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hlavní budova:
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.

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.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8.00 – 1 7.00 hod.
Úterý 8.00 – 1 8.00 hod.
Středa 8.00 – 1 7.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 1 8.00 hod.
Pátek 8.00 – 1 7.00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 4.00 – 1 7.00 hod.
Kokonín: Středa 1 0.00 – 1 7.00 hod.
Janovská: Úterý 1 3.30 – 1 5.30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3.45 – 1 7.00 hod.

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

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

Otevření knihovny na hlavní budově
a na pobočkách a případné změny
ve službách či provozní době se řídí
aktuální situací a zněním usnesení
vlády ČR. Sledujte proto naše

webové stránky, popř. facebook.
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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: 7. července 2021

Vážení čtenáři,

s koncem zimy a počátkem jarních měsíců přinášíme
nové číslo našeho elektronického čtvrtletníku.

Kromě tradičních rubrik v něm přibl ižujeme aktivity,
které jsme připravil i pro naše uživatele v uplynulých
třech měsících. I v době omezených možností jsme se
snažil i nabídnout něco nového a zajímavého.

Doufáme, že při čtení příštího čísla e-čtvrtletníku už
bude celková situace příznivější a budeme se moci
s vámi setkat osobně v našich půjčovnách.

Přejeme krásné jarní dny
z knihovny!
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ČORNEJ, Petr.
Jan Žižka. 1 . vyd.

Praha: Paseka 201 9. 855 s.

ISBN 978-80-74329-90-6

PETR ČORNEJ

JAN ŽIŽKA

Velká Žižkova biografie z dílny
respektovaného znalce husitské doby
představuje nepřemoženého hejtmana
v netradičním světle.
Příběh nejslavnějšího českého
vojevůdce se odehrává na pozadí
barvitého dějinného panoramatu,
jež pomáhá porozumět Žižkovu
vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.
Husitský válečník vystupuje
na stránkách knihy jako polní vel itel ,
jehož fenomenální úspěchy vyrůstají
nejen z geniálního strategického
uvažování a jedinečné schopnosti zvol it
překvapivá řešení, ale i z oddanosti
jeho bojovníků a nesporného
charismatu, které mu nemohou upřít
ani jeho nepřátelé.

Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího bojovníka, naplňujícího
boží vůl i vždy a všude. Již v průběhu svého života se stává ikonou
stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých
protivníků.
Žižkův nový životopis vyšel u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské
revoluce. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci
o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo
Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských
poznatků doplňuje, koriguje i překonává.

Zdroj: https://booktherapy.cz/products/jan-zizka-petr-cornej
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Právě před sto lety, dne 1 . dubna 1 921 , byla v Jablonci otevřena
Německá čítárna města Jablonce nad Nisou (Die Deutsche Lesehalle
der Stadt Gablonz a. N.).

Umístěna byla v jedné místnosti budovy obchodní akademie
na Gewerbeplatz (dnešní Horní náměstí). Zpočátku byla přístupná
pouze na několik hodin odpoledne, přes den byla místnost využívána
pro potřeby školy.

Odebíralo se poměrně velké množství novin a časopisů – Gablonzer
Tagblatt, Reichenberger Zeitung, Sudetendeutsche Tageszeitung,
Bohemia, Der Tag, Deutsche Allgemeine Zeitung, Kunst und Dekoration,
Kunst und Handwerk, Die schöne Literatur, Der junge Deutsche,
Die Frau, Wiener Mode, aj.

Čtenáři měli též k dispozici příruční knihovnu, která obsahovala okolo
dvou set svazků nejrůznějších slovníků, příruček a sbírek zákonů.
Tyto knihy se ale půjčovaly pouze v prostorách čítárny.
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BEZKONTAKTNÍVÝDEJ DOKUMENTŮ

Od 2. února jsme pro naše registrované čtenáře oddělení dospělých,
pro děti a mládež, multimediálního oddělení i poboček spusti l i
ve vstupní hale bezkontaktní půjčování potvrzených objednávek knih,
her, časopisů, CD a DVD. Vzhledem k okolnostem je možné obsloužit
v danou chvíl i pouze jednoho čtenáře, a to navíc po domluvě termínu.

Rezervovat dokumenty lze telefonicky,
e-mailem či přes on-l ine katalog, poté
domluvit termín vyzvednutí. Rezervace
telefonicky je však možná jen v pondělí
9–1 2 hodin, od úterý do pátku 9–1 4 hodin.
Nevyzvednutím ve smluveném termínu
rezervace zaniká!

Vracet výpůjčky lze přes bibl iobox nebo jej ich
odložením na vyznačeném místě ve vstupní
hale od úterý do pátku mezi 9–1 7 hodinou.

