ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 3 / září - prosinec 2013)

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: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
program. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 710 479
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

hlavní budova:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 18.00 hod.
Středa 9:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 18.00 hod.
Pátek 9:00 – 17:00 hod.
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 12:30 – 17:00 hod.
Středa 12:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.
městské pobočky:
Mšeno: Úterý
12:00 – 17:00 hod.
Kokonín: Středa 10:00 – 17:00 hod.
Janovská: Úterý
15:00 – 17:00 hod.
Šumava: Čtvrtek 13:45 – 17:00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení přátelé,
letní prázdniny skončily, začíná nový školní rok. I my jsme
během prázdnin nelenili a připravili pro vás na následující
období řadu zajímavých akcí.
Již tradičně patří jeden podzimní týden knihovnám. V rámci
Týdne knihovnen lákají tyto instituce čtenáře všech věkových
kategorií na své akce. I v Jablonci nezůstaneme pozadu.
Těšte se!
Ještě předtím ale stihneme pokřtít knihu o historii naší
knihovny. Jmenuje se Jablonecká knihovna v proudu času
a sleduje příběh knihovny od prvopočátků do dnešních dnů.
Křest je naplánován na sobotu 21. září 2013 v rámci Dne
evropského dědictví, který je letos věnován výročí knihovny
a seznámí účastníky se zajímavostmi kolem písma, vzniku
knih a předávání informací vůbec.
A jedno ze stanovišť bude samozřejmě i u nás.
Vítejte tedy na stránkách nového čísla našeho čtvrtletníku,
jehož další číslo vyjde výjimečně až po čtyřech měsících,
v lednu 2014. Proto vám už nyní přejeme příjemně
prožitý zbytek roku a těšíme se s vámi na setkání u nás
v knihovně!
Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravují:
Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Dana Foltýnová, tel. 484 846 353, video@knihovna.mestojablonec.cz
Další číslo vyjde 3. ledna 2014.

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

ODDĚLENÍ AKVIZICE
A KATALOGIZACE
Jedním z nejdůležitějších oddělení knhovny,
ovlivňující strukturu knihovního fondu
s ohledem na funkci, zaměření, poslání knihovny
a potřeby uživatelů, je oddělení akvizice.
Jeho náplní je zjišťování, vybírání a získávání
dokumentů do fondu knihovny.
Naše knihovna, stejně jako ostatní, získává
dokumenty nejčastěji nákupem, v menší míře
pak darem.
Každá knihovna si buduje knihovní fond
dle místních podmínek. Jeho kvalita není závislá
na velikosti, ale na obsahu a aktuálnosti.
V knihovním fondu by měly být zastoupeny
všechny druhy a typy dokumentů tak, aby
vyhovovaly potřebám
a požadavkům uživatelů, fond má být
pravidelně doplňován novými tituly a zastaralé,
opotřebované a poškozené dokumenty musí být
z fondu vyřazovány.
Nejdostupnějším a nejrozsáhlejším zdrojem
zjišťování informací o dostupných titulech
na knižním trhu je v dnešní době internet, kde
nakladatelství nabízejí svoji produkci.
Ke zdrojům těchto informací patří také katalogy
vydavatelství, knižních distributorů,
ediční plány, recenze atd.
Výběr dokumentů lze považovat
za nejdůležitější součást akvizice. Vychází
z plánu knihovny (tj. zejména

z finančního rozpočtu) a je určen tematickou
strukturou fondu (jeho zaměřením,
specializací).
Závěrečnou etapou akvizice je pak získávání
dokumentů, při níž dochází k faktickému
pořízení dokumentu do knihovny.
Ten je následně předán ke vstupnímu
zpracování a zařazení do knihovního fondu.
Všechny druhy dokumentů (knihy, periodika,
zvukové i elektronické dokumenty), které se
různými způsoby dostanou do fondu
knihovny, se musí pečlivě a důkladně
zpracovat. A to už se jedná o proces
katalogizace.
Katalogizace probíhá z hlediska jmenného
(od koho) a věcného (o čem). Tím se
umožňuje zařazení dokumentů do určitého
systému a hlavně je důležité jejich zpětné
vyhledávání. Čtenář pak může snadno
vyhledávat titul podle autora, názvu, tématu
a dalších údajů.
Zejména u naučné literatury je velmi oblíbené
hledání právě podle tématu, protože čtenář
potřebuje knihu "o něčem". K tomu slouží
přidělená klíčová slova a také číselné třídníky
Mezinárodního desetinného třídění. Podle jeho
upravené verze je řazen fond naučné literatury
na jednotlivých odděleních knihovny.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?
PŘEDSTAVUJEME SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

