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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
fax: 483 71 0 479
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 9. července do 31 . 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: do 25. července běžný provoz,
srpen zavřeno
Janovská: zavřeno pouze 7. a 1 4. srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

Milí přátelé,

PÁR SLOV NA ÚVOD...

letní měsíce jsou před námi a s nimi čas prázdnin a dovolených.
Budeme rádi, pokud je strávite ve společnosti knih, ať už těch, které
si vypůjčíte u nás v knihovně, nebo těch, jež si sami zakoupíte nebo
vypůjčíte od svých přátel. Radost vám udělají v každém případě!
I my vám s potěšením přinášíme nové číslo našeho elektronického
čtvrtletníku. Rádi bychom vám v něm připomenuli všechny služby,
které u nás můžete využívat, doporučíme vám novou zajímavou
knihu a seznámíme vás s paní Christou Petráskovou, autorkou nové
knihy o životě v našem městě v neklidném období let 1 91 4 až 1 91 8.
V červenci uplyne devadesát pět let od otevření jablonecké veřejné
knihovny, snad vás proto potěší krátký článek o její historii.
A samozřejmě nechybějí další pravidelné rubriky, ve kterých
představíme naše uskutečněné i plánované akce.
Pravidelným čtenářům určitě neunikne zcela nová rubrika Stalo se
v Jablonci..., která bude věnovaná zajímavostem, které se konaly
v Jablonci nebo v jeho okolí a souvisejí s činností knihoven či se
dotýkají knih a čtení.
Doufáme, že vás obsah čísla zaujme! Pokud existují nějaká témata,
které vám ve čtvrtletníku chybí a nevybočují z jeho zaměření,
necháme se rádi inspirovat. Psát můžete na e-mailovou adresu
redakce.
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 8

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

ZNÁTE VŠECHNY NAŠE SLUŽBY?
Knihovny dnes už dávno nejsou pouhými půjčovnami knih, ale snaží
se v rámci svých možností nabízet celou řadu dalších služeb. Víte,
co všechno nabízí naše knihovna? Pojďme si naši nabídku představit!
* půjčování knih, novin a časopisů
* půjčování hudebních CD a DVD
* půjčování audioknih
* půjčování elektronických knih
* půjčování společenských her
* meziknihovní výpůjční služba
* eDDO - elektronické dodávání
dokumentů
* rezervace a objednávky dokumentů
* online katalog všech našich dokumentů
* regionální literatura a informace
* databáze ASPI, SOLÓN
* přístup na Internet, wi-fi připojení
* kopírovací služby
* bibliobox pro vracení dokumentů
* knihovnicko-informační lekce
pro základní a střední školy
* hudební besedy
* besedy se zajímavými hosty
na nejrůznější temata
* prodej vyřazených knih

RICHARD SKLÁŘ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

VILA NA SADOVÉ
Dva příběhy, dva osudy, minulost
a současnost. A tajemství, které všechno
spojujeN Skvěle namíchaný koktejl
napětí, literární fikce, historických
událostí a skutečných postav
protektorátní Ostravy.

Sklář, Richard.
Vila na Sadové. 1 . vyd.
Praha: Fragment, 201 5.
472 s.
978-80-253-2441 -7

1 941 - Reinhard Heydrich nastupuje
do úřadu zastupujícího říšského
protektora a Johann Proske začíná
v pohodlí luxusní vily na Sadové ulici
psát svůj deník. Muž na prahu
šedesátky, přední úředník kanceláře
starosty Moravské Ostravy. Na první
pohled ustrašený byrokrat však hraje
dvojí hru. Původního majitele vily, celou
jeho rodinu i cennou sbírku uměleckých
předmětů ukrýváN
201 3 - Realitní agentka Roberta, přáteli
nazývaná Bo, životem protřelá
padesátnice, které nechybí vtip,
inteligence a skvělý úsudek. Se svým
bývalým manželem vlastní úspěšnou
firmu. Jejich společná minulost sahá ale
mnohem dál. Do Bosny, kde před 20 lety
pracovali jako elitní agenti Ministerstva
vnitra. Tuto dobrodružnou část života už
ale mají dávno za sebou. Alespoň si to
mysleliN
O vilu na Sadové, kterou jejich
společnost prodává, se začne zajímat
tajemný kupec. Při pátrání po jeho
identitě odhalí podezřele mnoho indicií
souvisejících s jejich bosenskou
minulostí. Někdo krutý a chladnokrevný
se je rozhodl najít a pomstít se. Hra
"kdo s koho" začíná...

