 04:4:::NO:RP,4:P4_ID,P4_CP:201 8-09-32,7
https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/o-nas/z-nasich-poradu/kolaze-jiriho-tomicka.html

KŘEST KNIHY
"SKÁČE BLECHA ZVESELA"

STALO SE V KNIHOVNĚ

Nakladatelství Anahita vydalo pro naši knihovnu publikaci dětské
poezie Skáče blecha zvesela s verši jablonecké autorky Olgy Novotné
a ilustracemi naší kolegyně Dany Kobrové.
Knihu jsme ve středu 25. září 201 9 za přítomnosti žáků ze základních
škol v Sokolí ulici a ze Zásady spolu s Jarmilou Enochovou z divadélka
Rolnička slavnostně pokřtili. Publikaci je možné si vypůjčit v oddělení
pro děti a mládež i na našich pobočkách. Putovala také do fondů
městských a obecních knihoven na Jablonecku.

STALO SE V KNIHOVNĚ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví
se každoročně od roku 2001 dne 26. září. Do akcí pořádaných
v tento den se úspěšně zapojily miliony lidí ze čtyřiceti zemí.
Smyslem jednotlivých aktivit je
oslava jazykové rozmanitosti
v Evropě a propagace učení se
cizím jazykům.
V oddělení pro dospělé čtenáře
jsme právě v tento den nabídli
našim návštěvníkům volně
k rozebrání vyřazenou cizojazyčnou
literaturu.

PALMKNIHY
Od 5. srpna 201 9 postupně došlo k ukončení portálu eReading.cz,
prostřednictvím kterého naše knihovna půjčovala elektronické knihy,
a k přesměrování čtenářů na Palmknihy.cz. Zde funguje vše identicky
jako na původních stránkách eReadingu, konta čtenářů byla kompletně
přenesena od přihlašovacích údajů přes knihovničku až po kredity.
Při slučování tak nedošlo k výpadku služeb. Výpůjční doba je stále
31 dní, po uplynutí této doby se automaticky přístup k e-knize
deaktivuje. Aktuálně nabízíme okolo 6 000 titulů pro dospělé i dětské
čtenáře z oblasti beletrie i odborné literatury.

STALO SE V KNIHOVNĚ

NAŠE KNIHY NA CESTÁCH
Během letních prázdnin mohli naši
čtenáři posílat svoje fotografie
z míst, která navštívili. Podmínkou však
bylo, aby s sebou měli naši knihu.
Kam až naše knihy doputovaly, to je
nyní možné zjistit na výstavě, kterou
jsme z obdržených záběrů sestavili
ve vestibulu před oddělením pro děti
a mládež v druhém patře. Prozradíme,
že to bylo Bulharsko, Kréta, Itálie
a Tunis, z naší země pak Loket,
Sázava, Harrachov, Vysoká Pec, údolí
řeky Ohře, skalní útvary Kamenný hřib
a Rotavské varhany.
Vystavené fotografie jsou doplněny
ilustracemi naší kolegyně Dany
Kobrové.

NOVÁ VÝZDOBA PŮJČOVNY
Oddělení pro dospělé čtenáře zdobí od měsíce srpna nový panel
s fotografiemi staré radnice v proměnách času. Záběry ukazují budovu
a prostory náměstí v letech 1 91 8, 1 938 a 1 958.
Za výběr fotografií a zhotovení panelu velmi děkujeme panu Milanu
Bajerovi z Jabloneckého kulturního a informačního centra!

TÝDEN KNIHOVEN

STALO SE V KNIHOVNĚ

Celostátní akce Týden knihoven
proběhla v týdnu od 30. září
do 4. října 201 9 a i letos jsme
pro naše návštěvníky připravili
řadu zajímavých akcí.
S Hanou Hindrákovou jsme
se přenesli do exotické Keni
a Vratislav Svatoš nás seznámil
s nejstrmější tratí u nás.
K celoročním soutěžím jsme
přidali navíc literární soutěž
s mottem "Mám potřebu číst,
prostě si o něco opřít oči"
a vědomostní soutěž O cenu
jablonecké knihovny. Již tradičně
jsme nabídli vyřazené knihy
za jednu korunu a ve vybrané
dny prvoregistraci na půl roku
zdarma. V půjčovnách jsme
připravili výstavky knih
o regionu, regionálních autorech
a pověstech.

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

AKCE V KNIHOVNĚ

Rádi píšete, literárně tvoříte?
Pak právě vás zveme k účasti
na XIX. ročníku literární soutěže.
Autorem letošního motta je Jiří
Benja Tomíček a zní:
"Mám potřebu číst, prostě si
o něco opřít oči."
Na vaše práce se těšíme
do 1 4. listopadu. Nezapomeňte,
že je zapotřebí kromě práce,
odpovídající tématu soutěže
v rozsahu maximálně dvou stran
A4, poslat také vyplněnou
a podepsanou přihlášku na adresu
knihovny:
Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1 , 466 01 Jablonec
nad Nisou – obálku opatřete heslem „Literární soutěž.
Práci je možné předat i osobně v budově knihovny či poslat
e-mailem ve formátu PDF na adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz.
Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích:
I. 1 . stupeň ZŠ
II. 2. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém gymnáziu
III. střední školy a učiliště
IV. dospělí
Práce budou ještě dále rozděleny na prózu, poezii a úvahu.
Kompletní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách
knihovny.

