ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 8 / leden – březen 201 5)

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
progr. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479
oddělení pro dospělé čtenáře:

hlavní budova:

městské pobočky:

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.

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
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

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.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí
8:00 – 1 8:00 hod.
Úterý
8:00 – 1 8:00 hod.
Středa
8:00 – 1 8:00 hod.
Čtvrtek
8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek
8:00 – 1 8:00 hod.
městské pobočky:

Mšeno: Úterý
Kokonín: Středa
Janovská: Úterý
Šumava: Čtvrtek

1 2:00 – 1 7:00 hod.
1 0:00 – 1 7:00 hod.
1 5:00 – 1 7:00 hod.
1 3:45 – 1 7:00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...
Vážení čtenáři,
s dalším číslem našeho elektronického
čtvrtletníku vstupujeme do nového roku
201 5.

foto: Václav Novotný

Toto číslo zpravodaje ale přinášíme v úplně
jiné podobě, než na jakou jste zvyklí.
Nenajdete v něm obvyklé rubriky, pozvánky
na naše akce či zajímavosti ze světa
knihovnictví.
Číslo, které se právě chystáte číst, je celé
věnované událostem, které naše knihovna
prožila v uplynulém roce. Je v něm to
nejzajímavější, co jsme pro vás, naše
uživatele, připravili, ať už se jednalo
o naprosté novinky, nebo o tradiční akce,
které pořádáme každoročně.

Pokud vás zajímají akce, jako jsou besedy, přednášky, promítání či cestopisná
vyprávění, které u nás vloni proběhly, jejich popis i s fotografiemi neleznete
na webových stránkách v záložce Z našich pořadů. Ani ty jsme do našeho
čtvrtletníku nezahrnuli, bylo jich za celý rok tolik, že by se nám sem nevešly.
Doufáme, že pro vás byl uplynulý rok úspěšný a plný radostných okamžiků.
V novém roce vám přejeme jen to nejlepší a těšíme se na setkání s vámi
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 1 . dubna 201 5.

A JAK ŠEL ROK 201 4...
POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OKAMŽIKY Z NAŠÍ KNIHOVNY

LEDEN
Majitelům mobilů a tabletů jsme
zpřístupnili SMARTkatalog 2
pro možnost vyhledávání v našem
online katalogu. Díky němu lze
v katalogu snadněji vyhledávat
dokumenty, provádět si rezervace,
zobrazovat si stav čtenářského
konta nebo sledovat novinky
v naší knihovně.
Aplikaci SMARTkatalog 2 si zcela
jednoduše stáhnete do svého přístroje,
nastavíte knihovnu i svoje čtenářské
konto, a vše je připraveno k použití.

Začali jsme půjčovat čtečku elektronických knih
bez smlouvy a bez kauce 500 Kč. Čtečku si lze objednat
či rezervovat prostřednictvím on-line katalogu
(do vyhledávacího pole se signaturou si zadáte
písmenka OM EC). Čtečku si můžete vypůjčit
v multimediálním oddělení denně kromě víkendu
od 8.00 do1 8.00 hodin. Určitě stojí za to si ji vyzkoušet!

Jako každý rok, tak i tento jsme
nabídli k prodeji vyřazné starší
ročníky novin a časopisů

z půjčoven i z čítárny.

Za symbolickou cenu jste si
mohli odnést kompletní čísla
svého oblíbeného titulu.

ÚNOR
Pedagogická knihovna J.A.Komenského vyhlásila v pořadí již 21 . ročník ankety
SUK  Čteme všichni o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti vydanou
v roce 201 3. I naši mladí čtenáři mohli zasílat vyplněné anketní lístky.
A které knihy zvítězily?
CENA DĚTÍ:
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7 - Páté kolo u vozu (CooBoo)
CENA KNIHOVNÍKŮ KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP:
Eva Papoušková: Kosprd a Telecí (Albatros)
CENA UČITELŮ ZA PŘÍNOS K ROZVOJI DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí):
Václav Cílek: Krajiny domova (Albatros)
Petra Dvořáková: Julie mezi slovy (Host)
Daniela Krolupperová: O´Bluda (Mladá Fronta)
Anna Novotná: Kdo jinému jámu kopá (Práh)
Václav Vokolek: Lovci záhad: tajemství hradů a zřícenin (Neo Media Publishing)
CENA NOCI S ANDERSENEM
(udělují děti, které nocovaly v knihovnách při Noci s Andersenem):
Petr Morkes: Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce (Morkes)
Jestlipak už je vaše děti četly?
A pro dospělé čtenáře byla určena
anketa Magnesia litera. Měli jste
možnost dát svůj hlas vaší oblíbené
knize vydané v roce 201 3! Vybírat bylo
možné z původní české prózy, poezie
a knih pro děti, a to do 28. března.
Vítězné knihy byly vyhlášeny 8. dubna
v přímém přenosu České televize.
500 vylosovaných čtenářů získalo
poukázku na knihu od knihkupectví
Kosmas v hodnotě 200 Kč. Věříme,
že i někteří z vás měli to štěstí!
Oceněnou knihu Průvodce protektorátní
Prahou přijel do naší knihovny v květnu
představit sám autor Jiří Padevět.

