ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 11 / říjen – prosinec 201 5)

foto: http://www.morguefile.com/

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:
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

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 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: Pondělí
Středa
Janovská: Úterý
Šumava: Čtvrtek

1 2:00 – 1 7:00 hod.
1 2:30 – 1 6:00 hod.
1 2:30 – 1 6:00 hod.
1 3:30 – 1 5:30 hod.
1 3:45 – 1 7:00 hod.

Vážení přátelé,

PÁR SLOV NA ÚVOD...

vítejte na stránkách v pořadí již jedenáctého
čísla našeho elektronického čtvrtletníku.
Letošní měsíc září byl pro naši knihovnu
ve znamení velké změny. Opustili jsme náš
dosavadní knihovní programu Clavius, který
jsme používali deset let. Abychom mohli
držet krok s rozvíjejícími se technologiemi
a objevujícími se novými typy dokumentů,
přešli jsme na systém KOHA. Znamená to
řadu změn i pro vás, naše uživatele.
Všechny jsou ale posunutím ke kvalitnějším
a rychlejším službám, které chceme nabízet.
Náš nový online katalog VuFind ocení hlavně
příznivci elektronických knih, pro které bude
jejich výpůjčka záležitostí několika málo
kliknutí.
Podzim je však pro všechny české knihovny
především neodmyslitelně spjatý s Týdnem
knihoven. Opět jsme pro vás připravili řadu
zajímavých akcí, které se letos ponesou
v duchu motta "Zažijte knihovnu jinak". Snad
to pro vás bude opravdu netradiční zážitek!
Užijte si krásný podzim plný neopakovatelných chvil, a to nejen s našimi knihami!
Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 5. ledna 201 6

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU

NOVÝ KNIHOVNÍ PROGRAM
A ONLINE KATALOG
V pondělí 21 . září 201 5 jsme přešli
na nový modernější knihovní program
KOHA. Změna s sebou přinesla
i některé změny v knihovním řádu.
Systém, který jsme dosud používali, už
přestal odpovídat nárokům, které si neustále se vyvíjející technologie,
ale i potřeby našich uživatelů žádají. Otevřený software KOHA je
mezinárodním projektem, který vyvíjí široká komunita lidí po celém
světě. Po knihovnách v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Litvínově
a Frenštátě pod Radhoštěm jsme pátou knihovnou, která v České
republice na tento program přešla.
Naší knihovně i vám, našim uživatelům, přinese systém řadu novinek.
Jednou z nich bude nová podoba online katalogu. Budeme používat
katalog VuFind. Jedná se o open source knihovnický vyhledávací
nástroj, který umožňuje vyhledávat v rozhraní podobném internetovým
vyhledávačům, jako je Google, a zároveň používá funkce tzv. webu 2.0,
jako je tagování, přidávání komentářů, RSS či vytváření vlastních
seznamů. Přes online katalog bude také v nejbližší době možné
objednat si výpůjčky elektronických knih. Nebude již nutné žádat
o přístupový kód, jak tomu bylo doteď.
Velkou změnu projde i systém upomínání. Nově bude upozornění
o konci výpůjční doby zasíláno 5 dní před jejím vypršením, pak v den
vypršení výpůjček. Posléze, pokud dokumenty nevrátíte nebo si lhůtu
výpůjček neprodloužíte, vám budou zaslány ještě další tři upozornění
o překročení výpůjční lhůty. S tím také souvisí účtování poplatků za
zpozdné. Bude založeno na jiném principu, než jak jste byli doposud
zvyklí. Nově budeme účtovat 1 Kč za den za každý vypůjčený
dokument, na pobočkách a v dětském oddělení 2 Kč za týden za každý
vypůjčený dokument. Všechna upozornění budou zasílána e-mailem,
pouze poslední upozornění poštou.
Věříme, že všechny počáteční nesnáze spojené s přechodem
na nový program a katalog budou
co nejdříve odstraněny, a proto vás
žádáme o pochopení při možných
komplikacích.
Děkujeme!

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

DÁRKOVÉ POUKAZY
Hledáte vhodný dárek pro své blízké? Využijte možnost zakoupení
dárkového poukazu pro bezplatnou registraci v hlavní budově knihovny!
Dárkové poukazy máme k dispozici v různých variantách:
- pro dospělé pro roční registraci v hodnotě 240,- Kč,
- pro dospělé pro půlroční registraci v hodnotě 1 20,- Kč,
- pro studenty a seniory pro roční registraci v hodnotě 1 40,- Kč,
- pro studenty a seniory pro půlroční registraci v hodnotě 70,- Kč,
- pro děti do 1 5 let pro roční registraci v hodnotě 1 40,- Kč.

