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Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou byla založena jako městská příspěvková organizace 1. dubna 1996.
Hlavní účel a předmět činnosti je dán zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a dále je vymezen zřizovací
listinou v platném znění. Se souhlasem svého zřizovatele vykonává na základě smluvního ujednání s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci regionální funkce v okrese Jablonec n.N. Knihovna je členem Svazu
knihovnických a informačních pracovníků ČR, Sdružení uživatelů knihovních systémů Lanius a pracovní
skupiny knihoven Euroregionu Nisa.
V systému knihoven České republiky je knihovnou základní, která zpřístupňuje knihovní dokumenty z vlastního
fondu nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z fondů jiných knihoven, poskytuje bibliografické,
referenční, faktografické informace a umožňuje přístup k informacím na internetu i z vnějších informačních
zdrojů, a to v rámci možností licenčních podmínek. Poskytuje služby také v kulturní, výchovné a vzdělávací
činnosti.
Organizace poskytuje služby věřejnosti ve staré radnici na Dolním náměstí 1 a ve čtyřech městských pobočkách,
a to v budově Centra sociálních služeb v Palackého ulici 65, v kokonínském kulturním domě v Dělnické ulici
327, v základních školách v Mozartově 24 a Na Šumavě 43.
Organizace se skládá z oddělení půjčoven (pro dospělé čtenáře, pro děti a mládež), z oddělení ostatních služeb
(studovna, čítárna, multimediální oddělení, pobočky), z oddělení zpracování fondu (akvizice, katalogizace,
zpracování fondu), z regionálního oddělení (pro výkon regionálních funkcí), z audiovizuálního oddělení
(kulturní a vzdělávací činnost, medializace, propagace), z ekonomicko - správního oddělení. Statutárním
orgánem je ředitel, jmenovaný do funkce radou města. V knihovně pracovalo k lednu 2012 na 23 fyzických
zaměstnanců, z toho 2 pro výkon regionálních funkcí. V přepočtu na celé úvazky 19,85 zaměstnanců.
Od pondělí do pátku je zajištěn veřejnosti přístup k dennímu tisku, vybraným titulům časopisů, zákonům,
internetu, regionální literatuře, audiovizuálním dokumentům prostřednictvím služeb studovny, čítárny
a multimediálního oddělení, a to od 08:00 do 18:00 hodin; k beletrii, ostatní naučné literatuře, společenským
a naučným časopisům v oddělení pro dospělé čtenáře v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 18:00 hodin, ve středu a
v pátek od 09:00 do 17:00 hodin; v oddělení pro děti a mládež v úterý a ve středu od 12:30 do 17:00 hodin,
ve čtvrtek a v pátek od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin. Pobočka v Palackého ulici je k dispozici
v úterý od 15:00 do 17:00 hodin; pobočka Mšeno v úterý od 12:00 do 17:00 hodin; pobočka Kokonín ve středu
od 10:00 do 17:00 hodin a pobočka Šumava od 13:45 do 17:00 hodin. Dopoledne na pobočkách Mšeno a
Šumava je vyhrazeno pro potřeby žáků základních škol, ve kterých jsou městské pobočky umístěny.
Audiovizuální oddělení je přístupno veřejnosti dle aktuální programové nabídky.
Knihovna nabízí a poskytuje tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

půjčování knih, novin, časopisů, společenských her, elektronických a audiovizuálních dokumentů
dle licenčních podmínek,
přístup k internetu i wi-fi připojení ve studovně,
meziknihovní výpůjční službu,
eDDO - elektronické dodávání dokumentů,
rezervační službu ( objednávání volných knihovních dokumentů, rezervace půjčených dokumentů ),
on-line katalog včetně katalogu regionálního výměnného souboru,
bibliograficko-informační službu,
regionální literaturu, tisk a informace,
náhled do novodobých kronik města, usnesení rady i zastupitelstva města,
přístup do databází CO TO JE?, ASPI, SOLÓN, TAMTAM, MANUSCRIPTORIUM,
PC Translator - překladač textů i www-stránek Č - An, Ně, Fr, Ru, Šp, It. ,
Zoomtext 9, Bizon, digitální lupa Compact, půjčování čtečky elektronických knih,
bibliobox HERBIE pro vracení knihovních jednotek,
knihovnicko-informační lekce,
autorská čtení, cestovatelské besedy a přednášky, hudební besedy pro školy a další zájemce, besedy
o historii města a regionu, výstavy fotografií a výtvarných prací, soutěže pro děti i dospělé,
prodej vyřazených knih a kopírování,
rozvoz knih imobilním čtenářům,
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a v rámci výkonu regionální funkce:
•
•
•
•
•
•
•

nákup, kompletní zpracování a distribuci knižních fondů na obecní a městské knihovny regionu,
organizaci výměnných souborů,
on-line katalog výměnných souborů,
přímou metodickou pomoc veřejným knihovnám,
poradenské služby a odborné konzultace v knihovnické problematice,
aktualizace a revize knihovních fondů,
zpracování statistických rozborů činnosti veřejných knihoven regionu.

