ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 30 / červenec – září 2020)

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
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

Upozorňujeme, že

od 6. července do 30. srpna
platí omezený LETNÍ PROVOZ!
Otevřeno bude pouze
v úterý a ve čtvrtek.

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: srpen zavřeno
Janovská: zavřeno pouze 4. a 11 . srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Přejeme všem našim
čtenářům krásné léto
plné sluníčka, pohody
a dobrých knih!

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. září 2020

JAN STRNAD

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

CESTA MOU KRAJINOU
Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových:
Jablonec nad Nisou – Dobrá Voda – Rychnov u Jablonce nad Nisou –
Kopanina – Pulečný
Kopanina – Frýdštejn – Dolánky – Turnov

Jen málo tvůrčích osobností bylo tak bytostně spjato s Jabloneckem
i okolním krajem severovýchodních Čech jako Josef V. Scheybal a jeho
žena Jana. V tomto kraji vyrůstali, důvěrně ho znali a dokázali o něm
podat obsáhlé svědectví, které předali budoucím generacím.
Pravidelné výlety byly pro manžele důležitým zdrojem poznání.
Dokumentovali historické památky, zpovídali pamětníky a zaznamenávali proměnu krajiny. Josef Scheybal nosíval v batohu skicáky,
do kterých si kreslil především drobné památky v krajině a lidovou
architekturu, ale pořizoval i krajinářské kresby a zachycoval zajímavé
lidské typy, které se mu nabízely hlavně při čekání na nádražích
či za jízdy vlakem.
Myšlenka vytvořit naučnou stezku, která by připomínala život a dílo
manželů Scheybalových, se zrodila už v roce 2009. Na trase stezky
se nachází celkem sedmnáct zastavení. Jsou to místa s významnou
pamětihodností, poutavým historickým příběhem nebo přírodní
zajímavostí. Součástí naučné stezky jsou stojany s textovými
a obrazovými panely, které obsahují informace spojené s historií
i současností jednotlivých míst.
Kniha nás pak všemi těmito
místy poutavým způsobem
provede.

STRNAD, Jan.
Cesta mou krajinou: Naučná stezka
Jany a Josefa V. Scheybalových.
Jablonec nad Nisou: Městská galerie
MY, 201 8. 11 9 s.
ISBN 978-80-270-51 94-6

OSOBNOST Z REGIONU

SIEGFRIED WEISS
Siegfried Weiss se narodil v Jablonci nad
Nisou 1 4. října 1 933. Také jeho rodiče zde
měli kořeny, maminka pocházela ze Mšena
a otec z Jablonce. Obecnou a měšťanskou
školu navštěvoval v Jablonci nad Nisou,
poté absolvoval zdejší uměleckou
průmyslovku, obor rytectví. Po celou
aktivní pracovní dráhu byl zaměstnán
v podniku Bižuterie.
Kladný vztah ke všemu krásnému mu byl
nejspíš dán do vínku. Ještě více mu však
dali rodiče. S nimi chodil po výletech, otec
jej vedl k lásce k přírodě a hudbě.
Jeho všestranné nadání se projevuje ve hře na klavír, při malování
obrazů, psaní textů včetně básní a v neposlední řadě při fotografování
krajiny. Fotografováním se zabývá již více než padesát let. Publikačně
se poprvé podílel jako spoluautor na knize Jana Suchla "Jizerské
ticho", která byla vydána v roce 1 978. Tehdy bylo nesmírně těžké
prosadit se s prezentací přírodních krás bez „angažovaného
zaměření". Kniha se nakonec dočkala tří vydání.
Další obrazové publikace již vytvořil samostatně, většinou až po roce
1 990. Opakovaně se věnoval půvabům Českého ráje, kde zachytil
krásu skal, rybníků a české krajiny, rád
zavítal i do Lužických hor. S fotoaparátem však vždycky nejraději chodil
po Jizerských horách. Během putování
vzniklo dostatek materiálů pro knihu
"Moje Jizerky". Právě tady zúročil svoji
dokonalou znalost krajiny, knihu
doprovodil vlastními texty, kterými
vyjádřil hluboký cit pro rodný kraj.
V poslední době spolupracuje hlavně
s vydavatelstvím Buk a je skoro
samozřejmé, že kromě knižních titulů
nalézáme jeho fotografie i v mnoha
kalendářích, časopisech i v knihách
jako obrazový doprovod.
Zdroj:
https://m.mestojablonec.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=1 91

NOVÁ PODOBA VESTIBULU

STALO SE V KNIHOVNĚ

Náš vestibul před oddělením pro děti a mládež získal novou podobu.
Kromě tradiční nabídky vyřazených knih za symbolickou pětikorunu
lákají nyní prostory k posezení, stěny jsou ozdobeny veselými zvířátky,
na síti jsou zavěšeny obrázky naší čtenářky Aničky Michné.

