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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 5. ledna 2015.

Milí přátelé,

nové číslo našeho elektronického čtvrtletníku se opět hlásí o slovo! Vychází na podzim,
v období, které je pro knihovny již tradičně spjaté s Týdnem knihoven. Pořádají se rozmanité
akce a ani naše knihovna nezůstane pozadu.

Mnozí z vás již jistě zaznamenali, že některé naše prostory doznaly přes prázdniny značné
proměny. Kdo netuší, o co jde, dočte se o pár stránek dále... Stará radnice tak dostala ke svým
145. narozeninám krásný dárek, který ocení nejenom knihovníci, ale hlavně její uživatelé. Pokud
se vám zdá neuvěřitelné, že tu budova stojí už tolik let, udělejte si chvilku čas a prohlédněte si
výstavu v přízemí. Provede vás její historií i současností.

Přejeme vám prosluněný podzim a těšíme se na vaši návštěvu!

Vaše knihovna



PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
SEZNÁMÍME VÁS S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

Oddělení vyhlašuje zajímavé soutěže.
Od letošního března běží poznávací kvíz
Zákoutí Jizerských hor, který se týká české
části Jizerských hor.

Velmi oblíbenou se stala celoroční hra Lovci
perel, ve které čtenáři sbírají perly tím, že
přečtou určené knihy a zodpoví kontrolní
otázky.

Osmý ročník luštitelské soutěže O zlatou
makovici je zaměřen na názvy českých
vynálezů. Velké slosování o ceny proběhne
tradičně v prosinci.

O drobné ceny je možné hrát i v soutěži
Znáte, víte, tušíte? Vyhrává ten, kdo jako
první zašle správnou odpověď na otázku
prostřednictvím webového rozhraní.

Mateřským a základním školám nabízí
oddělení celoročně bohatou nabídku
knihovnicko-informačních lekcí.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Oddělení pro naše nejmladší čtenáře je umístěno
ve druhém poschodí budovy knihovny. Je určeno

pro čtenáře od nejútlejšího věku do patnácti let,
přihlášku vyplňují a podepisují jejich zákonní

zástupci (obvykle rodiče).

Děti si zde můžou vypůjčit beletrii (pohádky,
dobrodružné příběhy, sci-fi a fantasy romány,
báje, pověsti, komiksy, dívčí románky, poezii,
leporela, ...), naučnou literaturu všech oborů

i časopisy.

Již několik let půjčujeme deskové hry
a tematické kufříky. Mezi oblíbené hry patří
Activity, Loupežníci, Monopoly Revolution,

Osadníci z Katanu Junior, Scrabble či Twister.
Tematické kufříky jsou malé dětské kufříky

naplněné knihami, různými pomůckami, hrami
a hračkami zaměřenými vždy na jedno téma.

K vypůjčení nabízíme témata: doprava,
předškolák a logopedie, lidské tělo a první

pomoc.



CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?

PŘEDSTAVÍME VÁM SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

RODINNÁ REGISTRACE

Letošní rok byl Českou biskupskou konferencí
vyhlášen Rokem rodiny, zároveň se připomíná

dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného
Organizací spojených národů. I naše knihovna se

k tomuto tématu ráda připojila.

Od března mají naši čtenáři možnost využít
zvýhodněné rodinné registrace. Co to vlastně pro

naše uživatele znamená?

Rodinou se v našem případě rozumí minimálně
tři fyzické osoby v přímém příbuzenském vztahu

(rodiče a jejich děti), přičemž alespoň jedna z nich
je dospělá. Možné kombinace jsou tedy

jedna až dvě dospělé osoby
a až tři děti do věku patnácti let.

Registraci zaplatí pouze jeden dospělý člen rodiny,
a to částkou 200,- Kč/půl roku.

Každému členu rodiny se vystavuje
vlastní průkazka, každý má své čtenářské
konto. Samostatně také řeší případné
upomínky, poplatky z prodlení
či náhrady za ztráty knih. Každý člen
rodiny musí přijít do knihovny osobně
vyplnit a podepsat přihlášku. Za děti
do patnácti let ji vyplňují a podepisují jejich
zákonní zástupci (většinou rodiče).

