
ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou

(č. 5 / duben – červen 2014)



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
programovéaaudiovizuálníoddělení:
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...

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 1. července 2014.

Vážení čtenáři,

vítejte na stránkách dalšího čísla elektronického
čtvrtletníku jablonecké městské knihovny.

Právě skončil první jarní měsíc. Březen bývá už
tradičně věnován právě vám, našim čtenářům.
Je to období, kdy pro vás kromě pravidelných akcí
připravujeme i něco navíc. Letos jsme v rámci
celorepublikové soutěže Čtenář roku vyhlašovali
nejaktivnější čtenářskou rodinu, připravili jsme pro vás
v prostorách knihovny tři nové výstavy a spustili
zvýhodněnou rodinnou registraci. Pro milovníky soutěží
běží až do konce roku poznávací kvíz Zákoutí Jizerských
hor, pro dětské čtenáře pak soutěže O zlatou makovici
a Lovci perel. A ceny jsou letos opravdu lákavé!

Ale březnem nekončíme! V první dubnový pátek se
s vámi těšíme na shledání při Noci s Andersenem, která
letos bude otevřená všem rodinám s dětmi jako zábavný
večer plný soutěží, knih, čtení a detektivního pátrání.
Vždyť se také bude soutěžit o nejlepšího jabloneckého
detektiva!

Po jeden květnový podvečer se s námi budete moci
zaposlouchat do textů na téma, které je pro tento měsíc
příznáčné, a tím je láska a její podoby.

Velmi se na setkání s vámi těšíme!

Vaše knihovna



PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

Základními oblastmi služeb, které naše
knihovna v rámci regiolnálních funkcí
poskytuje ostatním knihovnám, jsou:

- poradenská a konzultační činnost,
metodické návštěvy, plány a rozbory;
- statistika knihovnických činností;
- vzdělávání , semináře a porady;
- tvorba výměnných souborů, jejich
cirkulace a distribuce;
- pomoc při revizi a aktualizaci fondů
obecních knihoven;
- nákup a zpracování knihovních fondů
z prostředků obcí a jejich distribuce.

Fond regionálního výměnného souboru je
nabízen i našim registrovaným čtenářům.
Objednat si z něj mohou knihy, které
momentálně žádná knihovna okresu
nepožaduje, a to elektronicky z pohodlí svého
domova prostřednictvím online katalogu RF.

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB

Co si pod pojmem regionální funkce představit?
Je to v podstatě odborná metodická

pomoc menším knihovnám v regionu.

V knihovnickém zákoně č. 257/2001 Sb. jsou
tyto funkce definovány jako „...funkce, v jejichž

rámci krajská knihovna a další jí pověřené
knihovny poskytují základním knihovnám v kraji
především poradenské, vzdělávací a koordinační

služby, budují výměnné fondy a zapůjčují
výměnné soubory knihovních dokumentů

a vykonávají další nezbytné činnosti
napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných

knihovnických a informačních služeb,...".

Městská knihovna Jablonec nad Nisou je
na základě smlouvy s Krajskou vědeckou

knihovnou Liberec pověřena výkonem
regionální funkce pro Jablonecko

a zajišťuje servis pro 37 knihoven na území
bývalého okresu.

Jednotlivé knihovny vám také postupně
představujeme na stránkách našeho

e-čtvrtletníku v rubrice Knihovny Jablonecka.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého
kraje byla připravena mapa a databáze knihoven

Libereckého kraje, která slouží jako adresář
knihoven, přináší informace o poskytovaných

službách, otevírací době a přesném umístění
knihovny v obci, obsahuje odkazy na internetové

stránky knihoven i na jejich on-line katalogy.

Odkaz na mapu a databázi knihoven
Libereckého kraje:
http://maps.krajlbc.cz/mapserv/knihovny/v
ny/



CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?

PŘEDSTAVÍME VÁM SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Jedná se o knihovnickou službu, která
zajišťuje uživateli (registrovanému čtenáři)
naší knihovny zapůjčení dokumentu, který

není v našem knihovním fondu, a to
prostřednictvím jiné knihovny.

Požádaná knihovna je povinna žádající
knihovně dokument zprostředkovat ze svého

fondu formou výpůjčky nebo vytvořením
kopie dokumentu. Jedná se o vzájemnou

dohodu mezi knihovnami, které své lokální
vlastnictví dokumentů využívají pro zasílání
dokumentů dalším knihovnám, jednotlivým

uživatelům a organizacím.