PŘEDREGISTRACE ČTENÁŘŮ

Od února jsme spusti l i novou službu – předregistraci nových čtenářů.
Protože i v době protiepidemických opatření a omezených služeb byl
mezi l idmi zájem o registraci v naší knihovně a bohužel v rámci
bezkontaktního půjčování nebylo možné provést běžnou registraci
nových čtenářů v půjčovnách, umožnil i jsme zájemcům zaregistrovat se
v knihovně "na dálku".
O předregistraci stačí požádat e-mailem na adrese:
pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz nebo telefonicky 488 388 950
či 723 090 81 8 v pondělí 9–1 2 hodin, od úterý do pátku 9–1 4 hodin.
Knihovnice vyřídí veškeré formality a po uhrazení platby bankovním
převodem si pak noví čtenáři mohou zarezervovat až tři knihovní
dokumenty a stáhnout tři e-knihy. Později , po ověření údajů předložením
platného občanského průkazu, podpisu přihlášky a předání legitimace,
budou moci využívat všech našich služeb.

Velmi nás těší, že je o službu zájem!
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BALÍČEKDOBRÉHO ČTENÍ

Pro ty čtenáře, kteří si nechtějí nebo si
z nějakého důvodu nemohou vybírat knihy
z našeho online katalogu a pak je rezervovat,
nebo i pro ty, kteří jdou náhodou kolem
a nemají nic domluveno, jsme vymyslel i
zajímavou alternativu – BALÍČKY DOBRÉHO
ČTENÍ!

I v době půjčování přes bezkontaktní výdejové
místo nemusejí naši čtenáři odejít z knihovny
s prázdnou. Nabízíme pro ně připravené
balíčky s třemi knihami – některé obsahují
knihy stejného žánru (např. detektivky, romány
pro ženy, sci-fi romány), j iné tematický mix.
Každopádně to bude překvapení, jaké knihy
se v balíčku schovávají!

Za měsíc únor
a březen jsme takto
připravil i téměř
1 70 balíčků.

SEMÍNKOVNA

V měsíci březnu jsme otevřel i Semínkovnu. Jedná se o zajímavou
iniciativu na sdílení osiva mezi zahradníky a u nás ji bude mít na
starosti oddělení studovny. Nyní, po dobu uzavření knihovny veřejnosti ,
se s výměnou semínek mohou naši čtenáři setkat na bezkontaktním
výdejním místě ve vstupní hale.

Iniciativa Semínkovna vznikla v České republice v roce 201 5
na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního
zahradničení a jejímž vzorem byly francouzské Les Grainotheques
a americké The Seedbanks.

Tak jako se v knihovně půjčují knihy, Semínkovna nabízí osivo
do zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy
po přečtení vracejí, tak i při skl izni vaší zeleniny
(ale i květin) myslete na sdílení skl izených
semínek v Semínkovně. Semínka jsou
nabízena bezplatně v malých dávkách pouze
pro osobní potřebu.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Ke kampani českých knihoven Březen –
měsíc čtenářů jsme si letos připravil i několik
novinek. Jednou z nich je nový design webu
knihovny. Vyhlási l i jsme téma fotografické
soutěže "Dobré ráno, ještě lepší den",
otevřel i další kola našich celoročních soutěží,
pro dětské čtenáře připravil i seriál čtení
z knihy "Alenka a Krakonoš" Danky Šárkové.
Našeho nejlepšího uživatele jsme ocenil i
titulem Čtenář roku.
Podaři lo se nám spustit semínkovou banku
pro svobodné sdílení osiva mezi zahradníky
a našim registrovaným čtenářům nabídl i
vstup do Národní digitální knihovny, a otevřel i
j im tak zdarma cestu k dílům nedostupným na trhu.

Oceněním Čtenář roku chceme každý rok v rámci kampaně Březen –
měsíc čtenářů poděkovat nejlepšímu uživatel i knihovny za to, že čerpá
knihovnické a informační služby právě u nás. Kritéria pro určení toho
skutečně nejlepšího jsou v každém roce jiná. Už jsme oceňovali
čtenáře s největším počtem výpůjček, nej lepšího dětského čtenáře,
nejstaršího čtenáře, tátu čtenáře i čtenáře učitele. V letošním roce
jsme hledali toho nejlepšího ze skupiny e-čtenářů, kteří si ve složitém
roce 2020 půjči l i alespoň 1 0 e-knih a zároveň neopomněli si půjčit
i tradiční knihovní dokumenty z našeho fondu. V součtu výpůjček
se nejlepším čtenářem jablonecké knihovny stala paní Naděžda
Kubová, která nás navštěvuje jak on-l ine, tak osobně ve staré radnici
i na našich pobočkách.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením
na plánované předání ocenění v knihovně
a na osobní setkání s Václavem Štěchem,
zástupcem společnosti Palmknihy, která
letošní kampaň Svazu knihovníků
a informačních pracovníků podporuje,
nakonec nedošlo. Přesto se i on spolu
s knihovníky přidává ke gratulantům.
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NOVÝDESIGNWEBU