BŘEZEN

MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V březnu jsme ocenili tři nejaktivnější čtenářské rodiny jako poděkování za využívání
našich služeb. Kritériem výběru bylo množství výpůjček a registrace v knihovně alespoň
jednoho z rodičů a minimálně jednoho dítěte. Čtenářem roku se staly rodiny Slavíkova
za 207 výpůjček, Gaislerova za 1 69 výpůjček a rodina Machačných za 1 47 výpůjček....

... připomněli jsme si 130. výročí narození Julia Streita, prvního ředitele jablonecké
městské knihovny, a to přednáškou a výstavou...

... spustili jsme pilotní díl Pohádkového čtení v němčině pro děti, vyhlásili jsme další
ročník fotografické soutěže, vědomostní soutěž Zákoutí Jizerských hor a celoroční
čtenářskou soutěž Lovci perel, zavedli zvýhodněnou rodinnou registraci a pro naše
dospělé i dětské čtenáře připravili celou řadu zajímavých soutěží, kvízů a dalších
zábavných aktivit.

DUBEN
Měsíc duben byl především ve znamení Noci s Andersenem. Letos jsme ji pro vás
připravili s podtitulem Jablonecký detektiv. Budova staré radnice byla otevřena
rodinám s dětmi, které si přály společně strávit páteční večer soutěžemi, detektivním
pátráním a poslechem příběhů na dobrou noc.
Zábavný večer začal putováním na stanovišti U tří holek na stopě, kde bylo zapotřebí
procvičit si nos a soustředit se na pachové stopy, hmatem určit předměty skryté v pytlíku
a vyluštit detektivní křížovku. V Dobrodružství kriminalistiky přišly na řadu záležitosti
z oboru grafologie (luštění zmenšeného textu), trasologie (určování stop), balistiky
(střelba na cíl) a rekonstrukce místa činu (puzzle). V detektivní kanceláři Klubko si každý
vyzkoušel identifikovat podezřelého podle portrétů vybraných osob, přiřazovat k sobě
shodné otisky prstů, vyluštit zašifrovaný text a pro nejmenší byla připravena trasa
s klubíčkem, skládačky a omalovánky. Na kriminálním oddělení v Las Vegas došlo
na výslech podezřelého, ohledání místa činu a zkoumání biologických stop. A kdo si
potřeboval odpočinout, mohl se usadit v audiovizuálním sále a poslechnout si příběhy
Žlutého Roberta, lupiče gentlemana.
A nakonec všichni, kdo úspěšně prošli všemi stanovišti, získali diplom s titulem
Jablonecký detektiv.

Na Světový den knihy a autorských práv
23. dubna připravili Svaz českých knihkupců
a nakladatelů, prodejci i vydavatelé kampaň
Knihy bez DPH.
V tento den byly knihy v knihkupectvích po celé
ČR o 1 5% levnější.
I my jsme se vám snažili tuto kampaň představit
a připojili jsme se alespoň její propagací
v podobě letáčků a záložek.

KVĚTEN
Jabloneckou Noc literatury jsme
věnovali propagaci české literatury,
současným autorům a jejich povídkám
o lásce a milostných vztazích.
Veřejné čtení jsme zahájili v sedm
hodin večer v multimediálním oddělení
povídkami Jaroslava Rudiše Taxi Kiel
a Laura. V čítárně jsme navázali
Mlčením Ireny Obermannové,
mezi regály v půjčovně pro dospělé
jsme pokračovali Královstvím za story
Petra Šabacha a v audiovizuálním sále
absolvovali Srovnávací test
Michala Viewegha.

Zveřejnili jsme vítěze 6. ročníku
fotografické soutěže, letos na téma Holduj
tanci, pohybu. Byly vyhlášeny dvě kategorie,
a to do 1 6 let a nad 1 6 let.
Záštitu nad soutěží převzal fotoklub Balvan
a firma FOTO LACCER. Jejich zástupci byli
také členy odborné poroty, která vybírala
z 88 prací. Slavnostní vyhlášení proběhlo
29. května, práce těch nejlepších pak byly
vystaveny až do konce června na chodbě
knihovny.
A kdo zvítězil?
V kategorii do 1 6 let se vítězem stal Jakub
Svoboda ze ZŠ Pěnčín s prací Vousatá
slečna, v kategorii nad 1 6 let zvítězil Martin
Kubišta z Lučan s fotografií Svobodný.

