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Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 
 
Zřizovatel: statutární město Jablonec nad Nisou 
 
Sídlo: Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 64668428 
 
Pobočky: v kulturním domě Kokonín Dělnická 327, v objektu na Palackého ulici 65 (činnost 
ukončena), v budovách ZŠ Mozartova 24 a Na Šumavě 43 

 
Charakteristika: 
 
Městská knihovna poskytuje základní veřejné knihovnické a informační služby. Buduje 
univerzální knihovní fond, jehož součástí jsou knihy, mapy, společenské hry, periodika, 
noviny a časopisy, čtečky elektronických knih, nosiče CD i DVD s mluveným slovem, 
hudbou i filmy. Knihovní dokumenty poskytuje nejčastěji registrovaným čtenářům absenční 
formou. Poskytuje i výpůjčky elektronických knih. Na podněty čtenářů objednává a získává 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby knihovní jednotky z fondu jiných knihoven. 
Rovněž umožňuje přístup k informacím v předplacených databázích, na internetu či z vnějších 
informačních zdrojů. Pořádá besedy, lekce, přednášky, veřejná čtení, kurzy, výstavy i soutěže. 
K výkonu knihovnických služeb využívá systému Koha a katalogu VuFind.  
 
Knihovna plní pro okres Jablonec regionální funkce, hrazené z rozpočtu Libereckého kraje. 
Obecním knihovnám poskytuje metodickou pomoc, buduje pro ně výměnný fond, půjčuje jim 
výměnné soubory, pomáhá i s výběrem nových knih, podílí se na aktualizaci, probírkách  
i revizích jejich vlastních stálých fondů. Zpracovává statistické výkazy, provádí různé analýzy 
a rozbory.  
 
Knihovna je institucionálním členem Svazu knihovnických a informačních pracovníků ČR, 
členem skupiny Eurex knihoven Euroregionu Nisa. V organizaci působí Odborový svaz 
pracovníků knihoven.  
 
Sídlem knihovny je budova staré radnice na Dolním náměstí 600/1. Majitelem a správcem 
objektu je statutární město Jablonec nad Nisou. Jedná se o bariérový objekt s jediným  
společným vstupem jak pro čtenáře, návštěvníky, tak pro zaměstnance i dodavatele. Vnitřní 
uspořádání už není přívětivé ani k uživatelům, ani k pracovníkům a celkový stav budovy si 
říká o zásadní rekonstrukci. Městskou knihovnu tvoří 6 základních úseků s celkovým počtem 
18,8 zaměstnanců po přepočtu na celé úvazky. Struktura organizace i přes ukončení činnosti 
pobočky na Palackého 65 zůstala nezměněna.      
 
Z historie aneb jedno významné výročí: 
 
V dubnu uplynulo 100 let, kdy byla 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). Přístupná byla veřejnosti na 
několik hodin odpoledne, přes den byla místnost využívána pro potřeby školy. Odebíraly se 
noviny i časopisy, nechyběly Gablonzer Tagblatt, Reichenberger Zeitung, Sudetendeutsche 
Tageszeitung, Bohemia, Der Tag, Deutsche Allgemeine Zeitung aj. Čtenáři měli k dispozici 
příruční knihovnu, která obsahovala okolo dvou set svazků slovníků, příruček a sbírek 
zákonů. Tyto knihy se ale půjčovaly pouze v prostorách čítárny. 
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Protiepidemická opatření a provoz knihovny 
 
Na sklonku předcházejícího roku (28. prosince 2020) došlo k ukončení provozu výdejního 
místa ve vstupní hale. Čtenáři mohli vracet knihy jen prostřednictvím biblioboxu či poštou,  
z online katalogu si stahovat e-knihy. Termíny pro vrácení výpůjček, které by vypršely v době 
uzavřené knihovny, jsme hromadně prodloužili až do konce února.  
 
V lednu po upřesnění protiepidemických opatření jsme připravovali službu bezkontaktního 
výdejního místa. Její provoz byl zahájen 2. února. Určena byla všem registrovaným čtenářům, 
včetně těch z uzavřených poboček. Se čtenáři se domluvil termín převzetí připraveného 
balíčku objednaných dokumentů, a to v rozsahu od úterý do pátku mezi 9. a 17. hodinou. 
Službu jsme rozšířili i o tematické balíčky četby pro čtenáře bez konkrétních požadavků či 
pro ty nerozhodné. Zároveň mohli čtenáři vracet své výpůjčky do předem připravených košů.  
 