V našem knihovním programu pak jsou
v kontě u každého člena rodiny
poznamenána jména ostatních členů,
kterých se rodinná registrace týká.

Rodinnou registraci si může zařídit
kdokoliv, kdo splňuje dané podmínky.
Pokud už jste u nás registrováni, není
problém vše přenastavit na rodinný typ
registrace. Každé rodině se to určitě
finančně vyplatí!



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

NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

CHARLIE LOVETT

DOBRODRUŽSTVÍ MILOVNÍKA KNIH

Dnes vám představíme knihu, která zaručeně
chytne za srdce každého, kdo má opravdu

rád knihy. Příběh obchodníka se starými
knihami je neotřelý, zve čtenáře na cestu

za pátráním po jedné velké literární záhadě.
Nevšední román decentně vkládá

do napínavého příběhu s detektivní zápletkou
i mnoho odborných a historických

informací a faktů.

Dobrodružství milovníka knih začíná
v Anglii. Právě tam uprchl Peter Byerly

po smrti své milované ženy Amandy, aby
se pokusil naučit žít bez ní. V jednom

antikvariátě na něj však nečekaně vykoukne
její tvář ze stránek staré knihy. Podobnost

viktoriánského portrétu a jeho milované
ženy je tak zarážející, že se Peter rozhodne
rozluštit záhadu knihy i tajemného obrazu.
Akvarel byl namalován víc než sto let před

Amandiným narozením.

Peter akvarel ukradne a začíná pátrat, kdo
je tajemný malíř s iniciály B.B. a kdo byla
ona žena s tváří jeho zemřelé ženy, která
seděla modelem. Stopy ho odvedou na
krkolomnou a nebezpečnou cestu napříč
celou Anglií.

Cestou komunikuje s Amandiným duchem
a dozví se i pravdu o své vlastní minulosti.
Možná se mu povede získat knihu, která
nezvratně prokáže několik století staré
dilema, jestli Shakespeare byl skutečně tím,
kdo napsal hry s jeho podpisem, či ne.

Lovett, Charlie. Dobrodružství milovníka
knih: román o posedlosti. Vyd. 1.
Praha; Litomyšl: Paseka, 2014. 347 s.
ISBN 978-80-7432-432-1.



KNIHOVNA V PROUDU ČASU
ANEB STŘÍPKY Z HISTORIE JABLONECKÉ KNIHOVNY

ANTON RANDA

V této rubrice bychom vám tentokrát
velmi rádi představili Dr. Antona Randu,

jabloneckého lékaře, filantropa a sběratele
výtvatného umění. Důvodů k tomu

máme hned několik.
Letos uplyne 150 let od jeho narození,
pojmenováno bylo po něm jablonecké
sportovní gymnázium a do třetice je to

člověk, který se zásadním způsobem podílel
na vybudování veřejné knihovny v našem

městě. Pojďme si tohoto osvíceného člověka
blíže představit!

Anton Randa se narodil 14. října 1864
v Domažlicích, brzy se však s rodiči

přestěhoval do Liberce. Zde studoval
na reálném gymnáziu, poté pokračoval

ve studiu medicíny ve Vídni. Je velmi
pravděpodobné, že právě zde získal svoji

zálibu ve sběratelství. V roce 1895 se
přestěhoval do Jablonce nad Nisou a otevřel
si zde soukromou lékařskou praxi. Jako lékař
si velmi brzy získal pověst filantropa, neboť

léčil i nemajetné pacienty, a to často zcela
zdarma. Nikdy se však neoženil a veškerý svůj

čas věnoval svému povolání a zálibám, ke
kterým patřilo sběratelství a fotografování.

Randa patřil na přelomu 19. a 20. století
k bohaté intelektuálně založené vrstvě obyvatel,
která s oblibou shromažďovala grafická díla
starých mistrů. Svou grafickou sbírku neustále
rozšiřoval, zajímal se též o šperky,
polodrahokamy a minerály, stal se sběratelem
starých tisků. O jeho zálibě ve fotografování
však věděl jen úzký okruh přátel. K nim patřil
především ředitel místní pobočky Union banky
Richard Näbe a jablonecký knihkupec Franz
Lutz. Ten měl v Jablonci největší obchod s
knihami, provozoval též veřejně přístupnou
půjčovnu knih.