Statistické údaje a přehledy
Stav knihovního fondu k 31.12. sledovaného roku vykazuje 104 841 knihovních jednotek, z toho je
9 869 knih z výměnného souboru, určeného k aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven okresu. Knihovní
fond se skládá z 101 701 knih, 2 202 zvukových dokumentů, 774 zvukově-obrazových dokumentů, 149
elektronických a 15 jiných dokumentů. Knihovna odebírá 222 exemplářů docházejících periodik. Za rok 2012 se
půjčilo 279 520 jednotek, z toho je 110 324 evidovaných prezenčních výpůjček. Knihovních služeb využilo
108 396 návštěvníků, z toho 88 637 přímo a 19 759 prostřednictvím on-line služeb systému Clavius. Knihovna
zpracovala 4 833 registrací, z toho 1 550 u uživatelů do 15 let. Přehledy za jednotlivá oddělení, přehledy druhů
výpůjček a typu služeb znázorňují následující grafy:

Využití knihovny dle služeb

Návštěvníci celkem

Kulturní služby

virtuální návštěvy;

6%

Internet

19759; 18%

15%

fyzické návštěvy;

Knihovnické služby
79%

88637; 82%

Návštěvníci - hlavní budova

Registrovaní čtenáři - hlavní budova

Audiovizuální odd.;
3040

Multimediální odd.;

Multimediální odd.;

10491

395

Odd. pro dospělé;
34460

Odd. pro děti;

Odd. pro dospělé;

1165

2606

Studovna a čítárna;
17569

Odd. pro děti;
12971

Návštěvníci - pobočky
Janovská;

Kokonín;

485

1320

Registrovaní čtenáři - pobočky
Šumava;

Janovská;

Kokonín;

34

96

288

Šumava;
4461

Mšeno;

Mšeno;

3840

249
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Výpůjčky - hlavní budova

Výpůjčky - pobočky

Odd. pro dospělé;
102669

Mšeno; 14801

Studovna a čítárna;
109203

Šumava; 9970
Odd. pro děti;

Kokonín; 5130

29446

Janovská; 2506

Multimediální odd.;
5795

Výpůjčky podle fondu
periodika; 124946

krásná lit. dospělým;
84353

naučná lit. dospělým;
25835

krásná lit. dětem;
28813
naučná lit. dětem;
9277

audiovizuální výpůjčky;
5784
elektronické dok.; 470
jiné; 42

Nejvíce se půjčovala periodika, pak beletrie, naučná literatura, audiovizuální nosiče a ostatní knihovní
dokumenty. Nejvíce návštěvníků odbavilo oddělení pro dospělé čtenáře, nejvíce výpůjček se realizovalo
ve studovně a v čítárně. V případě poboček měla nejvíce návštěvníků a registrací pobočka Šumava, nejvíce
výpůjček pobočka Mšeno. Pořadí samozřejmě ovlivňuje rozsah služeb, doba výpůjček a jejich podmínky, počet
svazků v knihovním fondu, otevírací doba, velikost obsluhované populace apod. Do počtu návštěvníků jsou
započítávány pouze fyzické návštěvy, neboť virtuální návštěvy jednotlivých oddělení systém neodliší.
Počet návštěvníků knihovny ve srovnání s roky 2010 a 2011 poklesl, je však stále vyšší než v roce 2009.
Vývojový trend u fyzických návštěvníků je mírně klesající, u virtuálních návštěv mírně stoupající. Virtuální
návštěvníci vstupují do on-line katalogu prostřednictvím internetu mimo knihovnu. Pro vyhledání autora, knihy,
časopisu, informací o lokaci a dostupnosti požadovaného titulu, popř. pro jeho objednání či rezervování, nemusí
knihovnu přímo fyzicky navštívit. Stejně tak k prodloužení výpůjček, zrušení rezervací, k získání informací
o zaplacených i neuhrazených poplatcích, o výpůjčkách, o době registrace a dalších informacích ze čtenářského
konta mohou naši uživatelé vstoupit přímo do výpůjčního protokolu odkudkoli mimo knihovnu. Do virtuálních
návštěv nejsou započítávány vstupy na webové stránky, ani zpracování odpovědí na dotazy položené
prostřednictvím e-mailů, služby Ptejte se knihovny, návštěvní knihy, el.diskuzí apod.
Počet registrací za jednotlivá oddělení a pobočky je ve srovnání s předcházejícími dvěma roky nižší. Podobně
jako u návštěvnosti neklesl jejich počet na úroveň roku 2009.
V případě výpůjček tištěných dokumentů nastal v porovnání s rokem 2011 výrazný pokles u periodik a beletrie
pro dospělé, mírný vzestup pak u naučné literatury a beletrie dětem. Do kategorie jiných dokumentů jsme
zařadili výpůjčky společenských her. Vzhledem k jejich pořízení v roce 2012 nemáme srovnání s předcházejícím
obdobím. Audiovizuální výpůjčky jsou bez výrazné změny.
Více již uvedené grafy návštěvnosti, počtu registrací a výpůjček za období 2009 až 2012:
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Návštěvnost 2009 - 2012
2009