V multimediálním oddělení jsme zpřístupnili zcela zdarma on-line kurz výuky efektivního
čtení v projektu Rozečti se! Odkaz na kurz je umístěn na našich webových stránkách,
přístup do něj je však umožněn pouze na lokálních počítačích knihovny.

ČERVEN
K Mezinárodnímu dni dětí, který letos
připadl na neděli 1 . června, měly děti u nás
v knihovně již o dva dny dříve možnost
vyzkoušet si knihovnické kolo štěstí a vyhrát
drobnosti či půlroční registraci zdarma.
Tento měsíc jsme využili i my, knihovníci, k poznávání jiných knihoven. V rámci
studijní cesty jsme navštívili dvě knihovny v Ústeckém kraji.
První zastávkou byla Městská knihovna v Děčíně, která sídlí v nové budově
na labském nábřeží. Slavnostně otevřena byla v září 201 3.

Druhou knihovnou byla Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. I tato knihovna má zrekonstruované prostory, je však určena hlavně
vysokoškolským studentům.

A zbyla nám i chvíle
na návštěvu a malé
občerstvení na výletním
zámečku Větruše, odkud
je krásný výhled na Ústí
nad Labem.

ČERVENEC / SRPEN
Letošní prázdniny byly pro nás
v mnohém výjimečné, protože byly
naplněny neobvyklým stavebním
ruchem. V červenci totiž nastala dlouho
plánovaná a očekávaná rekonstrukce
toalet pro veřejnost.
Z tohoto důvodu jsme měli jeden týden
za začátku července úplně zavřeno.
V tuto dobu proběhly ty nejhlučnější
a nejprašnější stavební úpravy.
Poté už jste mohli knihovnu
navštěvovat v obvyklém prázdninovém
provozu, tzn. dvakrát v týdnu vždy
v úterý a ve čtvrtek.
A jak rekonstrukce toalet probíhala,
si můžete prohlédnout na fotografiích.
Součástí rekonstrukce bylo i pořízení
zcela nového barového pultu
ve vestibulu u audiovizuálního sálu.

O letošních prázdninách padl jeden rekord, který nás velmi
potěšil!
V období prázdnin bývá většinou denní průměr počtu
návštěvníků okolo 350, v úterý 1 5. července nás však
navštívilo neuvěřitelných 567 návštěvníků! Knihovna
praskala ve švech a i přes všechna omezení, která
s sebou právě probíhající rekonstrukce nesla, jsme byli
rádi, že si čtenáři našli čas a přišli si vypůjčit knihy,
časopisy, deskové hry či CD a DVD. Statistika z tohoto
dne ukazuje neuvěřitelné číslo 1 793 výpůjček.

ZÁŘÍ
S měsícem září jsme vstoupili do nového školního roku a přinesli pro vás celou řadou
novinek.
2. září jsme spustili Virtuální Univerzitu
třetího věku (VU3V), která je určená
pro vzdělávání seniorů.
Úvodní kurz byl věnován astronomii, další
přednášky si už posluchači vybírají
společně podle svého zájmu.
Společná výuka pobíhá jednou týdně v našem
audiovizuálním sále, výukové materiály pak mají
studenti kdykoliv k dispozici přes internet.
Čtenáři městských poboček v Kokoníně a na Šumavě mohli začít využívat stejný
katalog jako všichni ostatní. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR jsme sjednotili
užívání dílčích katalogů v jeden.
Na přání našich čtenářů i pro snadnější vyhledávání jsme v oddělení pro dospělé
čtenáře rozdělili fond detektivních románů na české a světové. Navíc jsme v poslední
době velmi oblíbenou edici Původní česká detektivka umístili na parapet okna.
I letos jsme se připojili ke Dni evropského dědictví. Literární
návraty ke kořenům jsme připomněli promítáním medailonků
vybraných německy píšících regionálních autorů působících
na Jablonecku do roku 1 945, např. Gustava Leutelta, Antona
Johanna Bielau, Marie Hübnerové a dalších.
Dětem jsme nabídli pohádku Marie Kwaysserové, učitelky
a spisovatelky ze Smržovky, která překladem básní českých
autorů do němčiny významně obohatila česko-německé
kulturní vztahy.
Nechybělo ani u dětí velmi oblíbené kolo štěstí!
A protože se v roce 201 4 dožila 1 45 let naše budova, ve které
sídlíme už od roku 1 945 (bereme-li v úvahu pouze knihovnu
českou), tak jsme jí jako malý dárek uspořádali výstavu, která
mapuje její historii a využití v průběhu všech těchto let.