V roce 1915, před odchodem na frontu, sepsal
Randa závěť. Z bojišť první světové války se
sice vrátil, avšak konce války se nedožil. Zemřel
náhle 14. února 1918 ve čtyřiapadesáti letech
na zástavu srdce. Ve své poslední vůli odkázal
svoje umělecké a historické sbírky jabloneckým
a libereckým muzeím a školám. Nemalé finanční
prostředky určil na založení a provoz veřejné
knihovny a čítárny v Jablonci. Čítárna pak byla
skutečně o tři roky později 1. dubna 1921
otevřena, o dva roky později ji následovala
veřejná knihovna.

Místem Randova posledního odpočinku se stal
jablonecký hřbitov.



REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVÍME VÁM ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

MILOSLAV LUBAS

V další knize, humoristickém vzpomínkovém
románu "Janovice nikdy více, lepší kouli do
palice!" (vydala Mladá fronta 2012), se autor
zaměřuje na roky 1984 a 1985, kdy sloužil
u známého motostřeleckého pluku
v Janovicích nad Úhlavou. Při čtení této
knížky si čtenáři určitě vzpomenou i na
Černé barony od Miloslava Švandrlíka. Také
v tomto případě je zřejmě napadnou
myšlenky o děsivé ztrátě času, ale na druhé
straně také o jisté sounáležitosti mezi vojáky.
V knize je zachycena atmosféra v naší
společnosti na konci éry prezidenta Gustava
Husáka, však také podtitul knížky zní -
Taková byla vojna za Husáka.

O ilustrace ke knize se postaral smržovský
humorista Petr Urban.

Tuto svou knihu autor sám osobně
představil před dvěma lety v naší knihovně,
kdy také pohovořil o své práci novináře.

Zdroj:
www.naklbor.cz
www.knihcentrum-revue.cz

Narodil se 11. července 1961
v Jablonci nad Nisou.

Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity
Karlovy a jako novinář pracoval

v Novinách Jablonecka, Mladé frontě,
Mladé frontě Dnes, Denících Bohemia,
České tiskové kanceláři a Aktuálně.cz.

Od sedmi do čtyřiceti let hrál v okresních
a krajských soutěžích fotbal, který

má rád dodnes.

Roku 2002 vydal humoristickou kroniku
české žurnalistiky, nazvanou "Průvodce

mediálním hyenismem", která
popisuje léta 1980 až 2002.

Nakladatelství Bor vydalo jeho knihy
" Za dva sudy piva" (2006)

a "Bubla Bubla Bublanina" (2007).



KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVÍME VÁM DALŠÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

OBECNÍ KNIHOVNA RÁDLO

Tentokrát bychom vám rádi představili obecní
knihovnu, která se nachází v obci Rádlo.

Obec Rádlo se letos stala vítězem soutěže
Vesnice roku v Libereckém kraji, a to zejména

za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce
v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového

života a životního prostředí.

Na facebookovém profilu obce je napsáno:
"Rádlo je malebná obec se 700 obyvateli.

Nachází se u Jablonce nad Nisou. Máme tu
školku i školu, hospodu, hasiče a lidi, kteří chtějí

pro obec něco dělat... Prostě Rádlo je místem,
kde by chtěl žít každý."

Vloni obec vydala publikaci mapující historii
i současnost Rádla, volně je ke stažení

na webových stránkách obce
(http://www.radlo.cz/). Vypůjčit si ji můžete
také v naší knihovně v oddělení pro dospělé
čtenáře či si ji prohlédnout v naší studovně.

Knihovna je umístěna v budově obecního
úřadu. Je otevřena každý čtvrtek
od 15 do 18 hodin. Její fond čítá více než tři
tisíce svazků, pravidelně je doplňován
nákupem z prostředků obce. Nechybí ani
výměnné soubory, které pravidelně rádelským
čtenářům poskytuje naše jablonecká knihovna.

Pro zájemce jsou k dispozici dvě počítačové
stanice, samozřejmostí je přístup na intenet.
Knihovna má své webové stránky
www.knihovnaradlo.wz.cz.