2010

2011

2012

109534
93286

90966

111251

108396

94839
88637

80434

14405

Fyzické návštěvy

16248

20285

19759

Virtuální návštěvy

Celkem

Registrace 2009 - 2012
2009

2010

2011

2012

5083

4975

4833

4457

1468

1585

1550

1207

Registrace

z toho do 15 let

Výpůjčky - tištěné dokumenty
2009

2010

2011

2012
144110

143449
124946

117850

92013
87530

89791
84353

28723 28094 26664 25835

23228 29605 28222 28813
8132 9726 8494 9277

Naučná pro dospělé

Krásná pro dospělé

Naučná dětem

Krásná dětem

Periodika
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Výpůjčky - dokumenty jiné
2009

5795

2010

2011

2012

5784

4562

527

522

596

526

470
0

Audiovizuální výp.

Elektronické dok.

0

0

42

Jiné

Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 standard veřejných knihovnických a informačních služeb
a změnilo a upravilo dosavadní hodnoty sledovaných indikátorů, např. výdej finančních prostředků na nákup
knihovního fondu, počet studijních míst, počet PC stanic, počet přírůstků fondu. V kategorii knihoven měst
s počtem nad 40 tisíc obyvatel hodnoty navýšilo. Standard splňuje jablonecká knihovna v provozní době, ostatní
indikátory nesplňuje:
Indikátor

Doporučená hodnota

Městská knihovna

Provozní doba pro veřejnost
Výdej na nákup knihovního fondu
Přírůstky knihovního fondu
Počet studijních míst
Počet veřejných stanic připojených k internetu
Plocha pro uživatele

50 a více hodin
30 – 45 Kč / 1 obyvatel
10 % z volného KF
120 a více
20 a více
60 m2 / 1000 obyvatel

50 hodin
17,16 Kč / 1 obyvatel
4%
70
16
21 m2 / 1000 obyvatel

Všechna ustanovení standardu mají povahu doporučení. Při hodnocení se mají použít přiměřeně s ohledem
na funkce knihovny a její postavení v kulturní infrastruktuře města.
Finanční hospodaření
Rozpočet
Rozpočet pro rok 2012 byl sestaven jako ztrátový, a to ve výši 34 tisíc Kč, což jsou odpisy. Hlavní činnost
vykázala ztrátu ve výši 24 tisíc Kč. Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 8 tisíc Kč. Ztrátu 16 tisíc Kč
si organizace pokryje z rezervního fondu.
V rámci rozpočtu se podařilo obměnit 3 PC, 1 záložní zdroj k PC, 1 čtečku čárových kódů a další drobné
vybavení. Z příspěvku zřizovatele na investice se pořídil server pro výpůjční systém Clavius. Z vlastního
investičního fondu se zařídila šatna pro návštěvníky knihovny.

Položka
Dotace na provoz zřizovatel
Dotace KÚ
Dotace státní
Výnosy z činnosti
Ostatní výnosy z činnosti
VÝNOSY CELKEM

Hlavní činnost
6 830
969
38
576
49

Vedlejší činnost

8 462

63

63

Celkem
6 830
969
38
639
49
8 525
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Spotřeba materiálu
DDHM
Spotřeba energie
Oprava a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1 187
90
425
97
309
6 121
196
31
30
8 486
-24
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55