Poukazy si můžete zakoupit v oddělení pro dospělé čtenáře, popř.
v oddělení pro děti a mládež.
Na základě jeho předložení bude vystavena legitimace a je ihned
možné vypůjčit si knihy, časopisy, CD, DVD, audioknihy či
elektronické knihy.
Těšíme se na vaši návštěvu!

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

DAVID MICHIE
"DALAJLAMOVA KOČKA"
Maličkého kotěte, kterému hrozí nešťastný
osud, se ujme samotný dalajlama. Kočička líčí
svůj každodenní život v jeho těsné blízkosti.
Stává se svědkem rozhovorů mezi dalajlamou
a jeho hosty. Postupně poznává, v čem
spočívá štěstí a jak ho na cestě životem najít,
což není pro žádnou živou bytost snadné.
V laskavém příběhu často nechybějí humorné
situace, kočka se tře o nohy hollywoodských
hvězd a dělí se s námi o poznání, které získává
v klášteře buddhistických mnichů.
„Chci, aby i díky této knize lidé dospěli k tomu, že nejdůležitější
je láska v různých podobách. Šťastní jste, když se staráte o druhé
a dáváte jim lásku. To je jedna z nejúčinnějších cest ke štěstí,“ říká
o Dalajlámově kočce její autor David Michie.
David Michie se narodil v roce 1 962
v Zimbabwe, studoval v Jihoafrické
republice, deset let žil v Londýně a nyní
bydlí s rodinou v australském Perthu.
Dlouhodobě se zajímá o buddhismus
a buddhistické meditační techniky. Působí
jako instruktor meditace. Jeho učiteli jsou
Les Sheehy, geše Thubten Loden a tulku
Rinpočhe Zasep. Je milovníkem koček.
Zdroj:
http://www.davidmichie.com/

Michie, David.
Dalajlamova kočka. Vyd. 1 .
[Praha]: Synergie, 201 3.
254 s.
ISBN 978-80-7370-245-8

Celosvětový úspěch sklidily jeho bestselery
"Dalajlamova kočka" a "Dalajlamova kočka
a umění příst". V knize "Pospěš si a medituj"
zase přibližuje umění meditace tak, aby bylo
přístupné pro každého z nás.
Vyšly mu i další knihy:
Neviditelný manipulátor, Konflikt zájmů,
Prostý podvod, Konečný termín,
Buddhismus pro zaměstnané lidi, Kouzelník
ze Lhasy, Praktické osvícení.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

OLIVA MLSOVÁ
Paní Oliva se narodila v prosinci
roku 1 948 v Praze. Tam také
vystudovala SVVŠ (tehdejší obdoba
gymnázia) a po narození syna roku
1 973 se s rodinou přestěhovala
do manželova rodiště - Jablonce
nad Nisou. Zde vystudovala
uměleckou průmyslovku, obor
pasířství. Nikdy se mu však
nevěnovala. Aranžovala výlohy
obchodů v Jablonci a okolí,
pracovala také pro Muzeum skla
a bižuterie.
I když je paní Oliva zatím autorkou pouhé jedné knihy, přesto ji její
vtipné postřehy a úvahy řadí na úroveň známějších autorek ženských
románů.
Kniha "Viktorie aneb Jak se píše prvotina" obsahuje fiktivní příběh,
jehož hrdinkou je Viktorie – mladá žena, která po letech spokojeného
manželství náhle dochází k poznání, že doživotní imunitu vůči dalším
vztahům a láskám nezaručuje pouze snubní prsten. Její příběh, jenž
tvoří hlavní románovou linii, autorka prokládá dopisy přítelkyni,
komentujícími vývoj děje, ale i události ze svého okolí.
Autorčina prvotina se nesnaží předstírat velkou literaturu, chtěla
by však svým čtenářkám přinést radost a potěšení. Námětem jde
o typicky ženské čtení, je však třeba dodat,
že na prvotinu je to kniha nečekaně zralá
a ve své kategorii objevná a mnohoslibná.
Kniha vyšla v roce 2007 v libereckém
Nakladatelství Bor.
Knihu si můžete vypůjčit v oddělení
pro dospělé čtenáře. Pokud budete mít
štěstí, můžete zde potkat i samotnou
autorku. Je naší pravidelnou a velmi
milou návštěvnicí a čtenářkou.
Pramen: obálka knihy Viktorie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUČANY N. N.