V současnosti knihovnu vede paní Miloslava
Černá.



STALO SE V KNIHOVNĚ

REKONSTRUKCE TOALET

Letošní léto bylo ve znamení budování. Konečně
byla spuštěna dlouho očekávaná rekonstrukce toalet
v prvním a druhém patře, které byly už řadu let
v nevyhovujícím stavu.

V týdnu od 7. do 14. července byla celá budova
knihovny pro veřejnost uzavřena, v této době také
proběhla ta nejprašnější a nejhlučnější část
stavebních prací.

Přestavba probíhala až do konce
prázdnin, a od září tak mohou
návštěvníci naší knihovny
využívat i těchto prostor.

Rekostrukce toalet přišla na 720
tisíc Kč z městského rozpočtu.
V nejbližší době je v plánu
rekonstrukce zbývajících toalet,
které slouží zaměstnancům
knihovny.

Novotou voní také barový pult
před audiovizuálním sálem.



STALO SE V KNIHOVNĚ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Naše knihovna se od září stala konzultačním střediskem
Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která je určena
především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se
z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních
přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit. Je
založena na využití nových komunikačních technologií
a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu
a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům
seniorského vzdělávání. Po splnění studijních podmínek
a absolvování šesti individuálních kurzů (úvodní kurz
Astronomie není započítáván) je účastník pozván na
slavnostní promoci v aule České zemědělské univerzity.

Studia se mohou účastnit posluchači se statutem důchodce,

invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+
v době studia nezaměstnaní. V průběhu semestru probíhá
společná výuka v konzultačním středisku, výukové materiály
ke kurzu jsou studentům kdykoli přístupné přes internet.
Zájemce o studium vyplní přihlášku a uhradí studijní
poplatek pro daný kurz, který aktuálně činí 300 Kč
za semestr. Povinností studenta je mininálně 80% účast
na společné výuce, vypracování průběžných testů a testu
závěrečného.

30. září jsme odstartovali druhý kurz na téma Etika jako
východisko z krize společnosti. Veškeré informace naleznete
na našich webových stránkách v záložce Virtuální univerzita.

POBOČKY ONLINE

Čtenáři poboček v Kokoníně a na Šumavě mohou od září využívat stejný katalog jako všichni ostatní.
Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR jsme online připojili i tyto naše dvě zbývající pobočky,
a sjednotili tak užívání dílčích katalogů v jeden. Rezervovat si dokumenty je ale nadále možné jen
na tom oddělení či pobočce, kde jste registrováni. Službu "Objednat si" lze využít pouze u knih, CD
a DVD nosičů uložených v hlavní budově knihovny (v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti
a mládež a v multimediálním oddělení).



AKCE V KNIHOVNĚ
NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V KNIHOVNĚ

Již tradičně se jednu zářijovou sobotu (letos 13. září)
otevřely návštěvníkům nejvýznamnější památkové
objekty města. Pro malé i velké bylo zpřístupněno celkem
čtrnáct památek, městem vedla rodinná trasa s úkoly.

Letošní den byl ve znamení svatého Kryštofa, jednoho
ze čtrnácti svatých pomocníků v nouzi,
patrona cestujících, poutníků, řidičů, leteckých
záchranářů a mnoha dalších povolání, která souvisejí
především s dopravou a cestováním.

Na každém stanovišti čekala skautská hlídka, která
návštěvu stvrdila na pracovním listě razítkem. I u nás
v knihovně tomu nebylo jinak. Kromě razítka
na pracovní list si návštěvníci mohli v oddělení pro děti
a mládež zasoutěžit. Byly připraveny soutěže pro malé
i větší děti, nechybělo ani oblíbené kolo štěstí. Těm,
kteří k nám do knihovny ještě nechodí, byla nabídnuta
bezplatná půlroční registrace. Této možnosti využilo
poměrně dost dětí a my se už velmi těšíme na naše
nové čtenáře!

Letošní motto "Návraty ke kořenům" jsme podpořili
promítáním prezentace s medailonky německy píšících
regionálních autorů působících na Jablonecku do roku
1945. Dětem jsme předčítali pohádku Marie
Kwaysserové, učitelky a spisovatelky ze Smržovky, která
překladem básní českých autorů do němčiny významně
obohatila česko-německé kulturní vztahy.