Naše webové stránky prošly proměnou – získaly responzivní design, což
znamená, že jsou optimalizovány pro různé druhy zařízení. Nyní se
dobře zobrazují nejen na klasickém počítači, ale i na notebooku,
mobilním telefonu nebo tabletu. Responzivní web rozpozná, na jakém
zařízení se právě zobrazuje a jaká je šířka jeho displeje, a podle toho
pak přizpůsobí svůj obsah. Díky tomu jsou stránky vždy přehledné,
srozumitelné a vypadají příjemně esteticky.
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DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

Národní digitální knihovna (NDK) nabízí prostřednictvím projektu
Díla nedostupná na trhu (DNNT) plné texty dokumentů (knih, časopisů,
novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1 989
a k 1 . únoru 2021 až do roku 2000 (periodika – vydání do roku 201 0).
Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem
(tj . neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu,
a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických.
Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které
jsou z hlediska autorského práva volné. Služba NDK-DNNT je
poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR
s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Nově tuto službu nabízí i naše knihovna. Podmínkou pro uživatele je
platná registrace, věk starší patnácti let, trvalý či dlouhodobý pobyt
na území ČR, vyjádření souhlasu s Všeobecnými podmínkami
poskytování služby a s předáním identifikátoru / e-mailu správci
a provozovatel i NDK.

Zájemce pak získá možnost čtení plného textu dokumentu
prostřednictvím vzdáleného přístupu. Je však zakázáno zhotovení
digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem
k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím
za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.

O službu je možné požádat v půjčovně pro dospělé čtenáře, popř.
na pobočce městské knihovny. V době uzavření knihovny v důsledku
protiepidemických opatření se vyřizuje žádost e-mailem na adrese
pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz nebo je možné se spojit
telefonicky.
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Jako každý rok, tak i letos zveme všechny příznivce fotografování, aby
změřil i své schopnosti, dovednosti i nadání ve vidění světa objektivem
svého aparátu.
1 3. ročník fotografické soutěže byl vyhlášen na motto:

Dobré ráno, ještě lepší den!

Pravidla fotografické soutěže:
Pořadatelem soutěže je Městská knihovna Jablonec nad Nisou.
Soutěžní práce se zasílají od 1 . března 2021 do pátku 21 . května 2021
včetně. Na příspěvky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Spolu se snímky je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku,
bez ní není účast v soutěži možná.

Soutěž není omezena věkovou hranicí, soutěžící budou rozděleni
do dvou věkových kategorií: do 1 6 let a nad 1 6 let.
Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne starší než rok.
Snímky s názvem a podepsanou přihlášku se zasílají ve formátu JPG
v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu
soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu dat (nad 5 MB)
přes službu uschovna.cz nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení.
Minimální požadovaná velikost fotografií je 1 600 × 1 200 pixelů, platí
zásada „čím větší, tím lepší“.

Soutěžící může nominovat pouze
práce vyhovující tématu a smí
přihlásit nanejvýše tři snímky.
Ukáže-l i se, že se soutěžící
přihlási l pod více identitami,
bude ze soutěže vyloučen.

Pořadatel může rozhodnout
o případném vyřazení soutěžícího
ze soutěže, především jedná-l i se
o fotografie pohoršující, neetické
či j inak odporující dobrým mravům
nebo pravidlům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo
změnit podmínky této soutěže,
nebo ji zcela zrušit. Na výhru
v soutěži není právní nárok.
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Danka Šárková, autorka knih pro děti i dospělé, připravila pro naši
knihovnu četbu na pokračování ze své knihy Alenka a Krakonoš.
Spolu s knihovnicemi načetly příběh o malé Alence, která stráví celou
zimu v nejvyšších českých horách u své babičky v roubené chalupě.

Malá Alenka odjela se svým malým pejskem Sisinkou do Krkonoš
ke své babičce. V malé chaloupce na samotě bydlí už dvě namyšlené
kočky Máša a Dáša a velký pes Karel, který musí všechny hlídat.
Jenže Dáša moc zlobí a kdo ví, jak by neposlušná kočička
bez pomoci ochránce hor Krakonoše a ostatních zvířátek dopadla.
A jako každá správná pohádka má i tato šťastný konec!

Kniha je napsána velmi srozumitelně a pokud autorka napsala v textu
slovo, jež by mohlo malým čtenářům dělat problém, tak jej v modré
bublině vedle textu vysvětl i la. V příběhu najdou malí čtenáři krásné
ponaučení – nejen, že všichni musí táhnout za jeden provaz, ale také,
že se nevyplatí posmívat se mladším nebo menším.