Zdroje: https://www.kosmas.cz/knihy/204606/vila-na.sadove/
www.ostravan.cz

95. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
NĚMECKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V JABLONCI NAD NISOU

V PROUDU ČASU

Přesně před devadesáti pěti lety, dne 7. července 1 923, byla v našem
městě slavnostně otevřena Německá knihovna města Jablonce nad
Nisou (Die Deutsche Bűcherei der Stadt Gablonz a. N.). Svoje sídlo
našla ve východním křídle budovy dnes již neexistující dívčí školy
na Kronenstraße (nynější Komenského ulice).
Založení knihovny podporovala celá řada tehdy významných
osobností. Mezi nimi byl i v roce 1 91 8 zesnulý Dr. Anton Randa, který
pro tento účel ve své závěti odkázal nemalou finanční částku a svoji
soukromou knihovnu čítající okolo tisíc pět set svazků.
Knihovníkem byl jmenován učitel Julius Streit, jehož jméno bylo
s německou knihovnou spojeno po celou dobu její existence. Byla
jmenována knihovní rada, její předsedou se stal starosta města
Karl R. Fischer, jednatelem Julius Streit.
Knihovna byla v prvních letech své existence přístupná v pracovní
dny od jedenácti do třinácti hodin a odpoledne od sedmnácti
do devatenácti hodin, v sobotu od jedenácti do patnácti hodin.
V neděli bylo zavřeno. Na nákup knih, novin a časopisů měla
přidělenu částku přibližně třicet tisíc korun.
Bylo dbáno na to, aby v knihovně byla zastoupena nejen kvalitní
naučná literatura, ale i beletristická díla německých a světových
autorů. Způsob půjčování knih se zcela lišil od toho dnešního.
Čtenáři neměli k regálům s knihami volný přístup, knihy si vybírali
pouze podle seznamů.
V roce 1 926 byla ke knihovně připojena německá čítárna, která byla
založena o dva roky dříve než samotná knihovna a která do té doby
sídlila v budově obchodní akademie.
V roce 1 933 se pak knihovna s čítárnou přestěhovala do uvolněné
budovy staré radnice na Neuer Markt (dnešní Dolní náměstí), kterou
užívala až do svého uzavření v roce 1 945.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

CHRISTA PETRÁSKOVÁ
Christa Petrásková se narodila v roce
1 941 v německé rodině ve Mšeně
nad Nisou, kde chodila do osmileté
základní školy. S přestávkami
pracovala dvacet let v Silce. Při práci
vystudovala večerní školu bižuterní,
následně Obchodní akademii v Liberci,
maturovala v Jablonci nad Nisou.
Pracovala ve Výzkumném ústavu skla
a bižuterie v technické knihovně jako
překladatelka. Složila státní zkoušku z němčiny. Je matka dvou dětí.
Splněným snem je úspěšné magisterské studium na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity, obor národopis.
Od roku 2011 píše pro Jablonecký měsíčník seriál Stalo se před sto
lety. Podklady čerpá výhradně z deníku Gablonzer Tagblatt, který
v Jablonci vycházel až do května roku 1 945. Tyto články paní
Petrásková letos souhrnně vydala v publikaci "Jablonec nad Nisou
1 91 4-1 91 8. Zprávy z neklidné doby v deníku Gablonzer Tagblatt".
První představení knihy proběhlo 8. června 201 8 v jabloneckém
archivu v rámci Mezinárodního dne archivů. Oficiální křest knihy pak
následoval 20. června 201 8 v Domě česko-německého porozumění.
Paní Petrásková pořádá velmi zajímavé besedy, ať už se týkají
zážitků z jejích cest, nebo povídání o sklářství. Je vášnivou
sběratelkou perliček a knoflíků a autorkou knih
"Z Jizerských hor do Brazílie - vzpomínky Josefa
Umanna 1 850-1 927", "Osudy Němců z Jizerských
hor v letech 1 945-1 948" (spolu s Petrou Laurin),
spolupodílela se na řadě dalších publikací.
Oblíbené jsou i její vlastivědné vycházky,
věnované sklářské minulosti Mšena.

STALO SE V KNIHOVNĚ

KAMPAŇ RODINA OFFLINE
Naše knihovna se připojila k celorepublikové kampani Týden rodiny
offline "neboj se, odpoj se", která je součástí dlouhodobého programu
s názvem Rodina offline. Program je zaměřen na prevenci závislostí
na nových technologiích v České republice. Cílem kampaně je
motivace rodin k trávení volného času společně bez připojení
k internetu a používání nových technologií (od televize, přes počítače
až po mobily a tablety). Do kampaně se letos zapojila mateřská,
rodinná a komunitní centra, knihovny a další organizace i jednotlivci.
V rámci projektu jsme nabídli rodinám bezplatnou půlroční
prvoregistraci a vyhlásili výtvarnou soutěž na téma Rodina offline.