ROZVOZ KNIH
Naše knihovna nabízí osamoceným
imobilním čtenářům, popř. čtenářům
starších 75 let věku s omezenou schopností
pohybu, výběr a rozvoz knih,
časopisů, CD, DVD až domů.
Rozvoz dokumentů je zajištěn pouze
na území města Jablonce nad Nisou vždy
první středu daného kalendářního měsíce.
Rozvoz samotný je zdarma. V ostatních
náležitostech se postupuje dle platného
knihovního řádu a ceníku.

Žádost o zařazení do programu je možné
podat prostřednictvím oddělení,
ve kterém jste registrováni,
popř. elektronicky prostřednictvím
e-mailové pošty:
studovna@knihovna.mestojablonec.cz.
Bližší informace je možné získat též
na telefonním čísle: 484 846 357.

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
PRAVIDELNĚ VÁM DOPORUČÍME KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI
A KTERÉ NÁS ZAUJALY. NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

GARTH STEIN
UMĚNÍ ZÁVODIT V DEŠTI
ANEB JAK JSEM BYL PSEM

Vypravěč románu pes Enzo je nesmírně bystrý
a inteligentní pozorovatel. Především díky svému
vnímavému pánovi Dennymu, kterého bezvýhradně
miluje a snaží se mu všemožně pomáhat.
Denny je automobilový závodník. Ale závodění se
nestalo alfou a omegou jeho života. Tou je jeho
tříletá dcera, o kterou musí bojovat s rodiči jeho
předčasně zemřelé ženy.
Enzo na sklonku svých dnů rekapituluje radosti
i strasti života stráveného
v Dennyho rodině a vzniká tak povznášející,
zároveň vtipný i dojemný příběh o lásce, věrnosti
a naději.

Ukázka z knihy:

"Vždycky jsem si připadal skoro jako člověk.
Odjakživa jsem věděl, že se v něčem od ostatních psů
liším. Jistě, jsem nacpaný do psího těla, ale to je jen
schránka. Důležité je to, co je uvnitř. Duše. A já mám
velice lidskou duši.
Jsem teď připravený stát se člověkem, i když vím, že tím
ztratím všechno, čím jsem byl. Všechny vzpomínky,
všechny zážitky. Rád bych si je vzal s sebou do příštího
života - vždyť je toho tolik, co jsem se Swiftovými prožil
- ale o tom nerozhoduji já."
(s. 8)

Stein, Garth. Umění závodit v dešti aneb
Jak jsem byl psem.
Z anglického originálu přeložila
Ina Leckie. 1. vyd. Brno: Jota, 2008.
277 s. ISBN 978 -80-7217-561-1

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

1. prosinec 1933
OTEVŘENÍ
ČESKÉ ČÍTÁRNY VEŘEJNÉ
JIRÁSKOVY KNIHOVNY
V JABLONCI NAD NISOU
První prosincový den roku 1933 se stal
pro české obyvatele Jablonce svátkem.
Po mnoha letech snažení byla konečně
při Veřejné Jiráskově knihovně otevřena
i česká čítárna.
Knihovně byl totiž v tomto roce přidělen
k užívání domek, kde byl dostatek místa i pro
to, aby zde mohla být umístěna čítárna.
Stal se jím jednopatrový objekt vedle budovy
staré radnice, dnešního sídla knihovny.
Česká knihovna tak získala prostory hned
vedle knihovny německé, která obývala právě
starou radnici.

V přízemí domku na Neuer Markt (dnešním
Dolním náměstí) čp. 2 tak byla otevřena čítárna,
ve které byla k dispozici celá řada tehdy
populárních novin a časopisů: Hlasatel, Svět
práce, Hvězda, Listy paní a dívek, Světozor,
Národní politika, Pestrý týden, aj.
Byla zde rovněž umístěna příruční knihovna.
Čtenáři mohli přicházet do čítárny denně
od úterý do soboty mezi osmnáctou
a jednadvacátou hodinou, v neděli pak
dopoledne mezi desátou a dvanáctou hodinou.
Pro mládež byla čítárna otevřena čtyřikrát
týdně, a to odpoledne od sedmnácti
do osmnácti hodin.
V průměru navštěvovalo čítárnu v té době
denně padesát pět osob.
Při vstupu do čítárny měl každý návštěvník
povinnost zapsat svoje jméno a povolání
do knihy, mohl si vypůjčit najednou pouze
jeden výtisk novin či časopisu, a to pouze
v prostorách čítárny. Bylo zde zakázáno
kouřit, hlasitě mluvit či jakýmkoliv způsobem
rušit klid.
Čítárna spolu s knihovnou zde fungovala
do konce září 1938, kdy byly obě uzavřeny.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