ŘÍJEN
K měsíci říjnu už roky neodmyslitelně patří
především Týden knihoven. Je to období,
kdy pro vás připravujeme nejrůznější akce,
soutěže a další zábavné aktivity, které mají
ve zvýšené míře připoutat pozornost
na knihovnu.
Letos jste mohli vyzkoušet knihovnické štěstí,
prohlédnout si knihy v jiné podobě, upravené
jako dekoraci, zaregistrovat se zcela zdarma
či si zakoupit vyřazenou knihu za pouhou
jednu korunu.
Nechyběly ani tematické výstavky, soutěže,
kolo štěstí či pasování dětí na čtenáře.
Na naší pobočce Na Šumavě si děti na tvůrčí
dílně vyrobily velmi krásné náramky z gumiček.

Vyhlásili jsme další ročník literární soutěže pro žáky I. a II.
stupně základní školy a studenty středních škol na motto
" Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda"
(E. M. Remerque).
Uzávěrka příspěvků byla 1 4. listopadu.

Neregistrovaným uživatelům knihovny jsme
pozměnili podmínky pro přístup na internet.
V multimediálním oddělení ho nyní mohou tito
uživatelé využít zdarma pouze na 1 0 minut.
Časový limit lze po této době prodloužit
dle podmínek knihovního řádu za poplatek 1 5 Kč
na 30 minut. Bezdrátové připojení je k dispozici
jen pro registrované uživatele. Pro ně zůstávají
podmínky jinak nezměněné.

LISTOPAD
A už je

to tady!

Naše knihovna se zařadila mezi těch pár knihoven, které poskytují výpůjčky
elektronických knih!
Ve spolupráci s portálem eReading.cz jsme vám začali poskytovat kódy, díky
kterým si můžete zcela zdarma stáhnout elektronickou knihu do vašeho mobilu,
čtečky či tabletu. Nabídka titulů je však omezená nabídkou společnosti eReading.cz,
i tak ale věříme, že si vyberete pro vás zajímavou knihu.
Výpůjčky e-knih jsou dostupné pouze pro čtečky eReading.cz START 2, 3 i 4
a na tabletech a mobilech s operačním systémem Android (verze 2.4 a vyšší),
dále na iOS (Apple) pomocí aplikace eReading.cz.
Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se automaticky zablokuje přístup
k e-knize. Jelikož se zatím jedná o pilotní projekt, je možné v jeden den požádat pouze
o jeden přístupový kód.
Službu poskytujeme pouze registrovaným čtenářům z oddělení pro dospělé, pro mládež
i z poboček. Požádat o zaslání kódu můžete přes náš online katalog, e-mailem nebo
osobně v oddělení pro dospělé čtenáře.

Na Den pro dětskou knihu jsme
pro naše dětské čtenáře připravili
zábavnou stopovanou.
Děti hledaly po celé knihovně ukryté
stopy a plnily záludné úkoly. Všichni
nakonec získali drobný dárek, kdo měl
štěstí ve slosování, byl mu na půl roku
odpuštěn registrační poplatek.

PROSINEC
Ve středu 1 7. posince jsme slavnostně vyhlásili výsledky dvou celoročních soutěží O zlatou makovici a Lovci perel.
V 8. ročníku luštitelské soutěže O zlatou makovici jsme se zaměřili na názvy českých
vynálezů. Do velkého slosování o ceny se z celkového počtu 48 luštitelů probojovalo
1 6 soutěžících. Z nich bylo vylosováno pět vítězů: Barbora Malíková, Jan Machačný,
Jan Lacko, Veronika Machačná a Kateřina Bezányiová. Blahopřejeme!
Už se můžete těšit na další ročník! Tentokrát se zaměříme na dopravní prostředky.

Od února do konce listopadu měli naši dětští čtenáři šanci účastnit se soutěže Lovci
perel. Děti sbíraly perly tím, že při čtení určených knížek byly pozorné a následně
správně odpověděly na soutěžní otázky. Za dobře zodpovězenou si navlékly perlu,
postupně tak mohly navléknout dlouhou šňůru perel. Do soutěže se zapojilo na 70
čtenářů ve věku od 5 do 1 7 let. Celkem přečetli 646 knih a nasbírali 1 026 perel.
Pro hodnocení jsme je rozdělili do tří kategorií. A zde jsou vítězové:
Kategorie 5-1 0 let: 1 . Natanael Horváth - 36 perel, 2. Lucie Žilková - 35 perel, 3. Antonín
Maděra - 30 perel. Kategorie 11 - 1 2 let: 1 . Klára Hercíková - 1 63 perel, 2. Tereza
Procházková - 1 22 perel, 3. Anežka Rajtarová - 67 perel. Kategorie 1 3 - 1 7 let:
1 . Gabriela Marxová - 51 perel, 2. Ladislav Marko - 22 perel, 3. Claudie Wieserová 21 perel, 3. Lída Baloghová - 21 perel.
Absolutním vítězem se stala Klára Hercíková. V celorepublikovém srovnání se
probojovala na krásné 1 5. místo! Gratulujeme!!!