FOTOSOUTĚŽ
Pro jubilejní desátý ročník fotografické soutěže jsme zvolili téma
Přistiženi při čtení. Ve čtvrtek odpoledne 31 . května 201 8 jsme
za hudebního doprovodu středověké skupiny Dura Nux v našem
audiovizuálním sále vyhlásili vítěze. Soutěž proběhla pod záštitou
fotoklubu Balvan a firmy Foto Laccer a z vybraných prací jsme
na schodech staré radnice sestavili výstavu. Zhlédnout ji můžete
vždy v otvírací době hlavní budovy knihovny do konce srpna.
Vítězům gratulujeme!
Výsledková listina:
Kategorie nad 1 6 let:
1 . místo
Jaroslava Fojtíková
Praha, ulice Ve Stínadlech, 25. 3. 201 8 aneb Stínadla žijí?
Kategorie do 1 6 let:
1 . místo
Monika Viková - Zaujatý čtenář
Klára Mašínová - Odpolední relax
2. místo
Monika Strádková - bez názvu
Eliška Matyášová - Čtení
3. místo
Kryštof Paroulek - Přistižen při činu
Kateřina Linhartová - Napětí stoupá

STALO SE V KNIHOVNĚ

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
Letošního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka se zúčastnili
prvňáčci ze základní školy 5. května. Kromě besedy, kde se seznámili
s naší knihovnou a s tím, jak si u nás mohou půjčovat knihy, se
dozvěděli mnoho dalších zajímavostí ze světa knih. Dopoledne
5. června 201 8 se pak děti setkaly s paní spisovatelkou Michaelou
Fišarovou. Její vyprávění prokládal četbou ukázek herec Miroslav
Reil. Za účast v projektu získali naši prvňáčci knížku Evelýny Koubové
"Bráchova bota".

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Mezi jabloneckými dětmi bývá velmi oblíbená akce s názvem Pasování
na čtenáře. Jedno takové proběhlo i v dubnu, kdy k nám příšli žáčci
ze základní školy Pivovarská. Rytíři a rytířkami řádu čtenářského se
tentokrát stali kluci a holky ze třetí třídy. Svou zkoušku z dovednosti
čtení a poznávání knih splnili všichni na jedničku!

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
VÝSTAVA

AKCE V KNIHOVNĚ

Přistiženi při čtení aneb výstava
snímků z 1 0. ročníku fotografické
soutěže.
Výstavu si lze prohlédnout
na schodech staré radnice až
do konce srpna 201 8. Poté se
výstava přesune do Krkonošské
knihovny v Jelení Hoře.

VÝSTAVA
V lednu letošního roku
uplynulo devadesát let
od smrti významného
jabloneckého knihkupce
a nakladatele Emila Böhmeho.
V přízemí na chodbě
k multimediálnímu oddělení
jsme proto umístili výstavu,
která toto výročí připomene.
Prohlédnout si ji můžete
do konce září 201 8.

AKCE V KNIHOVNĚ

KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI
1 . března 201 8 jsme pro děti do 1 5 let
spustili novou čtenářskou soutěž
Knoflíkohraní s knížkami.
Do konce listopadu je zapotřebí
přečíst co nejvíce knih podle
čtenářského plánu, který děti získají
u nás v knihovně.
Za správně vyplněný pracovní list děti
obdrží jeden knoflík, který připevníme
na soutěžní stužku. V měsíci prosinci
soutěž vyhodnotíme a nejúspěšnější
sběrače knoflíků odměníme cenami,
jejichž nákup finančně podpořila
kancelář primátora města.
Kompletní pravidla soutěže jsou
zveřejněna na našich webových
stránkách.

REORGANIZACE FONDU
Ve fondu oddělení pro děti a mládež
mohou naši malí čtenáři nalézt mnoho
zajímavých knížek nejen z oblasti
beletrie, ale i odborné literatury.
A protože chceme těmto našim
šikovným čtenářům více přiblížit právě
svět zajímavých naučných knih,
rozhodli jsme se řazení fondu
na regálech uzpůsobit tak, aby se
v něm lépe hledalo.
Knihy jsou i nadále řazeny podle pravidel mezinárodního
desetinného třídění a vzestupně podle přírůstkových čísel,
v rámci jednotlivých oborů jsou ale rozčleněny do více tematických
podskupin. Dětem je k dispozici i jednoduchý návod, jak na regále
knihy najít. Věříme, že se nový způsob osvědčí nejen u dětí,
ale usnadní vyhledávání i jejich rodičům.

