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Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 23 / říjen – prosinec 201 8)

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 2:00 – 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...

vítejte na stránkách letošního posledního vydání našeho
elektronického čtvrtletníku.
Poklidné prázdniny vystřídalo září, které se rychle přehouplo
do října, tradičně spojeného s Týdnem knihoven. Připravili jsme
pro vás na toto období řadu akcí, kterými chceme připomenout
sté výročí vzniku Československa - celoroční kviz Znáte - víte tušíte, přednášku "Jablonec nad Nisou na přelomu let 1 91 8/1 91 9",
literární soutěž "Bylo nebylo sto let tomu..." či tematické výstavky
knih k období první republiky.
A o tom všem a mnohém dalším se můžete dočíst v našem
zpravodaji.
Přejeme vám pohodové podzimní dny!
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. ledna 201 9

ALENA MORNŠTAJNOVÁ

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

HANA

Existuje-li něco, co prověřuje
opravdovost lidského života, pak je to
utrpení. A existuje-li něco, co život
znehodnocuje, pak je to utrpení, které
člověk působí jiným. Jenže co když je
přesto nevinen? Co když je to všechno
jen shoda okolností a člověk je pouze
bezmocným nástrojem osudu?
Je zima roku 1 954 a devítiletá Mira se
přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit
na ledových krách. Spadne do vody,
čímž se její neposlušnost prozradí, a je
za to potrestána tím, že na rodinné
oslavě nedostane zákusek. Nevinná
příhoda z dětství však pro Miru znamená
zásadní životní zvrat. Následuje
tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá
k nemluvné a depresivní tetě Haně
a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež
nadále popluje s proudem jejího života
jako ledová kra.
Příběh, který vychází ze skutečných
událostí, popisuje Alena Mornštajnová
ve strhujícím tempu a se smyslem pro
dramatičnost, až má čtenář pocit, že
sleduje napínavý film. Zůstává jen
otázka, zda se kra osudu nakonec přece
jen rozpustíN
Mornštajnová, Alena.
Hana. 1 . vyd.
Brno: Host, 201 7.
306 s.
978-80-7491 -940-4

Kniha získala několik ocenění:
Kniha roku 201 7 na Databázi knih
Novinka roku 201 7 na Databázi knih
Cena Česká kniha 201 8
Studentská cena Česká kniha 201 8

Zdroje: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/ceska-beletrie/hana-1 270
Foto: Wikimedia Commons

"40"

V PROUDU ČASU

VÝSTAVA VĚNOVANÁ BUDOVĚ STARÉ RADNICE
A 40. VÝROČÍ JEJÍ REKONSTRUKCE PRO POTŘEBY KNIHOVNY

V roce 201 9 oslaví budova, ve které
v současnosti sídlí městská knihovna,
sto padesát let od svého dostavění.
Prostory dominanty dnešního Dolního
náměstí slouží letos už neuvěřitelných
osmdesát pět let jabloneckým čtenářům.
Od roku 1 933 v budově, dodnes známé
jako stará radnice, sídlila německá
městská knihovna. V roce 1 945 ji
nahradila knihovna česká. V letech
1 969–1 978 prošla budova kompletní
rekonstrukcí. Úpravy jejích prostorů byly
navrženy tak, aby účelně sloužily
nárokům tehdejší představy moderní
knihovny, opomíjena však nezůstala ani
estetická stránka. Součástí budovy se
tak stala řada výtvarných děl regionálních
umělců, která dodnes k budově
neodmyslitelně patří.
Výstava přibližuje nejdůležitější momenty,
kterými tato výjimečná budova za roky
své existence prošla, a současně
poskytuje pohled do historie jejího
využívání, zejména pak propojení
s knihovnou.
Doba trvání výstavy:
1 . 1 0. 201 8–28. 2. 201 9

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

PETR NOVÝ

Historik a hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
je autorem řady publikací, příspěvků a přednášek z oblasti historie
a vývoje sklářství a bižuterie, stálých, sezónních a putovních výstav,
knih i katalogů publikovaných v České republice i zahraničí. Téměř
dvacet let odborně spolupracuje se sklárnami v Desné. Je laureátem
Sklářské ceny České sklářské společnosti za rok 201 5, vedoucí sekce
Historie skla České sklářské společnosti, člen Akademie českého
designu, externí přednášející dějin skla a bižuterie pro bakalářský
obor kulturněhistorická a muzeologická studia na Technické univerzitě
v Liberci.
V roce 201 7 se na pultech knihkupectví objevila jeho nová publikace
"Ve službách módy a stylu: česká bižuterie v období první republiky
(1 91 8–1 938)". Kniha se na základě důkladného studia publikovaných
a archivních zdrojů zabývá nejen českou bižuterií v historickém
kontextu, ale seznamuje i s principy výroby a obchodu včetně praktik
zahraničních partnerů a konkurentů, s národnostními vztahy či
lidskými osudy. Nabízí tak plastický a barvitý pohled
na jeden z nemnoha skutečně světových českých fenoménů.
Jablonecká bižuterie je světoznámý pojem stejně jako české sklo
nebo pivo. V období první republiky, kdy její obchodní podíl
na globálním trhu činil ohromující jednu polovinu, zažila během
pouhých dvou desítek let své nejlepší i nejhorší časy. Jablonec nad
Nisou, město obývané zejména českými Němci, bylo exportním
centrem, kterému nebylo rovno.
foto: www.jabloneckydenik.cz (archiv Petra Nového)