1 191
90
425
99
309
6 170
196
31
30
8 541

8

-16

2
49
0

Granty, jiné finanční zdroje a další formy podpory
Na výkon regionální funkce získala knihovna dotaci ve výši 969 tisíc Kč. Z grantového programu VISK 3
Ministerstva kultury ČR obdržela 38 tisíc Kč na projekt Doplnění modulu revize knihovnického systému Clavius
ve vybraných knihovnách okresu. Z programu Knihovna 21.století jsme žádali na pokračování projektu Hovory
pod rampou o částku 10 tisíc Kč, ale žádosti nebylo vyhověno. Díky účasti v konsorciu knihoven pro čerpání
prostředků z programu VISK 8A se nám podařilo snížit náklady za využívání databází Anopress on-line o částku
26 880,- Kč a ASPI o částku 8 640,- Kč. Z programu města Jablonec 2012 jsme čerpali celkem 14 tisíc Kč
na organizaci fotografické a literární soutěže. Na aktualizaci a obohacení knihovního fondu o cizojazyčnou četbu
nám poskytly finanční příspěvky společnosti TRW Automotive Czech ve výši 10 tisíc Kč a Dům českoněmeckého porozumění v Rýnovicích ve výši 3 tisíce Kč; na pořízení společenských deskových her přispěla
Nadace Preciosa částkou 5 tisíc Kč. Pravidelný uživatel služeb studovny a čítárny J.P. přispěl knihovně částkou
1 tisíc Kč. Z projektu Česká knihovna jsme rozšířili fond o 32 knih a snížili výdaje na jeho aktualizaci o 6 527,Kč. Provozní náklady organizace snižuje i připojení hlavní budovy a poboček k internetu zdarma na základě
dohody zřizovatele se společností Grepa Network, dále provozování internetových stránek společností
AS4U.CZ, podpora soutěží fotoklubem Balvan a společností LACCER.
Veřejnosprávní kontrola
27. června 2012 proběhla kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na výkon
regionálních funkcí v roce 2011. Pověření ke kontrole vydal ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole
s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, vedoucí kontrolního orgánu krajského úřadu
pod č.j. OKPPCR/6/2012. Kontrolu provedly Mgr. Jana Damborská a Věra Forbelská s konstatováním:
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení, finanční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje byl
účelně použit. Nápravná opatření nebyla uložena.
Činnost knihovnická a výkon regionální funkce
V roce 2012 zapsala knihovna do fondu 4 678 knihovních jednotek, z toho 3 432 svazků pro městský fond a
1 246 svazků pro výměnný fond. Pro knihovny obcí Jablonecka jsme nakoupili 2 682 knih a celkem zpracovali
3 121 svazků, připravili a rozvezli 239 výměnných souborů s 8 427 svazky, pro městské pobočky vyexpedovali
1 223 nových knih a na 971 kusů přelokalizovali, pro imobilní čtenáře rozvezli 1 016 knih. Obecním knihovnám
jsme poskytli 82 konzultací a 85 metodických návštěv, zrevidovali 10 542 knihovních jednotek ve Lhotce,
Stanovém, Huti a v Lučanech nad Nisou.
Reorganizovali jsme fond beletrie v kruhových regálech a fond cestopisů v oddělení pro dospělé čtenáře.
K úpravám rozložení fondu došlo i v oddělení pro děti a mládež. Knihovní služby jsme rozšířili o nabídku
půjčování společenských deskových her a tematických kufříků pro děti: Předškolák, Doprava, Lidské tělo a
první pomoc. Dospělým čtenářům jsme nabídli sestavení tematických knižních balíčků: Noci s hororem,
Severské detektivky pro každého, Bojujeme proti depresi, Příběhy ze života, Česká historie v příbězích, Povídky
současných českých autorů, S romantikou za každého počasí.

7

K internetovým stránkách knihovny jsme vytvořili německou a anglickou jazykovou mutaci se základními
informacemi a přidali elektronickou žádanku MVS. V systému Clavius jsme nabídli elektronickou předregistraci
čtenáře. Start smartkatalogu byl odložen na následující rok.
Vzhledem ke zprávám o skončení státního projektu PIK (připojení knihoven k internetu) k poslednímu březnu
jsme v něm ukončili naši účast a za podpory zřizovatele nově řešili připojení městských poboček ve Mšeně a
v Kokoníně k internetové síti.
V květnu jsme na žádost jabloneckého Centra sociálních služeb přestěhovali městskou pobočku na Palackého 65
ze suterénu do přízemí vedle klubovny seniorů a v červnu jsme pro změnu na hlavní budově předali veřejnosti
do užívání opravené šatní prostory s uzamykatelnými skříňkami na odkládání věcí.
Uspořádali jsme dva aktivy profesionálních knihoven, a to v Rychnově a v Železném Brodě, a dva aktivy
pro neprofesionální knihovníky v Jablonci nad Nisou. Projednávali jsme revize, informace ze SKATu,
z krajského setkání knihovníků na KÚ v Liberci či z jiných školení a seminářů, dále grantové možnosti, finanční
výhledy na příští období, zkušenosti se sbíráním statistických podkladů jednak pro roční výkazy, jednak
pro hodnocení standardu VKIS či k průzkumům, např. mzdové, vzdělanostní a věkové struktury pracovníků
knihoven a k projektu internetového připojení knihoven. V rámci knihovnických setkáváních probíhala praktická
proškolování v obsluze výpůjčního protokolu a dalších modulů programu Clavius. Zazněl příspěvek k historii
knihovnictví na Jablonecku i ke katalogizaci elektronických knih.
Exkurzi po naší knihovně jsme připravili pro knihovníky ze Švýcarska a pro knihovníky z polské Jelení Hory.
Obecní knihovně v Huti jsme pomohli s přechodem z knihovního systému Lanius na Clavius a pro 13 knihoven
získali finanční prostředky na rozšíření současných systémů o modul revize knihovního fondu.
Níže uvedené grafy zachycují situaci v počtu návštěvníků, registrovaných čtenářů, počtu výpůjček a nákladů
na obnovu knihovního fondu v okrese Jablonec n. N. Ve vztahu k roku 2011 poklesla návštěvnost především
u profesionálních knihoven. Obdobná situace je i v počtu registrovaných čtenářů, což neplatí pro knihovny
neprofesionální. V případě počtu výpůjček a vynaložených finančních prostředků je zaznamenán pokles
jak u profesionálních, tak neprofesionálních knihoven:

Návštěvníci
2010

2011

Registrovaní čtenáři

2012

rok 2010

180549
161271

rok 2011

rok 2012

8729 8880 8584

172737

2562 2735 2646
1295 1280 1667
333 360 512
9383 10693

10092
celkem

profesionální knihovny

neprofesionální knihovny

Výpůjčky
2010

2011

celkem

do 15 let

neprofesionální knihovny

Náklady na KF

2012

2010

458993 455844

2011

2012

1610999 1548787
1536143

428693

34536

profesionální knihovny

do 15 let

profesionální knihovny

30567

263514 251565
27927

neprofesionální knihovny

profesionální knihovny

218278

neprofesionální knihovny
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Činnost kulturně-výchovná a propagační
Na internetových stránkách knihovny jsme uživatelům položili jedenáct anketních otázek na naše služby a
čtenářské zvyklosti. Ptali jsme se na možnost zasílání aktualit na e-mailové adresy čtenářů, na jejich spokojenost
se skladbou knihovního fondu, na vracení knih prostřednictvím biblioboxu, na půjčování čtečky elektronických
knih, na obohacení fondu o společenské deskové hry, na objednávání volných knih, na kurz práce s on-line
katalogem, zda si najdou čas na čtení poezie, jak prožívají četbu elektronických knih, jakou formu a podobu
knihy vlastně upřednostňují a podle jakého klíče si knihy v knihovně vybírají. Ačkoliv nám za rok odpovědělo
na 261 respondentů, tj. nejedná se o reprezentativní vzorek, dověděli jsme se, že zasílání aktualit na e-mailové
adresy čtenáři vítají, v knihovně si knihy vybírají především podle ověřených autorů, se skladbou knihovního
fondu jsou spokojeni, neobávají se vracet výpůjčky prostřednictvím biblioboxu, uvažují o výpůjčce čtečky
elektronických knih, chválí rozšíření fondu o klasické deskové hry, při čtení upřednostňují papírovou knihu,
s četbou e-knih nemají zatím větší zkušenosti, služba Objednej si volnou knihu funguje dobře, nabídku kurzu
práce s katalogem a čtenářským kontem během roku nepostrádají a četbě poezie příliš času nevěnují.
Prostřednictvím webového rozhraní se mohli čtenáři zapojit do vědomostních kvízů a soutěží. Pro dospělé to byl
především Záludný test o roční registraci zdarma, Nejoblíbenější kniha letních prázdnin a Lékařské romány
pod lupou; pro děti a mládež Toulky evropskou historií, Božena Němcová, K. F. May, W. Shakespeare,
II. světová válka, Vůně neznámých dálek, To nejlepší ze světové kuchyně, Pod pěti kruhy, Co vidíme v lese,
Dělání-dělání, Co vymyslely české hlavy, Adventní a vánoční čas.
Každý měsíc jsme vyzývali literární detektivy, aby pátrali, do které knížky náleží námi
ztracený literární úryvek. Pokračovali jsme v šestém ročníku luštitelské soutěže
O zlatou makovici na téma Cestujeme po světě. Do boje o ceny pořízené za finanční
podpory kanceláře primátora města se během roku pustilo na 90 soutěžících, ale jen 25
z nich odevzdalo všech 12 správně vyřešených křížovek. Na Den dětí nechyběly
pohádkové puzzle ani literární rébus.
V rámci projektu Jablonec nad Nisou 2012 jsme uspořádali čtvrtý ročník fotografické soutěže Zaostřeno
na knihu a dvanáctý ročník literární soutěže na motto I malými věcmi se napomáhá velkým. Slavnostní vyhlášení
výsledků fotografické soutěže, do které bylo přijato 58 fotografií, proběhlo ve čtvrtek 31. května 2012
za hudebního doprovodu skupiny Jazz Tet a pod pod záštitou náměstka primátora Petra Tulpy a ve spolupráci
se společností FOTO LACCER a fotoklubem BALVAN. Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže,
ve které se hodnotilo na 120 prací, proběhlo za přítomnosti patronky soutěže Dr. Evy Koudelkové a členů poroty
básnířky Olgy Novotné, Mgr. Petry Handlířové ve středu 5. prosince. Před vyhlášením úspěšných autorů