PŘIPRAVUJEME...
HRÁTKY S PAMĚTÍ

AKCE V KNIHOVNĚ

S projektem trénování paměti jsme začali
na jaře letošního roku. Všechna setkání
probíhají pod vedením certifikované
trenérky Jiřiny Ziklové.
Pokud si chcete uchovat duševní
schopnosti a zdravý mozek až
do vysokého věku, pak vám doporučujeme
její výzvu:
"Nabourávat každodenní rutinu je podle
odborníků to nejlepší, co lze mozku
poskytnout. Mozek má schopnost učit se
a vyvíjet v každém věku, ale podmínkou je
pravidelný trénink. Přijďte trénovat mozek
s námi v knihovně."
Pokračovat budeme po prázdninách, první
setkání je naplánováno na úterý 11 . září
201 8 ve 1 4 hodin.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
I letos se v sobotu 1 5. září 201 8 připojíme k oslavám Dne
evropského dědictví. V našem oddělení pro děti a mládež otevřeme
stanoviště dětské poznávací trasy, opět nabídneme možnost
bezplatné prvoregistrace pro úplně nové dětské čtenáře,
pro účastníky dne budou připraveny zábavné
úkoly.
V odpoledních hodinách proběhne
v audiovizuálním sále knihovny přednáška,
která bude věnována šestému jabloneckému
starostovi Karlu R. Fischerovi. Ze všech jeho
bohatých aktivit bude ale tentokrát přiblížena
pouze jeho stránka bibliofilská
a spisovatelská.

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

KNIHOVNA - VĚC VEŘEJNÁ
(panelová diskuze)
Ve čtvrtek 3. května 201 8 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci
uskutečnila panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Cílem projektu
KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ, který probíhá postupně ve všech
krajích, bylo otevření otázek o současnosti a budoucnosti knihoven,
snaha diskutovat nad jejich dalším směrováním.
Panelové diskuse v Liberci se zúčastnili hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, náměstek primátora
statutárního města Liberec Ivan Langr, starostka města Semily Lena
Mlejnková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Libereckého kraje Martin Féna, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter, ředitelka Krajské
vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková a předsedkyně
Regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Libereckého kraje Dana Kroulíková. Úvodní prezentaci přednesl
Vít Richter z Národní knihovny České republiky, následnou diskuzi
moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec.
Vedle představitelů Libereckého kraje i města Liberec se jednání
zúčastnili zástupci obcí, starostky a starostové a samozřejmě široká
knihovnická veřejnost.
V příjemné atmosféře se diskutovaly otázky dalšího rozvoje knihoven
v kraji, možnosti i limity jejich proměny na informační, vzdělávací,
kulturní a komunitní centra měst a obcí. Účastníci panelové diskuze se
shodli na tom, že knihovny jsou nedílnou součástí života obcí či měst,
významnými partnery pro další komunitní aktivity a projekty, které se
ve veřejném prostoru realizují. Právě proto je třeba knihovny nejen
podporovat morálně a materiálně, ale rovněž klást i vysoké nároky
na služby, které poskytují.
Záznam a fotografie z diskuze
je možné si prohlédnout na:
https://www.knihovna-vecverejna.cz/liberec/

KNIHOBUDKA

STALO SE V JABLONCI ...

Ve středu 20. června 201 8 v 1 0 hodin dopoledne byla slavnostně
uvedena do provozu první jablonecká knihobudka.
Knihobudky jsou v Libereckém kraji poměrně hojně zastoupené,
například na Českolipsku, v Harrachově, v Turnově nebo v Desné
v Jizerských horách. Poptávka po nich se objevila také v našem
městě, proto se město rozhodlo nechat letos před letní sezónou
instalovat jednu právě u přehrady. Vznikla z dílny modelářského
kroužku DDM Vikýř a své místo nalezla na dětském hřišti v ulici
Za Hrází, které prošlo renovací a rozšířením o nové prvky. Fungovat
bude na obvyklém principu půjč-přečti-vrať nebo přines jinou.
Nápad s knihobudkou zaujal i smržovského kreslíře Petra Urbana.
Netrvalo dlouho a vznikl originální kreslený vtip s jeho oblíbenou
postavičkou paní Pěničkové.

ŽIVÁ HUDBA PŘED KNIHOVNOU
Autorská kapela Ejchu s tanečním doprovodem vystoupila 21 . června
v rámci Svátku hudby před naší knihovnou. Dále v ulicích města
zahrály skupiny Zura, Funky Beasts nebo Manu Destra. Tančilo se
a zpívalo nejen před knihovnou, ale i u fontánky před Eurocentrem,
na Mírovém náměstí, před lékárnou v ulici Komenského
a u Knihkupectví Serius. Spolek PLAC,
který čtvrtý Svátek hudby v ulicích města
zorganizoval, se tak připojil k mezinárodní tradici, která každoročně v den letního
slunovratu rozeznívá ulice měst živou
hudbou.
Zdroj: www.jabloneckydenik.cz, foto Petr Zbranek