KNIHOVNY JABLONECKA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY

Ve středu 22. září 201 5 se konalo slavnostní otevření Městské knihovny
v Lučanech nad Nisou v nových zrekonstruovaných prostorách.
O lučanské knihovně jsme již podrobněji psali v našem e-čtvrtletníku
v čísle 6 (červenec - září 201 4), nicméně tato událost si naši pozornost
určitě znovu zaslouží.
Knihovna nadále sídlí v přízemí budovy městského úřadu, přestěhovala
se pouze přes chodbu do modernějšího prostředí. Místnost byla
kompletně přebudována, opravena podlaha, zdi i strop, knihovna
dostala nový výpůjční pult i část regálů. Pamatovalo se i na malou
čítárnu, vybavenou pohodlnými křesílky a stolkem.
Popřát knihovně přišla řada
příznivců, nechyběli zástupci
města Lučany nad Nisou,
knihovníci ani čtenáři.

Paní Zdena Lédlová, dlouholetá
knihovnice lučanské knihovny, krátce
pohovořila o historii knihovny. Ta se
nyní stěhovala již po osmé. Doufejme,
že zde už konečně našla svoje
poslední zastavení. Pan starosta
města Jiří Řešátko nastínil vizi, kam
by chtěli knihovnu směřovat souběžně s knihovnickými službami čtenářům otevřít i turistům
možnost využít prostory jako informační centrum obce. Už nyní je
zde možné zakoupit pohlednice a další propagační materiály města,
podávají se zde informace o pořádání kulturních akcí, zájezdů
a o dalších aktivitách města.
Přejeme knihovně a její knihovnici hodně spokojených návštěvníků!

LEGENDÁRNÍ HRDINOVÉ POHRANIČÍ
ANEB

STALO SE V KNIHOVNĚ

KRAKONOŠ A KRABAT
V měsíci dubnu jsme vyhlásili v pořadí již 9. ročník mezinárodní
výtvarné soutěže Legendární hrdinové pohraničí (dříve známé jako
Krakonoš, Krabat – znáte je?). Soutěž si klade za cíl popularizaci
legendárních postav: vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla,
Rzepióra a lužického čaroděje Krabata, jež po staletí existují
v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polského,
německého a českého pohraničí.
Termín odevzdání prací byl 30. červen 201 5. Letos nejvíce výtvorů
odevzdala česká strana, bylo jich téměř 1 40. Všem, kdo se
do soutěže zapojili a přinesli své výtvory, děkujeme!
28. srpna 201 5 se sešla hodnotící komise, která posoudila všechny
české, polské i německé práce a určila pořadí vítězů. Autorům
nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy.
Výsledky soutěže budou umístěny na webové stránce Krkonošské
knižnice: www.biblioteka.jelenia-gora.pl, webových stránkách partnerů
a také na stránce: http://biblioteki-euroregion-nysa.eu.
Vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy se uskuteční
1 0. října 201 5 v jelenohorské Krkonošské knižnici (ul. Bankowa 27).
Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen a zahájení výstavy.

Všem držíme palce!!!

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

STALO SE V KNIHOVNĚ

Letošní Den evropského dědictví
proběhl v našem městě v sobotu
1 2. září 201 5. Veřejnosti se představilo
1 8 památkových objektů a mezi nimi
nechyběla ani naše knihovna.
Na oddělení pro děti a mládež mohli
účastníci rodinné poznávací trasy
za splnění úkolu získat jeden z dílků
skládačky, aby odhalili významnou
památku města. Připraveny byly také
další drobné soutěže. Téměř dvacet
dětí využilo prvoregistrace zdarma
a přihlásili se do knihovny.

V audiovizuálním sále jsme
posluchačům četli příběhy detektiva
Klubka. Za odměnu jsme pak všechny
povozili na našem otočném hledišti.
Celkem k nám zavítalo
na 240 návštěvníků.

TÝDEN KNIHOVEN
Opět se blíží TÝDEN KNIHOVEN!
Startuje už v pondělí 5. října a až do pátku
9. října pro vás připravujeme zajímavé akce.
Letošní motto zní:

"Zažijte knihovnu jinak".

AKCE V KNIHOVNĚ

My jsme si ale k němu ještě přidali podtitul:

"Léčíme duši".
V duchu obou těchto hesel se budeme snažit, abyste v naší knihovně
celý tento týden zažívali něco netradičního, odcházeli od nás
v dobré náladě a s kupou knih, které vás potěší na duši.
A aby to bylo celé opravdu netradiční, bude knihovna spolu
s knihovníky vypadat jinak než obvykle.
Nebudou chybět ani akce, které jste si oblíbili:
PRVOREGISTRACE ZDARMA pro naše nové čtenáře (v úterý
a ve středu, na pobočkách v den jejich otevření),
KNIHY ZA KAČKU - prodej vyřazených knih za pouhu jednu korunu,
SEZNÁMENÍ S NOVÝM ONLINE KATALOGEM - naučíme vás
pracovat s moderním katalogem VuFind,
PŘEDNÁŠKY zajímavých hostů - hudebníka Jaroslava Hutky, lékařky
Zuzany Kopytkové a historičky Alžběty Kulíškové
a další PŘEKVAPENÍ.

VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Ve spolupráci se Statutárním
městem Jablonec nad Nisou
vyhlašujeme 1 5. ročník literární
soutěže. Letošním mottem je citát
H. Ch. Andersena:

AKCE V KNIHOVNĚ

Není krásnějších pohádek než
ty, které píše život sám, aneb
I život může být pohádka.
Svoje příběhy, povídky, pohádky,
úvahy i básně můžete posílat
do 1 8. listopadu 201 5. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne
v prosinci za účasti herečky
Valérie Zawadské.

SOUTĚŽE PRO DĚTI
Pokud patříte k milovníkům knížek
a příběhů, máte možnost se zapojit
do celoroční hry, ve které si zahrajete
na lovce perel. Můžete sbírat perly
jednoduše tak, že při čtení knížek perlorodek budete trošku aktivní
a za dobře zodpovězené otázky si
navléknete svoji šňůru perel!
V prosinci vyhlásíme vítěze.
I po prázdninách pokračuje luštitelská soutěž Zlatá makovice.
Je určena pro mladší čtenáře. Letos je zaměřena na dopravní
prostředky. Do velkého slosování o ceny, pořízené za finančního
přispění sekretariátu primátora města, postoupí ti, kdo správně
vyluští křížovku z každého měsíce a odevzdají ji na oddělení
pro děti a mládež.
O drobné ceny můžete hrát každý měsíc v kvízu Znáte, víte, tušíte?
Vyhrává ten, kdo nám první zašle správnou odpověď.
KOMPLETNÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
je dlouhodobá aktivita univerzit
podílejících se na seniorské výuce,
jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání
těm zájemcům, kteří se z různých
důvodů nemohou účastnit prezenčního
studia U3V na vysokých školách či univerzitách.
Je určená zejména pro ty seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost
od sídla vysoké školy či zdravotní problémy.
Systém výuky je založen na přednáškách natočených
s vysokoškolskými lektory, které se promítají prostřednictvím
naší knihovny coby konzultačního střediska každých čtrnáct dní
vždy v úterý.
V rámci Libereckého kraje dále poskytují výuku Městská knihovna
Česká Lípa, Městské muzeum v Mimoni, Kulturní literárně vzdělávací
centrum v Kamenickém Šenově, Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Městská knihovna Semily a Městská knihovna Antonína Marka Turnov.
Naše knihovna připravila na podzimní semestr přednášky na téma
Barokní architektura v Čechách . Je to po kurzech Astronomie,
Etika jako východisko z krize společnosti a Evropské kulturní hodnoty
v pořadí již čtvrtý běh kurzů.
Veškeré informace naleznete na portálu vzdělávání seniorů
e-senior.czu.cz, na který budete přesměrováni prostřednictvím
odkazu na našich webových stránkách.

Kontakt a přihlášky:
Dana Foltýnová
video@knihovna.mestojablonec.cz
Tel: 484 846 353
První hodina nového kurzu proběhla
v úterý 29. září 201 5 ve 1 4 hodin
v audiovizuálním sále.
Další hodina proběhne 1 3. října, i tehdy
máte stále možnost se na kurz přihlásit.
Všichni jste srdečně vítáni!!!

Foto: VitVit
https://cs.wikipedia.org/

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

SEVERSKÉ DETEKTIVKY

Největší český web o severských detektivkách vznikl v roce 201 2
a snaží se dodávat aktuální informace čtenářům tohoto fenoménu
posledních let.
Severské detektivky patří k nejprodávanějším titulům na českém
knižním trhu a trh elektronických knih ovládají téměř absolutně.
Na webu najdete rozsáhlou a stále aktualizovanou databázi českých
vydání severských detektivek, včetně databáze autorů. Určitě stojí
za to si přečíst i recenze k titulům.
A protože o severské
detektivky máte ve velké
míře zájem i vy, naši
čtenáři, vyčlenili jsme je
v půjčovně pro dospělé
v oddíle detektivek zvlášť.
Knihy jsou označeny
nálepkou SEVERSKÁ
KRIMI a červeným
proužkem nad etiketou
s počátečními písmeny
autora knihy.
Přehled všech titulů, které je možné si u nás vypůjčit, je možné si
přehledně zobrazit pomocí našeho online katalogu, pokud do políčka
klíčové slovo vložíte severské detektivky. A půjčujeme nejen tištěné
knihy, ale i elektronické. Nabídka je opravdu široká!
Mrazivý Sever tu čeká jen a jen na vás!
Zdroj: http://www.severskedetektivky.cz