vystoupili se svým dramatickým pásmem členové Spolku loutkářů Vozichet.
Jako poděkování za využívání knihovnických služeb jsme 20. března vyhlásili
Čtenářem roku tři nejstarší aktivní čtenáře (paní Vlastu Preislerovou, paní Věru
Švandovou a paní Boženu Šafaříkovou) a ocenili je knihami a diplomem s nárokem
na neomezenou bezplatnou registraci. Ke gratulantům se připojili český herec
Stanislav Zindulka a náměstek primátora Petr Tulpa.
Večer s Andersenem proběhl ve spolupráci všech oddělení
knihovny na motivy knihy Boženy Němcové Babička. Krajem svého dětství
provázela dětské účastníky samotná Božena Němcová spolu se svým mužem Josefem
Němcem, kterého děti vysvobodily z vězení splněním prvního úkolu. Následovala
návštěva u manželů Panklových, kde děti poznávaly postavičky z pohádek, hrály
s písmenky knihovnický kriss-kross a řešily znalostní kvíz. V kovárně navlékaly
korálky, ve mlýně si vyzkoušely skákání v pytli a hod střevícem. Na Starém bělidle
se děti potkaly s Babičkou, bláznivou Viktorkou, Kristlou a jejím Jakubem. Poznávaly tam význam starých slov,
cvrnkaly s krabičkou od sirek a hledaly ztracená čísla. Po kratičkém občerstvení následovaly děti známou
spisovatelku do zámku v Ratibořicích, kde si vyzkoušely nelehkou práci zámeckého služebnictva při práci
ve skleníku, v knihovně a v kuchyni.
Po celý rok probíhaly na schodech hlavní budovy výstavy fotografií: v lednu a únoru Z cest po Durynsku
pohledem Lubora Laciny, od března do května Proměny - přírodní motivy básnířky Věry Kopecké, od června
do srpna Zaostřeno na knihu - soutěžní práce ze čtvrtého ročníku fotografické soutěže, od září do listopadu Stopy
ve tmě - práce členů fotoklubu Balvan, od prosince Touha po světle III. - práce manželů Majtánových.
K připomenutí 160. výročí narození a letošního 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického jsme v přízemí
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knihovny zveřejnili výstavu 15 panelů o jeho životě a díle. Výstavu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Literární archiv Památníku národního písemnictví a Literární akademie Soukromé vysoké školy Josefa
Škvoreckého. Na pobočce Mšeno připravil Mgr. Michal Polman výstavu Autogramy slavných osobností.
V Polsku a v Německu si připomínali 150 let od narození Gerharta Hauptmanna (15.11.1862), jednoho
z nejvýznamnějších německých dramatiků z přelomu 19. a 20. století, a 100. výročí od obdržení Nobelovy ceny
za literaturu, kterou mu Švédská akademie udělila v roce 1912. V rámci společné domluvy knihoven
Euroregionu Nisa se k této aktivitě připojila malou výstavou také jablonecké knihovna.
Výběr z nabízených besed, přednášek a autorských čtení po měsících:
Leden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Únor
•
•
•
•
•
•
•
•
Březen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varhany (s Věrou Štrynclovou)
Uran (s Martinem Gembecem)
Jablonecká doprava (s Václavem Vostřákem)
Setkání s Janem Novákem (spolupráce na filmech Valmont, Báječná léta
pod psa apod.)
První pomoc hrou (se Soňou Fidlerovou)
Izrael (promítání)
Miloň Čepelka
Mýtická historie sklářů (s Milanem Turkem)
Bydlení v Jablonci (s Václavem Vostřákem)
Na vlnách hudby a slov (s Miloněm Čepelkou a Josefem Pepsonem Snětivým)
Berlín (s Luborem Lacinou)

Stylová interpretace hudby (s Věrou Štrynclovou)
Začátky americké kosmonautiky (s Martinem Gembecem)
První pomoc pro seniory (se Soňou Fidlerovou)
Únor 48 v Jablonci (s Václavem Vostřákem)
Zajímavosti Libereckého kraje (s Milanem Turkem)
Dva sny (cesty za sny Miroslava Prouska)
Čína (promítání)
Setkání se spisovatelem a scénáristou Jiřím Stránským