VÝSTAVA "PODEPSALI NÁM..."

AKCE V KNIHOVNĚ

Naše knihovna kromě své základní činnosti, kterou je zpřístupňování
a půjčování dokumentů, poskytuje široké veřejnosti mj. i tematicky
pestrou nabídku kulturních akcí. Jejich pořádání má už dlouholetou
tradici.
Již v padesátých letech 20. století začal při tehdejší Okresní lidové
knihovně působit Klub přátel knihy, který se snažil o propagaci knih
mezi čtenáři, pořádal besedy s autory, organizoval výlety vlastivědného charakteru nazvané Po stopách známých spisovatelů našeho
kraje. Ideálním místem pro konání přednášek, komorních koncertů,
soutěží či slavnostních zasedání se stal sál ve druhém patře budovy.
Pro své potřeby ho využívalo Divadlo hudby a poezie, které
pracovalo pod hlavičkou knihovny.
V roce 1 978 zahájilo v knihovně svoji činnost Audiovizuální středisko.
Jeho pracovníci se však věnovali výhradně vlastní tvorbě
– od námětů přes fotografování a filmování až po výběr hudby,
komentáře a nahrávky. Dnes už sice svoje vlastní pořady nevytváří,
nicméně jeho pozvání k besedování či přednášení přijaly už stovky
účinkujících. Posluchači se zde mohli setkat nejenom se spisovateli,
ale i s dalšími osobnostmi z nejrůznějších oblastí našeho společenského života.
Naše výstava představuje pouze zlomek osobností, které naši
knihovnu navštívili. Byli vybráni ti spisovatelé, kteří se svými podpisy
natrvalo zapsali do našich knížek. Výstava je přístupná na chodbě
k multimediálnímu oddělení až do konce roku 201 9.

PO STOPÁCH KAROLINY SVĚTLÉ

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

Literární vycházka při příležitosti
1 20. výročí úmrtí velké spisovatelky a mimořádné ženy
V sobotu 7. září se uskutečnila již sedmá literární vycházka, kterou
připravil pro knihovníky a knihovnice regionální výbor SKIP
Libereckého kraje. Shodou okolností cílem té první v roce 201 2 byl
rovněž kraj pod Ještědem a procházka po místech, kde část svého
života prožila Karolina Světlá. Tehdejším průvodcem byl místní znalec
spisovatelčina života a díla, potomek rodu Mužáků, pan Pavel Bulíř.
Uběhlo pár let a připomínka na velkou spisovatelku doznala výrazné
proměny – nově byla vybudována naučná stezka, která v nových
souvislostech oblast v Podještědí přibližuje. Naučnou stezku vytvořil
spolek Stopy v krajině, jehož cílem je podporovat vnímání krajiny jako
prostoru, do kterého jsou zapsány příběhy z místní kultury a historie.
Naučná stezka je koncipována tak, aby nové informační panely byly
v souladu s nádhernou krajinou Podještědí a aby jejich umístění
odpovídalo konkrétním místům vztahujícím se k osobě a dílu Karoliny
Světlé.
Naučná stezka v délce 7,5 km obsahuje dvanáct informačních panelů
i několik odpočinkových míst. Cennou součástí je osmnáct zvukových
nahrávek z děl Karoliny Světlé i ojedinělých dobových textů, nahrávky
je možné si spustit pomocí QR kódů.
Letošním průvodcem se stala paní Ivana Němečková, členka
Sdružení rodáků a přátel Karoliny Světlé, která účastníky zahrnula
nadšeným výkladem nejen o díle a životě Karoliny Světlé, ale uvedla
je i do tradic a způsobu zdejšího života 1 9. a první poloviny 20. století.

Zdroj: https://www.skipcr.cz/regiony/07liberecky-region/probehle-akce/201 9

KŘEST KNIHY
"DOKTOR KITTEL"

STALO SE V JABLONCI ...

Dílo o doktoru Kittelovi „Doktor Kittel – tajemná postava Jizerských
hor“ Gustava Leutelta se dočkalo svého prvního českého vydání.
Zasloužila se o to jablonecká společnost Kitl, která je známá svojí
výrobou sirupů, likérů a vín. Slavnostní křest se uskutečnil v pátek
1 9. července 201 9.
Protože firma od začátku své existence spojuje výrobu s tajemným
doktorem Kittelem a používá jeho jméno ve zjednodušené formě,
vzala si za své oživovat jeho historii a splácet mu pomyslný dluh.
Tato publikace je třetí knihou, kterou o slavném léčiteli vydala.
Text knihy z němčiny přeložila Christa Petrásková, která dílu věnovala
celý loňský srpen. Pobývala také v obci Krásná, kde slavný lékař
a léčitel Jan Josef Antonín Eleazar Kittel v 1 8. století žil. Autorem
kresby na obalu je akademický sochař Jiří Dostál. Kniha je
k dispozici také v audioverzi, namluvil ji Miloň Čepelka z Divadla Járy
Cimrmana.
Gustav Leutelt knihu napsal za druhé světové války, šlo o poslední
dílo vydané předtím, než byl v rámci odsunu nucen rodné Jablonecko
opustit.

Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/foto-tajemny-lecitel-oziva-diky-nove-knize201 90723.html