A v neposlední řadě jsou to také ilustrace, které okouzlí jak dětské, tak
dospělé oči. Vytvoři la je naše kolegyně Dana Kobrová, která odvedla
opravdu znamenitou práci.

Kniha vyšla v roce 201 9 v nakladatelství Anahita.



VYDÁNÍKNIHY
SLADKÉ RECEPTYNĚMCŮ Z JIZERSKÝCH HOR
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Volné pokračování kuchařky "Recepty Němců z Jizerských hor"
dokládá, že dorty nebo koláčky dokáží mnohem víc než jen uspokojit
naši chuť na sladké. Ke všem těm dobrotám se často vážou
vzpomínky na příjemné okamžiky, a ty nás posilují, když strádáme.
Pro sudetské Němce se po válce staly duševní potravou, snem, který
je uchránil před zoufalstvím z toho, že museli opustit místa, kde
po generace žil i a kde se od nepaměti mísi l i Němci i Češi bez rozdílu
vyznání. O jej ich společných bohatých dějinách jsme se ale ve škole
neučil i , ačkoliv tato koexistence obohacovala a zpestřovala naši
kulturu. Sladké recepty Němců jsou toho krásným příkladem a malou
ochutnávkou.

„Na začátku byl malý černý
notýsek, který v pozůstalosti
své maminky našla Hannelore
Singer, pravnučka prvního
jabloneckého starosty Josefa
Pfeiffera,“ vypráví autorka obou
jabloneckých kuchařek Petra
Laurin.
V notýsku byly pečlivě zazname-
nány recepty, které Lina Low,
maminka Hannelore Singer
a manželka významného
jabloneckého lékaře, zapsala
krátce po válce ve sběrném
táboře v Rýnovicích, kde čekala
spolu s ostatními Němci
na odsun. Lidé měli hlad, a tak
si o jídle aspoň povídal i .
„Rukopis byl v německém
kurentu, místy až k nečitelnosti
vybledlý. Jeho rozluštění,
do něhož jsem zapoji la i pamět-
níky, zabralo skoro dva roky,“
říká Petra Laurin a dodává:
„Z různých historických zdrojů
jsme pak recepty ověřovali . Také
se od těch dob změnila slovní
zásoba, měrné jednotky i způsob
vyjadřování. Některé předpisy
jsem proto musela upravovat,
aby se podle nich dalo vařit. “
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ČTENÁŘ ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Ve středu 24. března 2021 vyhlási la Regionální organizace Svazu
knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje ve spolupráci
s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vítěze krajského kola
celostátní soutěže Čtenář roku 2021 . Tato soutěž se letos konala j iž
po desáté a je každoroční součástí celostátní kampaně Březen – měsíc
čtenářů. Touto soutěží se její organizátor snaží posilovat společenský
význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce
využívají.

Výběr čtenáře roku v době uzavření nebo omezení činnosti knihoven
v čase pandemie byl od počátku jasný – v době soustředění na online
služby jsme hledali čtenáře, kteří si v uplynulém roce půjči l i v knihov-
nách našeho kraje nejvíce e-knih. E-knihy půjčuje v Libereckém kraji
pouze třináct knihoven, sedm z nich nominovalo svého kandidáta
do krajské soutěže. Nejlepšími e-čtenáři a účastníky krajského
kola se tak stal i Naděžda Kubová za Městskou knihovnu Jablonec nad
Nisou, Ivan Pavlíček za Městskou knihovnu Česká Lípa, Jana Pekařová
za Městskou knihovnu Turnov, Alena Černá za Městskou knihovnu
a informační centrum Smržovka, Stanislav Polcer za Městskou knihovnu
Železný Brod, Kateřina Václavíková za Městskou knihovnu Semily
a Hana Vondráková za Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci.

Vyhlášení krajského kola se vzhledem k epidemiologickým opatřením
konalo online na platformě Zoom, kam byli přizvání všichni nominovaní
čtenáři. Hosty setkání byl i rovněž kolegové a kolegyně ze všech
zúčastněných knihoven. Pozvání při jala také Ing. Květa Vinklátová,
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, která prostřednictvím tohoto
netradičního online setkání poblahopřála všem nominovaným.

Čtenářem roku 2021 Libereckého kraje byla v závěru setkání vyhlášena
paní Hana Vondráková, kterou nominovala KVK Liberec. Paní
Vondráková si v roce 2020 vypůjči la úctyhodných 61 e-knih
a zajímavostí a o dnešní době hodně vypovídající je skutečnost, že žije
ve Velkém Beranově na Jihlavsku a uživatelkou l iberecké knihovny
se stala díky vzdálené registraci. Paní Hana Vondráková postupuje
tímto do celostátního kola soutěže, jejíž vítěz bude slavnostně
představen 8. června v přímém přenosu České televize v rámci
předávání výročních knižních cen Magnesia Litera 2021 .

Srdečně blahopřejeme!