Musica florea (s Věrou Štrynclovou)
Historie jabloneckého průmyslu (s Václavem Vostřákem)
UFO na Západě? (s Martinem Gembecem)
Dobrovolníci žijí Červeným křížem ( se Soňou Fidlerovou)
Velikonoční vajíčko vodníka Střapatky (s Jindřiškou Kratschmarovou)
Bratři bagři (s Jiřím Macounem)
Hongkong (promítání)
Irisdiagnostika (s Lucií a Inkou Krákorovými)
Setkání s písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem
Vývoj obchodu v Jablonci (s Václavem Vostřákem)
Moje cesta vlakem dětství a naděje (vzpomínání Stanislava Zindulky)
Setkávání 2012 (komponovaný pořad SPMP u příležitosti Světového dne
Downova syndromu)
Knihy z produkce jabloneckého Muzea skla a bižuterie (s Janou Novou)
Poezie a próza českých autorů (prezentace literárních děl
na audioknihách pro CSS)
Večer s Andersenem (pohádkový večer pro děti)

Jiří Stránský

Jindřiška Kratschmarová

Stanislav Zindulka
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Duben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Květen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Červen
•
•
•
•
•
•
•

Duchovní hudba (s Věrou Štrynclovou)
Srí Lanka (promítání)
Vesmírné počasí (s Martinem Gembecem)
Bylinky pro život (s Kateřinou Havlovou)
Budapešť, perla na Dunaji (s Luborem Lacinou)
Perníková chaloupka (s Petrem Vobořilem)
Marina - Ruský příběh ( s Tomášem Klvaňou)
Kouzelné krajiny (promítání)
Deset let s Václavem Havlem (o Václavu Havlovi s Ladislavem
Špačkem)
Nastavte uši, pozorujte (představení VOZICHET)
Pašijové čtení (Bratrská jednota baptistů)

Ladislav Špaček

Po stopách života a díla Karolíny Světlé (s Milanem Turkem)
Astroshow (se Zdeňkou Svobodovou a Lucií Slaninovou)
Ave Maria (s Věrou Štrynclovou)
Vesmírné zákryty (s Martinem Gembecem)
Bylinky v naší kuchyni (s Kateřinou Havlovou)
Vietnam (promítání)
Arnošt Lustig - Devět životů (s režisérem filmu Ivo Pavelekem a
Marta Kottová a Ivo Pavelek
pamětnicí Martou Kottovou)
Keňa, více než Safari (beseda ze šestého pobytu v Africe s Monikou
Schierovou a s Monikou Sobotkovou)
Zaostřeno na knihu (vyhlášení výsledků fotografické soutěže se skupinou Jazz Tet)

Vzpomínka na Pavarottiho (s Věrou Štrynclovou)
Přechod Venuše přes Slunce (s Martinem Gembecem)
Lantuin: Svítání osudu (s Barborou Jiříčkovou)
Thajsko (promítání)
Bavorsko (s Luborem Lacinou)
První pomoc v létě o prázdninách (lekce ČČK)
Zázračné krajiny (promítání)

Barbora Jiříčková

Září
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Říjen
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonín Dvořák (s Věrou Štrynclovou)
Indonésie (promítání)
Na hranicích sluneční soustavy (s Martinem Gembecem)
Sasko-Anhaltsko (s Luborem Lacinou)
Den evropského kulturního dědictví (promítání filmů o Jablonci)
Stará radnice obrazem i slovem (s Janem Kašparem a Jitkou Noskovou)
Lužičtí Srbové (s Milanem Turkem)
Vznešené krajiny (promítání)
V blízkosti slavných (s Michalem Polmanem o sbírání autogramů)

Koncertní kytara (s Věrou Štrynclovou)
Bylinky pod hvězdami (s Kateřinou Havlovou a Zdeňkou Svobodovou)
Janovice nikdy více, lepší kouli do palice (setkání s Miloslavem
Lubasem)
Setkání s Michalem Vieweghem
Dubaj (promítání)
Novinky z Marsu (s Martinem Gembecem)
Hledání ztraceného času (s Janem Kašparem o místní kinematografii
z pohledu archiváře)
Československé opevnění 1937-1938 a Jizerské hory (s Jiřím Duškem)

Michal Polman

Michal Viewegh
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•
•
•

Dobrodružná pátrání v minulosti (promítání)
Švýcarsko pohledem (Ondřeje Kafky)
Knížky můžeme i poslouchat (prezentace audioknih pro CSS)