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

V sobotu 1 5. září jsme zpřístupnili budovu staré radnice, kterou
zájemci mohli navštívit jako jedno ze zastavení rodinné poznávací
trasy. Kromě splnění povinného úkolu měli navíc možnost bezplatně
zaregistrovat svoje děti do knihovny nebo se účastnit dalších
jednoduchých soutěží.
Na odpoledne jsme připravili přednášku o jabloneckém starostovi
Karlu R. Fischerovi, hlavní osobnosti letošního Dne evropského
dědictví, kterého pak všichni mohli vidět "naživo" před novou radnicí
a spolu s ním se účastnit pokusu o zápis do České knihy rekordů
v předávání křišťálového jablka kolem radnice.
Cestu k nám do knihovny si našlo okolo tři sta padesáti návštěvníků
a podle ohlasů v kronice je znát, že se všem u nás líbilo.

POHLEDNICE Z VAŠICH CEST

STALO SE V KNIHOVNĚ

Ve vestibulu před oddělením pro děti a mládež ve 2. patře jsme
připravili výstavku z pohlednic, které nám naši čtenáři zaslali
ze svých prázdninových cest. Navštivili opravdu moc krásná
a zajímavá místa!

VÝSTAVA Z JABLONECKÉ
FOTOSOUTĚŽE V JELENÍ HOŘE
V Krkonošské knihovně v Jelení Hoře nyní vystavují práce účastníků
naší fotografické soutěže "Přistiženi při čtení".
Těší nás zahraniční úspěch našich soutěžících. Gratulujeme!

Výstava potrvá od 1 4. září do 31 . října 201 8.

LITERÁRNÍ KLUB

STALO SE V KNIHOVNĚ

V pondělí 24. září jsme se poprvé po prázdninách sešli s dětmi
v našem literárním klubu. A setkání to bylo 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.
A jak to celé dopadlo? To se dozvíme na dalším setkání v pondělí
1 5. října 201 8 od 1 5:30 hodin! Kromě rozuzlení celého příběhu se
v něm budeme věnovat i audioknihám, protože jsme zjistili, že ne
všechny děti vědí, co si pod tímto pojmem přesně představit.

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
TÝDEN KNIHOVEN
VE JMÉNU PRVNÍ REPUBLIKY
V Týdnu knihoven (1 .-5. října) jsme
letos nabídli registraci zdarma
pro nové čtenáře, nechybělo ani
kolo štěstí na dětském oddělení či
prodej vyřazených knih za 1 ,- Kč.

AKCE V KNIHOVNĚ

Na oddělení pro dospělé čtenáře
bylo možné si vypůjčit knihy
o první republice a knihy vydané
v období první republiky.
Studovna s čítárnou nabídly ukázku
zahraničního tisku a výstavku
jabloneckých kronik.
Na schodišti se pak zájemci mohli
začíst do citátů našich
nejznámějších prvorepublikových
autorů.

ROK S JOSEFEM LADOU
Pro naše dětské čtenáře jsme
připravili celoroční putování
po stopách Josefa Lady.
Každý měsíc zveřejňujeme kousek
skládačky ze života tohoto
významného umělce.
Výstavu jeho knih i články
a povídání o životních etapách
českého malíře, ilustrátora,
scénografa a spisovatele děti
naleznou v našem dětském
oddělení.

PRÁVĚ PROBÍHÁ...
VÝSTAVA DOLNÍ SLEZSKO NA DOSAH RUKY

AKCE V KNIHOVNĚ

Na schodech staré radnice vystavujeme snímky polského fotografa
Piotra Miemiece. Výstava s názvem "Dolní Slezsko na dosah ruky"
potrvá od září do konce listopadu 201 8 a představuje několik
vybraných náhledů do kraje našich sousedů. A že se jedná o místa
velmi atraktivní, o tom se už může přesvědčit každý sám.
Piotr Miemiec pochází z obce Zabrze ve Slezsku. Vždy se zajímal
o fotografování, ale fotografie začal tvořit teprve od doby, co si pořídil
svůj první digitální aparát. Bylo to před 1 3 lety. Měl jeden cíl: představit
lidem region, ve kterém se narodil on i jeho otec. Bylo to Horní
Slezsko, které často bývá spojováno s průmyslem, hutěmi, doly,
znečištěným vzduchem a špinavými ulicemi. Na jeho snímcích tomu
tak vždy nebývá. Od určité doby se však jeho novým cílem
pro fotografování stalo jedno z dalších krásných míst na zemi,
a to Dolní Slezsko. A je rád, že nám ho může alespoň na několika
fotografiích z míst nedaleko našich hranic představit a třeba nás tak
inspirovat k jejich návštěvě.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2018
BYLO NEBYLO STO LET TOMU...