KLÁRA HOFFMANOVÁ

* 1963 Jilemnice
Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně.
Neživí ji psaní, ale veterinární medicína, jak se
můžete dočíst v knize Kozí doktorka.
Celý život - až na pět let v Brně - strávila
na rozhraní Krkonoš a Jizerek
ve Velkých Hamrech.
Jak sama říká, za spisovatelku se nepovažuje:
„Víte, já nejsem spisovatelka, já jsem spíš lidová
vypravěčka. Vypravuju to, co se děje kolem mě.
Krakonoš mi dal do vínku tři velké dary – umění
poslouchat toho druhého, umění vcítit se do jeho duše
a umění to říct. Jsem prostě stejná jako lidi kolem mě,
ale umím vyjádřit svoje pocity tak, aby se to
jiným dobře četlo. Takže nejsem žádná
umělkyně, ale (prý) umím potěšit lidskou
duši. A to je pro mě nejdůležitější.“
První vydaná kniha nesla název
Krakonošoviny. Je pokračováním tradice
kerkonošských poudaček psaných
v podkrkonošském dialektu. Skládá
se z dvaceti krátkých povídek o Krakonošovi.
Do pověstí a pohádek autorka vsunula i něco
ze života a použila i příběhy reálných a žijících
postav ze svého okolí.

Ve své druhé knize Vrdlouhání, aneb pravda
vo zázračným uzdravování vypráví příběhy
známého doktora Kittela, který v našem kraji
žil a léčil v 18. století. O postavě opředené mýty
a pověstmi psala ve svérázném jizerském
nářečí.
Třetí kniha se jmenuje Kozí doktorka
a autorka s humorem sobě vlastním
přibližuje práci venkovské
zvěrolékařky.
Putování s vílou Izerínou, zatím autorčina
poslední kniha, je příběhem ve stylu
pohádkového putování Nilse
Holgerssona Švédskem vyprávěný
v bodrém duchu krkonošských pohádek.
Kromě knih vydává Klára Hoffmanová už
několik let kalendáře historických pohlednic.
A jak jinak než z našeho okolí.
www.databazeknih.cz
www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne
www.nabuk.cz

KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TANVALD
Městská knihovna sídlí v centru města
v budově městského úřadu.
Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné
i naučné literatury, novin a časopisů.
V prostorách knihovny se pořádají výstavy
a kulturně výchovné akce
pro děti a studenty.
Provoz knihovny je plně automatizován
(knihovní systém Clavius) od výpůjčního
protokolu až po on-line katalog přístupný
veřejnosti.
K dispozici je kopírovací služba, přístup
na internet, samozřejmostí je poskytování
meziknihovní výpůjční služby.

Knihovna nabízí téměř 22 tisíc dokumentů,
stejný počet návštěvníků ročně využije jejích
služeb. V knihovně pracují dvě knihovnice.
Paní Valentýna Kubáčková byla v roce 2012
jednou z nominovaných na Cenu
Knihovník/Knihovnice roku Libereckého
kraje.
Knihovna je pro návštěvníky otevřena každé
pondělí a středu od 9.00 do 17:00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 15.00
(s polední přestávkou).

.

www.tanvald.cz/pg.php?ID=66
Foto: www.tanvald.cz/pg.php?ID=66

AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

S JINDŘIŠKOU KRATSCHMAROVOU
Prvňáčci ze základní školy Kokonín navštívili
5. června 2013, v Mezinárodním týdnu čtení,
naši knihovnu a setkali se s autorkou pohádek
Jindřiškou Kratschmarovou.
Před koncem školního roku jim přečetla
příběhy o darebném a neposedném
vodníčkovi Střapatkovi z knížky Pohádka
od rybníka Žabince.

Na Den evropského dědictví
21. září 2013 promítání filmů
o Jablonci n. N. a křest knihy "Jablonecká
knihovna v proudu času".