Kdo měl ještě čas, mohl si v přízemí budovy prohlédnout
výstavu věnovanou 145. výročí postavení budovy staré
radnice, dnešního sídla knihovny.



AKCE V KNIHOVNĚ
SOUTĚŽE

I po prázdninách pokračují naše soutěže pro malé i velké. Své znalosti můžete prověřit
v poznávacím kvízu Zákoutí Jizerských hor, luštitelské soutěži O zlatou makovici,

ve znalostním testu Znáte-víte-tušíte a ve čtenářské soutěži Lovci perel.

PŘIPRAVUJEME

TÝDEN KNIHOVEN
letos 6.-10. října

pasování dětí na čtenáře
kolo štěstí (oddělení pro děti)

knihovnické štěstí (oddělení pro dospělé)
kniha jako dekorace

prvoregistrace zdarma (pouze 8. října)
soutěže, tematické výstavky

prodej vyřazených knih za pouhou jednu korunu

VEŠKERÉ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH, PROBÍHAJÍCÍCH I PROBĚHLÝCH
AKCÍCH NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ

"Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda" (E. M. Remarque)
uzávěrka příspěvků v pátek 14. listopadu 2014



PŘIPRAVUJEME



LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

Z červencových výsledků průzkumu Českého národního panelu vyplývá, že téměř 30 % dětí
v předškolním věku 3 až 6 let používá mobilní telefon a 75 % osobní počítač. Tištěná média
jsou často nahrazena tabletem či chytrým telefonem. To se však ukázalo být pro rozvoj
mozkové činnosti v dospívajícím věku nevhodné. Nejde totiž pouze o to si informace přečíst,
ale především si je také zapamatovat a umět s nimi pracovat.

Je prokázáno, že lidé, kteří čtou informace z monitoru, si pamatují až o jednu třetinu méně, než
když si totéž přečtou z papíru. Papír komunikuje s našimi emocemi a přirozenou cestou
pomáhá mozku se učit lépe než počítač. Časopis můžeme osahat, informace jsou oddělené
stránkami, tudíž si je mozek umí lépe uspořádat a tím i zapamatovat. Je to tím, že mozek a tělo
fungují společně a dohromady, nikoliv odděleně. Digitální média nabízí pouze plochá
jednodimenzionální data z monitoru. Výsledkem všeho je, že když vezmeme do rukou noviny,
náš mozek má ke čtení odhodlanější přístup. Přes nejrůznější možnosti je čtení z papíru tím
nejvhodnějším způsobem pro začínajícího čtenáře. Dítě se čtením z papíru neunaví tak rychle
a snadněji dodržuje správnou vzdálenost očí od textu. Menší děti mají rády krásné obrázky
doplňující text. Rády na knihu sahají, opakovaně si ji prohlíží a chtějí domyslet příběh. Tím
rozvíjí svou představivost a fantazii.

Přestože je čtení z papíru nenahraditelné, nutná je i gramotnost v používání informačně-
komunikačních technologií, a proto je důležité jednotlivé aktivity vhodně kombinovat. Pro
zdravý vývoj dětí a adolescentů je potřeba hlídat dobu, kterou s digitálními médii tráví.

ČTENÍ Z PAPÍRU JE LEPŠÍ NEŽ Z OBRAZOVKY

Světové studie prokazují, že čtení pomáhá cvičit lidský mozek již od raného věku a přispívá
k rozvoji schopností, které jsou pro naše fungování v běžném životě zcela elementární –
paměť, kreativita či fantazie. Nejdůležitější úlohu přitom hraje čtení z papíru, které výrazně
přispívá ke správné mozkové činnosti a vývoji osobnosti. Technologický pokrok však
způsobuje, že především děti a mladiství stále více upřednostňují získávání informací
s pomocí digitálních médií.

Zdroj: Digitální demence? Čtení z papíru je lepší než z obrazovky. Topzine [online]. [cit. 2014-
09-20]. Dostupný z: http://www.topzine.cz/digitalni-demence-cteni-z-papiru-je-lepsi-nez-z-
obrazovky