Obdivovat v těchto prostorách můžete také tzv. Galerii jednoho žáka,
výtvory žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jablonec
nad Nisou. Od června zde představujeme kresby Kláry Janatové
pod názvem "Skryté významy cesty".
Stejný obor školy nyní aktuálně vystavuje práce svých žáků
v OC Centrál. Výstava na téma lidské tělo a pod názvem
"Nerušit, odpočívám" je přístupná v 1 . patře až do 2. srpna.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

STALO SE V KNIHOVNĚ

Ve čtvrtek 1 8. června 2020 proběhlo předání cen vítězům 1 2. ročníku
naší fotografické soutěže. Garantem se už tradičně stal fotoklub
Balvan a sponzorem společnost Laccer.
Letošním tématem byl citát spisovatele Karla Čapka:
„NEKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY".
Potěšilo nás, že i v nelehké době pandemie covid-1 9 měli lidé
o naši soutěž zájem a své příspěvky nám posílali z celé republiky
i z Polska. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a těšíme se na další
ročník. Výstava nejlepších fotografií je ke zhlédnutí od července
do konce srpna na schodech staré radnice.
VÝSLEDKY:
kategorie do 1 6 let:
1 . místo: ANEŽKA RANDÁKOVÁ, Východ slunce u moře
kategorie nad 1 6 let:
1 . místo: MARTINA JIRSOVÁ, S tátou v ZOO
2. místo: JOSEF BROŽEK, Spolu
3. místo: MICHAELA KUBIŠOVÁ, List v ranním mrazu
Srdečně gratulujeme!

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
RANDE NASLEPO
S KNIHOU

AKCE V KNIHOVNĚ

Byli jste už někdy na schůzce
naslepo? Nemáte odvahu?
Vyzkoušejte si rande naslepo
s naší knihou! V půjčovně
pro dospělé čtenáře jsou
připraveni knižní partneři
na schůzku.
Možná budete velice mile
překvapeni, možná se
schůzka nevyvede podle
Vašich představ. Pokud
nebudete spokojeni, kniha
Vás nenadchne, můžete ji
kdykoliv a bez výčitek vrátit.
Knihy jsou zabaleny
v neprůhledném obalu, až
doma po rozbalení zjistíte,
koho jste si vybrali. Uvnitř
najdete slosovatelný anketní
lístek, kterým můžete vyjádřit
pocit ze schůzky a také
vyhrát zajímavou cenu.
Akce trvá do 30. září 2020.

AKCE V KNIHOVNĚ

PRÁVĚ PROBÍHÁ...

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

KNIHA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE
V pondělí 22. června se
v Krajské vědecké knihovně Liberec
uskutečnilo za účasti hejtmana
Martina Půty a radní Květy
Vinklátové předání cen autorům
vítězných publikací v soutěži Kniha
roku Libereckého kraje.
VÝSLEDKY:
* v kategorii odborná a populárně naučná literatura vyhrála kniha
"Jizerské hory – o historii a umění do roku 1 81 3",
* kategorii beletrie a poezie ovládla kniha "Polykat peří",
* v kategorii literatura pro děti a mládež a učebnice zvítězila publikace
"Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského II",
* nejlepší uměleckou monografií a výtvarnou publikací je titul "Ztracené
květy – plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném
prostoru v České Lípě".
Vítězná publikace v kategorii Cena čtenářů získala celkem 3 837 hlasů
a stala se jí kniha Jaroslava Kříže s názvem "První Čech na pěti
kontinentech: Cesty Čeňka Paclta (1 81 3 - 1 887)".
Porota se v letošním roce rozhodla udělit i zvláštní cenu poroty, kterou
si za knihu "Příběh podještědské
obce I." převzal autor Jan Havelka.
Zvláštní cenu Libereckého kraje
za mimořádný přínos v oblasti
literatury dostal Siegfried Weiss
za výjimečné zásluhy v oblasti
regionální literatury.