Meziknihovní výpůjční služby představují
jednu ze základních složek spolupráce mezi

knihovnami a ostatními informačními
institucemi při zajišťování pohotového

a rovnoprávného přístupu uživatelů
k informacím a dokumentům. Jejich podstata
spočívá v povinnosti každé knihovny obstarat

pro své uživatele informační prameny, které
nejsou ve fondu knihovny z kterékoli jiné

knihovny. Ta je pak povinna půjčit tyto
prameny ze svých fondů.

Podmínky meziknihovní výpůjční služby
stanovuje zákon č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon).

MVS je ze zákona poskytována bezplatně,
avšak za dopravu knihovního dokumentu
či za poskytnutí kopie dokumentu v rámci
meziknihovních reprografických služeb
může knihovna požadovat úhradu
za vynaložené náklady.

Naše knihovna zajišťuje též
vypůjčení dokumentu ze zahraniční
knihovny, a to v rámci mezinárodní
meziknihovní výpůjční služby.



PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
DOPORUČÍME VÁM KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI A KTERÉ NÁS ZAUJALY.

NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

MARKUS ZUSAK

ZLODĚJKA KNIH

Světový bestseller pro mladé i dospělé čtenáře.
Mladý australský autor sepsal silný, jímavý

a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil
Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák,

s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou;
má všechny předpoklady pro to být svědkem

a vypravěčem. Ale příběh Liesel Memingerové je
tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat zájem

o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a úlevu
z konců. I Smrt má srdce. Zusakova kniha se

vydává na smutná místa, rozhodně ale není
skličující.

Kniha se stala záhy po svém vydání mezinárodním
bestselerem. Vyšla poprvé v roce 2006, letos její
prodej dosáhl 1 000 000 výtisků po celém světě.

Čtenáři oceňují Zusakovo vypravěčské umění,
originální volbu vypravěče, poetický jazyk, zejména

se však vyzvedává téma knihy. Druhou světovou
válku a holokaust se Zusakovi podařilo originálně

a působivě zprostředkovat i těm, kteří tu dobu
znají už jen z literatury, filmů či z vyprávění. Líčí ji

jednak pohledem vševědoucí a všudypřítomné
smrti, jednak slovy dítěte, navíc dítěte žijícího

v Německu, v poražené zemi. Zaměřuje se ale spíš
na všední život v zázemí, do kterého válka jen

pomalu a plíživě proniká.

Podle Zusakových vlastních slov ho
k napsání knihy inspirovalo vyprávění
jeho matky, která prožila válku
v Mnichově a zažila bombardování města,
byla i svědkem scény, která získala důležité
místo ve Zlodějce knih: městem prošel
průvod Židů pochodujících
do koncentračního tábora; jakýsi muž prý
jednomu z nich podal kousek chleba
a dostal za to pár ran důtkami od vojáka
z eskorty. Kolem této scény, spojující
laskavost a krutost, dvě krajní polohy
lidské povahy, pak vyrostl obsáhlý příběh,
který dokáže podmanit.

Zdroj:
https://www.kosmas.cz/knihy/147801/zlodejka-knih/

Zusak, Markus. Zlodějka knih. Vyd. 1.
Praha : Argo, 2009. 526 s.
ISBN 978-80-257-0188-1

Podle knihy byl natočen film (premiéra
v lednu 2014).

Recenze filmu:
http://kultura.idnes.cz/recenze-zlodejka-knih-0u0-
/filmvideo.aspx?c=A140116_112923_filmvideo_ts
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/258920-az-
nepatricne-laskava-zlodejka-knih/



REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVÍME VÁM ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

* 1977

Kateřina Havlová je od roku 2011 ředitelkou
úřadu oblastního spolku Českého červeného

kříže (ČČK) Jablonec nad Nisou.

Český červený kříž je humanitární občanské
sdružení působící na celém území České

republiky. Působí zejména v oblasti
humanitární, sociální a zdravotní.

V případě živelných katastrof pomáhají
jablonečtí dobrovolníci v místech, kde je

pomoci zapotřebí, jezdí na různé soutěže,
vyučují první pomoc na školách, organizují

besedy pro seniory, kurzy nejen první pomoci,
ale i zdravého životního stylu.

Katřina Havlová, jak na sebe
prozradila v rozhovoru

pro Jablonecký měsíčník, ráda
sbírá bylinky, chodí

se psem do přírody a jezdí
na koni.