AKCE V KNIHOVNĚ

Vyhlašujeme 1 8. ročník
literární soutěže pořádané
ve spolupráci se Statutárním
městem Jablonec nad Nisou.
Na literární příspěvky se
těšíme až do středy
1 4. listopadu. Nejlepší práce
jednotlivých soutěžních
kategorií slavnostně oceníme
v první polovině prosince.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Práce odpovídající tématu
soutěže v rozsahu maximálně
dvou stran A4, psané čitelně
rukou nebo na počítači, je
nutné zaslat spolu
s vyplněnou a podepsanou
přihláškou (k dispozici na
webu knihovny) poštou na adresu:
Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní nám. 1 , 466 01 Jablonec nad
Nisou.
Obálku je potřeba opatřit heslem „Literární soutěž" nebo předat osobně
v budově knihovny či poslat e-mailem ve formátu PDF na adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz.
Hodnocení bude provedeno ve čtyřech kategoriích:
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ či odpovídající stupeň na víceletém
gymnáziu, kategorie střední školy a učiliště, kategorie dospělých.
Literární práce budou dále rozděleny na prózu, poezii a úvahu.
Pořadatel může rozhodnout o případném vyřazení soutěžícího
ze soutěže, především jedná-li se o práce pohoršující, neetické
či jinak odporující dobrým mravům nebo podmínkám soutěže.
Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou zpracovávány za účelem
organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže a jsou
do jednoho roku po jejím skončení skartovány / vymazány.

AKCE V KNIHOVNĚ

PŘIPRAVUJEME...

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA TURNOVSKEM

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

ANEB
ZA JOSEFEM DLASKEM (1782–1853)
A TADEÁŠEM HAENKEM (1761–1816)

V sobotu 22. září 201 8 se uskutečnila v pořadí již 6. literární vycházka,
kterou uspořádal regionální výbor SKIP Libereckého kraje.
Tentokrát účastníky zavedla do Turnova a pokračovala až na Malou
Skálu.
Na nově zrekonstruovaném turnovském nádraží si bylo možné
prohlédnout netradiční prostory, v nichž bude koncem měsíce října
otevřena nová pobočka turnovské knihovny. Pak už se na dvě desítky
účastníků vydalo z Turnova přes Hrubý Rohozec do Dlaskova statku
v Dolánkách, kde si vyslechli zajímavý výklad Alžběty Kulíškové,
vedoucí oddělení historických sbírek Muzea Českého ráje v Turnově
a editorky knihy "Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé
štěstí".
Po malém občerstvení v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách
pokračovala trasa nádhernou přírodou mezi skalními útvary a úžasnými
výhledy na Malou Skálu, kde vycházka skončila. Cestou si ještě stačili
vyslechnout příběh mimořádné osobnosti Tadeáše Haenkeho,
botanika, lékaře a etnografa, na jehož památku byl v první polovině
1 9. století na břehu Jizery usazen pomník. Osudy Haenkeho jsou
rovněž zpracovány v románovém příběhu Evy Hoffmannové
"Vězeň z Cochabamby".
Velké díky patří organizátorům za naplánování programu, výběru
atraktivní trasy i pěkného počasí!

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

STROM OLGY HAVLOVÉ V LIBERCI
Václav Havel zemřel před sedmi lety, jeho první žena Olga před
dvaadvaceti. Nyní se symbolicky opět setkali v Liberci. Lavičku Václava
Havla před Krajskou vědeckou knihovnou nově doplnil Strom Olgy
Havlové.
Liberecká knihovna se tak připojila k projektu Výboru dobré vůle.
Letos by se Olga Havlová, zakladatelka nadace, dožila pětaosmdesáti
let. Na její počest se Výbor dobré vůle rozhodl nazvat tento rok Rokem
Olgy Havlové a připomenout si tuto mimořádnou osobnost výsadbou
pětaosmdesáti stromů dobré vůle a celou řadou dalších akcí.
Stromek (mladá třešeň) byl po dohodě s Židovskou obcí Liberec
vysazen v úzkém záhonu poblíž špičky synagogy.
V roce 1 993 zasadila Olga Havlová lípu dobré vůle v Olomouci –
Topolanech. Dnes je z malé sazenice velký košatý strom, který pevně
zapustil své kořeny. Po vzoru této první lípy budou letos po celé
republice zasazeny další stromky.
Autorem Lavičky Václava Havla, dvou židlí spojených kulatým stolkem,
jehož středem prorůstá kmen stromu, je designér Bořek Šípek. Před
libereckou knihovnou stojí od jara 201 6. Pro Václava Havla byl Liberec
blízkým městem. Krátce tu působil jako rozhlasový hlasatel
po sovětské okupaci, zavítal sem i po sametové revoluci a na otevření
nové budovy knihovny v roce 2000.

Zdroj: https://liberec.idnes.cz, foto: Lucie Fürstová