Listopad
• Jan Václav Hugo Voříšek (s Věrou Štrynclovou)
• Omán (promítání)
• Příběhy supernov (s Martinem Gembecem)
• Irisdiagnostika (s Lucií Krákorovou)
• Východní Čechy (pohledem Lubora Laciny)
• Tajemství Ameriky (promítání)
• Křídlem holubím, nohou vraní (s Olgou Novotnou a Ivo Sedláčkem)
• Setkání s Milošem Urbanem nad knihou Praga piccola
• O skřítkovi Pořádníčkovi (s Inkou Urbanovou)
• Den Bible (Bratrská jednota baptistů)
Prosinec
• Vánoce a hudba (s Věrou Štrynclovou)
• Konec světa nebude (s Martinem Gembecem)
• I malými věcmi se napomáhá velkým (vyhlášení výsledků literární
soutěže se skupinou VOZICHET)
• Jizerské hory z nadhledu (s Romanem Karpašem)
• Seychely (promítání)
• Příběh se šťastným koncem (o proměnách vztahů měst Jablonce a
Kaufbeuren s Janem Kašparem)
• Život na Olympu (s Věrou Čáslavskou a Pavlem Kosatíkem)
• Švýcarsko II (s Ondřejem Kafkou)
• Zlatá Makovice (vyhlášení výsledků luštitelské soutěže)

Miloš Urban

Věra Čáslavská a Pavel Kosatík

Během roku probíhala také pasování čtenářů, tvůrčí dílny (např.: kolíčkování,
koláž jabloneckého centra, vánoční svícny), přednáškové lekce pro děti
(např.: Velikonoční povídání, Zvyklosti podzimu, Cesta za poznáním
dobrodružného románu, Nejen o Foglarovi), malá divadélní představení
( O Červené karkulce, O Smolíčkovi).

Další vzdělávání pracovníků

koláž
jabloneckého
centra

Během prvního pololetí probíhal cyklický kurz anglického jazyka, ve druhém pololetí již nikoli, neboť skončilo
financování z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím Unie zaměstnavatelských
svazů ČR. Knihovnické vzdělávání v podobě školení, seminářů, přednášek bylo zaměřeno na inovační postupy
v práci s dětskými čtenáři, na úlohu ilustrace v dětské knize, na šablony webových stránek, na katalog Carmen,
systém Tritius, katalog SKAT, na OPAC v aplikaci pro mobilní telefony, na program Scribus, švýcarské
knihovnictví, italské knihovny, na novelu standardu VKIS, na výkon RF v Libereckém kraji, německy psanou
literaturu, přechod na vyšší verze office, katalogizaci elektronických zdrojů, benchmarking knihoven, na aktivity
českých knihoven, na historii knihovnictví na Jablonecku; neknihovnická školení na odměňování zaměstnanců
ve veřejné sféře, na změny a postupy v ekonomické praxi institucí v kultuře, zákoník práce, aktuální problémy
v účetnictví příspěvkových organizací, na účetní závěrku za rok 2012. Účastnili jsme se knihovnické konference
Knihovny současnosti v Pardubicích a v rámci programu Poznej svého souseda jsme absolvovali literární
exkurzi po stopách Gerharta Hauptmanna a vyslali jednu knihovnici na stáž do knihovny v Jelení Hoře.
Na exkurzi jsme zavítali také do Státního okresního archivu v Jablonci n. N. a do Krajské vědecké knihovny
v Liberci.
Výhled na další období
V roce 2013 plánujeme s ohledem na finanční možnosti rozpočtu organizace 600 tisíc Kč na obnovu knihovního
fondu, což je 13,57 Kč na obyvatele města (standard VKIS doporučuje 30 - 45 Kč). Předpokládáme, že částka
na výkon regionálních funkcí z rozpočtu Libereckého kraje zůstává ve výši roku 2012, z toho na aktualizaci
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výměnného fondu plánujeme 208 tisíc Kč. V položce DDHM počítáme s pořízením 3 PC do výpůjčního procesu,
1 notebooku pro audiovizuální oddělení, 1 tiskárny, 1 stojanu na noviny a několika židlí pro audiovizuální sál.
Rádi bychom umožnili přístup do on-line katalogu a čtenářského konta i prostřednictvím mobilních zařízení
(např. smartphone apod.). Revize knihovního fondu plánujeme v obcích Bezděčín, Josefův Důl, Koberovy, Nová
Ves, Odolenovice, Rádlo a Zásada.
Předpokládáme, že zřizovatel provede rekonstrukci sociálního zařízení v předsálí audiovizuálního oddělení,
výměnu orientačního osvětlení a že v rámci rozpočtu zohlední naše další požadavky na oddělení správy
nebytových objektů.
V roce 2013 uplyne 90 let od otevření a předání německé městské knihovny veřejnosti (Deutsche Bücherei
der Stadt Gablonz an der Neisse, 7.července 1923). K této příležitosti vydáme knižní záložky, připravíme
v přízemí hlavní budovy výstavu k historii knihovny, vydáme a slavnostně pokřtíme knihu Bc. Jitky Noskové
pod názvem Knihovna v proudu času.

Mgr. Zbyněk Duda
ředitel knihovny
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