O její zálibě v bylinkách se
mohli nejednou přesvědčit

i návštěvníci naší knihovny. V roce
2012 připravila na toto téma dvě

přednášky, a to "Bylinky v naší kuchyni"
a "Bylinky pro život".

KATEŘINA HAVLOVÁ

Je ale i autorkou knih.

Její prvotina "Maminko, prosím tě, nepij!"
vyšla v roce 2004. Jedná se o velmi silný
a drsný příběh čtrnáctileté Darji, vyrůstající
v rodině alkoholiků.

Druhou knihu "Nejhorší rok
mýho života aneb Už žádné další
rady pro puberťáky", vydalo
v loňském roce nakladatelství Mladá
fronta.

Opět je to kniha určená pro
dospívající mládež a vypráví příběh
dívky, která si ze smutku začne psát
blog. Ten se brzy stane víc než jen
veřejným deníčkem.

Její zápisky si kromě vrstevníků čtou
i zkušení odborníci a formou diskusních
příspěvků podporují Kiki v situacích, se kterými
se sama nedokáže vyrovnat.

Zdroj:

http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2012/10-2012/katerina-havlova.html

http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/z-nasich-poradu/



KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVÍME VÁM DALŠÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ŽELEZNÝ BROD

Město Železný Brod leží v krásném údolí
řeky Jizery na rozhraní Českého ráje,

Jizerských hor a Krkonoš.
V současné době v něm žije okolo

6.500 obyvatel.

Ve městě a jeho blízkém okolí je možné
navštívit řadu historických památek.

Kulturní zážitek přinese návštěva Městské
galerie Vlastimila Rady nebo Městského

divadla, které jsou umístěny
v budově radnice.

Mezi největší kulturní akce města patří:
Železnobrodský jarmark, který se koná vždy

druhý červnový víkend a celé město zaplní
velké množství stánků s tradičními výrobky,

a Skleněné městečko, slavnost sklářského
řemesla, která se koná o víkendu v druhé

polovině září. K vidění je sklářský veletrh,
výroba skla, výstavy, odborné semináře

a bohatý kulturní program.

Městskou knihovnu najdete na Poříčí
v budově bývalé mateřské školy, nedaleko
Penny Marketu. Nabízí čtenářům bohatý

výběr z krásné i naučné literatury, z novin
a časopisů a další služby, včetně veřejného

internetu. V prostorách knihovny se
pořádají kulturně-výchovné akce pro školáky

a studenty - besedy, autorská čtení
či výtvarné dílny.

Otevírací doba:

Pondělí zavřeno
Úterý 9 - 17,30
Středa 9 - 17,30
Čtvrtek 9 - 17,30
Pátek 9 - 17,30

http://zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-
spolky/knihovna/

Knihovna se pravidelně zapojuje do
celostátních a regionálních projektů, oceňuje
svého Čtenáře roku, účastní se setkání Dne
čtenářů na hradě Valdštejně, úspěšně se svými
dětmi reprezentuje v soutěži dětských
vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo.

Kromě vlastní městské knihovny slouží
čtenářům i pobočka v Jirkově.



AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

ČTENÁŘ ROKU 2014

V rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů
jsme

4. března 2014 vyhlásili Čtenáře roku
a ocenili tři nejaktivnější čtenářské rodiny

jako poděkování
za využívání knihovnických služeb.

Kritériem výběru bylo množství výpůjček,
evidovaných v knihovním systému Clavius,

a registrace v knihovně jak alespoň jednoho
z rodičů, tak i dítěte.

Čtenářem roku se staly rodiny Slavíkova
za 207 výpůjček, Gaislerova za 169 výpůjček

a rodina Machačných za 147 výpůjček.

MĚSTO OBJEKTIVEM
LADISLAVA MRNI

Od začátku března 2014 vystavuje Ladislav
Mrňa v prostoru schodiště staré radnice
fotografie na téma město. Touto kolekcí se
snaží přiblížit město trochu nevšedním,
abstraktnějším pohledem, z větší části
v detailu. Sjednocujícím prvkem je čtvercový
formát. Fotografie nejsou jen z Jablonce, ale
i z jiných měst České republiky.



AKCE V KNIHOVNĚ
PŘIPRAVUJEME



AKCE V KNIHOVNĚ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

HOLDUJ TANCI, POHYBU
Fotografujete rádi a chtěli byste si poměřit síly s ostatními?