Tímto třetím jarním setkáním s literaturou
v knihovně si žáci vysloužili odměnu, a to
původní českou novinku, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu
Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář.
Ve školním roce 2012/2013 je to kniha
básníka Radka Malého Všelijaké básničky
pro kluky a holčičky
s ilustracemi Alžběty Skálové.

V pořadu Podoby sonetů, podoby lásky
Martina Hilského, našeho předního
shakespearologa a nositele řady ocenění
a vyznamenání, se dozvíte mnoho zajímavého
o literárním útvaru sonetu.

Od září je pro vás v galerii
na schodech připravena nová výstava
fotografií Fotím, co se dá...

První týden v říjnu se těšte na Týden
knihoven. Připravujeme pro vás celou řadu
zajímavých akcí i novou literární soutěž!

KRAKONOŠ, KRABAT - ZNÁTE JE?
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna”
a Kultur – Und Weiterbildungsgesellschaft mbH
vyhlašují
8. ročník výtvarné soutěže

Krakonoš, Krabat – znáte je?

Soutěž je organizována v partnerské spolupráci s knihovnami Euroregionu Nisa.
Cílem soutěže je popularizace legendárních bytostí: vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla,
Rzepióra a lužického čaroděje Krabata. Tyto bytosti po staletí existují v regionálním povědomí,
literatuře a kultuře obyvatel polsko-česko-německého pohraničí.

Krabat je nejoblíbenější bytost
lužickosrbského folkloru, osobou výjimečnou
pro lužickou kulturu.
Podle knihy Čarodějův učeň Otfrieda
Preusslera byl Krabat kouzelníkem s velkým
srdcem, laskavý k lidem, pomáhal chudým
a pečoval o prostý lid.

Krakonoš býval stylizován jako zlý
a všemocný živel, vládce větru a démon,
trestající bez rozdílu všechny.
Později byl vypodobňován i jako spravedlivý
zastánce chudých v boji
proti chamtivcům a nenasytům.
Bývá zobrazován jako obr nebo také jako
trpaslík, ale dokáže se převtělit
v podstatě do kteréhokoliv tvora
nebo předmětu. Je strážcem hor, různě škádlí
pocestné, chrání chudé a pokud má špatnou
náladu, posílá špatné počasí.
V němčině se nazývá Rübezahl,
v polštině Rzepiór.
Dnešní Krakonošova podoba je asi nejvíce
formována večerníčkovým seriálem
Krkonošské pohádky z roku 1974.

Podmínky soutěže:
1. K účasti zveme děti a mládež ve věku
7–19 let z Česka, Německa a Polska.
2. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou
výtvarnou technikou: malba, kresba, grafika,
plastika apod. Velikost libovolná, horní hranice
rozměru malby 70 x 100 cm.
3. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, jež
nebyly doposud oceněny v jiných soutěžích
a výstavách.
4. Účastníci zasílají práci označenou názvem
a symbolem autora.
5. Lhůta pro příjem prací končí 24. října 2013.
6. Práce zasílejte nebo doručte na adresu
Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.
7. Přihlášky uchazečů bude posuzovat komise
ustanovená pořadateli.
8. Soutěž bude vyhodnocena do 8. listopadu
2013.
9. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
a otevření výstavy soutěžních prací se uskuteční
7. prosince 2013 v Centru informací
a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře –
„Krkonošské knihovně”.
Plné znění podmínek soutěže nalaznete
na webových stránkách naší knihovny!

PŘIŠLO DO KNIHOVNY
ANEB NAŠE KURIOZITY

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

ON-LINE PROJEKTY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
Městská knihovna v Praze od roku 2009
nepřetržitě rozšiřuje nabídku elektronických
dokumentů pro veřejnost.
Průběžně digitalizuje fondy Pragensijní
literatury (literatury o Praze), divadelních her
nebo vzácných tisků.
Zdigitalizována jsou rovněž díla Karla Čapka,
Boženy Němcové, sira A.C. Doyla, Vladislava
Vančury, Karla Hynka Máchy a mnoha dalších
známých autorů.
Všechny elektronické knihy nabízí knihovna
zdarma ke stažení, a to v několika různých
formátech vhodných pro čtení v počítači,
e-čtečce nebo v chytrém mobilním telefonu EPUB, PDF, PRC či HTML.

Více informací o jednotlivých projektech
naleznete na:
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-lineprojekty/