Pak právě pro vás jsme vyhlásili 6. ročník fotografické soutěže na téma Holduj tanci, pohybu.
Neváhejte a své snímky nám zašlete nejpozději do 15. května 2014.

Bližší informace a podmínky jsou uvedeny na webových stránkách knihovny
v záložce Soutěžte s námi.

Vyhlášení soutěže proběhne ve čtvrtek 29. května 2014.



UČITEL A KNIHOVNÍK
JULIUS STREIT (1884-1966)

VÝSTAVA KE 130. VÝROČÍ NAROZENÍ ŘEDITELE
JABLONECKÉ VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Učitel a knihovník Julius Streit se narodil
v roce 1884, tedy v době, kdy post starosty

města Jablonce už tři roky zastával Adolf
Heinrich Posselt. Pro město to bylo
období hospodářského, stavebního

i demografického rozkvětu, který trval
po několik následujících desetiletí.

S rozvojem města rostl postupně i zájem
zdejších lidí o regionální historii a tradice,

začaly se vydávat místní i okresní vlastivědy.
Láska k vlasti a domovu představovala v té

době vysokou společenskou hodnotu.

Streit do Jablonce přišel coby mladý učitel
v roce 1911 a brzy zapadl do zdejšího

prostředí. Svoji profesi kantora však po pár
letech opustil, aby se mohl věnovat nově

založené městské knihovně,
vzdělávání a osvětě.

Měl to štěstí, že podstatnou část svého
působení v Jablonci prožil za doby

úspěšného úřadování starosty
Karla R. Fischera, s nímž ho pojila řada

stejných zájmů, členství v mnoha spolcích
a v neposlední řadě i práce v knihovní radě.

Na postu ředitele německé městské knihovny
působil do konce druhé světové války, kdy

stejně jako řada dalších musel město
a Jizerské hory opustit, aby začal

v domově novém.

V Německu se pak po letech opět vrátil
ke své původní profesi učitele. Na svoji
vlast ale nezapomněl a věnoval ji nejednu
ze svých vzpomínek.

Výstava se snaží přiblížit osobnost člověka,
který stál na počátcích jabloneckého
německého veřejného knihovnictví jako
jednoho z kořenů současné městské
knihovny.



LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století se narodil 28. března 1914 v Brně,
dětství prožil v Polné a Nymburce, kde také vystudoval místní reálku. Poté pokračoval
ve studiích na Právnické fakultě UK v Praze, po uzavření českých vysokých škol německou
okupační správou prošel řadou profesí – úředník, traťový dělník, výpravčí. Po skončení druhé
světové války dokončil vysokoškolská studia, nicméně kariéry právníka se vzdal.

V letech 1947–1949 pracoval jako obchodní cestující, v roce 1949 nastoupil do kladenských
oceláren, kde v roce 1952 utrpěl těžký úraz. Od roku 1954 pracoval jako balič papíru
ve Sběrných surovinách a od roku 1959 jako kulisák v pražském Divadle S. K. Neumanna
(dnešní Divadlo pod Palmovkou).

V roce 1956 se oženil. Jeho žena Eliška je známá z Hrabalových próz jako Pipsi. Od roku 1963
až do své tragické smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání.

Svou první knihu, povídkový soubor Perlička na dně, vydal až v roce 1963 ve svých 49 letech.
Obrovský ohlas knihy urychlil vydání další – Pábitelů v roce 1964. Svérázné figurky a originální
styl vyprávění, použité v prvních dvou knihách, pak Hrabal ještě více rozvinul ve své třetí
vydané próze, nazvané Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), kde v jedné jediné dlouhé
větě strýc Pepin (Hrabalův skutečný strýc Josef Hrabal) vypráví o svých životních a milostných
zkušenostech. O rok později vycházejí Ostře sledované vlaky a Inzerát na dům, ve kterém již
nechci bydlet, kde Hrabal podává syrový obraz společnosti padesátých let.

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy Hrabal nesměl publikovat. Přes tento
zákaz vznikly v sedmdesátých letech mnohé z dnes nejslavnějších Hrabalových děl -
Obsluhoval jsem anglického krále a trilogie Postřižiny (1976), Krasosmutnění (1979)
a Harlekýnovy miliony (1981).

BOHUMIL HRABAL
100. VÝROČÍ NAROZENÍ

Zdroj: http://www.spisovatele.cz/bohumil-hrabal