Aby službu mohli využívat i doposud neregistrovaní zájemci, nabídli jsme jim možnost 
předregistrace e-mailem či telefonicky. Předregistraci dětí mohl provést zákonný zástupce.  
Po uskutečnění bezhotovostní platby převodem na účet si mohli noví čtenáři objednat  
3 jednotky a stáhnout 3 e-knihy. Ověření identifikačních údajů podle osobních dokladů  
a zajištění podpisu přihlášky proběhlo až po otevření knihovny veřejnosti. 
 
Do 11. dubna probíhal bezkontaktní výdej i příjem výpůjček ve vstupní hale staré radnice jak 
pro čtenáře hlavní budovy, tak i z městských poboček. Od 12. dubna se provoz upravil  
v souladu s novým protiepidemickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a knihovna se 
vrátila ke své běžné otevírací době, avšak s regulací počtu najednou obsluhovaných 
návštěvníků (1 návštěvník na 15 m2) a k pravidlům 3 R (rozestupy 2 m, ochrana úst a nosu 
respirátory, dezinfekce rukou). V praxi to znamenalo stanovit limit pro počet najednou 
obsluhovaných návštěvníků na jednotlivých odděleních: 13 v oddělení pro dospělé,  
7 v půjčovně pro mládež, 3 v multimediálním oddělení, 5 na pobočce v Kokoníně, 1 v domě 
pečovatelské služby, 4 ve Mšeně a na Šumavě. Studovnu s čítárnou jsme neotevřeli a denní 
tisk s časopisy přesunuli do multimediálního oddělení. Dobu návštěvy uživatelů jsme omezili 
na 30 minut. 
 
Každý čtvrtek probíhalo testování zaměstnanců na onemocnění covid-19 prostřednictvím 
Oblastního spolku Českého červeného kříže a zdravotnického zařízení Smržo-Medic. 
Organizace také zajišťovala respirátory a další ochranné hygienické prostředky pro 
zaměstnance. 24. května nastala změna v testování pracovníků, výjimku z testování postupně 
získávali očkovaní zaměstnanci a ti, kteří nemoc prodělali. 
 
V červnu došlo k úpravě limitu počtu najednou obsluhovaných osob v souladu s nařízením  
o jednom návštěvníku na 10 m2, tedy v případě půjčovny pro dospělé do dvaceti čtenářů, 
v půjčovně pro mládež do deseti, v multimediálním oddělení do pěti, ve studovně po dvou, 
v čítárně po dvou, u kopírky po jednom, v Kokoníně až osm, ve Mšeně a na Šumavě po šesti 
čtenářích.     
 
Od 5. července přešla knihovna na letní provoz a k běžné otevírací době se vrátila 30. srpna. 
Doposud nastavená opatření zůstala v platnosti.  
 
V případě kulturních pořadů jsme uplatňovali pravidlo pouze sedících posluchačů s rozestupy 
a respirátorem; jen účinkující mohl být bez roušky a ve vzdálenosti 2 m od návštěvníků. 
Kontrolu bezinfekčnosti jsme prováděli pomocí aplikace čTečka. Naštěstí většina kulturních  
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a vzdělávacích pořadů měla komorní charakter, proto nás nastavené limity protiepidemických 
opatření nijak neomezovaly. Exkurze a lekce pro školní skupiny jsme začali nabízet raději až 
od října.  
 
Ke konci listopadu přibylo navíc testování neočkovaných zaměstnanců. Do konce roku už 
žádné jiné změny nenastaly. Veškeré doposud vynaložené náklady na testování, respirátory 
pro zaměstnance, dezinfekční prostředky, informační letáky jsme hradili z rozpočtu 
organizace bez následné finanční či materiální pomoci zřizovatele.  
 
 
Ze statistických údajů 
 
V knihovně jsme zaevidovali výpůjčky:  sledovaný rok minulý rok 
výpůjčky celkem     101 586  105 591 
z toho: 
naučná literatura pro dospělé    11 102   11 399 
beletrie pro dospělé     55 061   54 038 
naučná literatura dětem    2 669   2 660 
beletrie pro děti a mládež    13 827   12 846 
výpůjčky novin a časopisů    15 767   20 806 
zvukové dokumenty     1 370   1 755 
zvukově obrazové dokumenty   769   1 365 
elektronické dokumenty    133   172 
jiné dokumenty (např. deskové hry)    888   550 
 
Uživatelé, návštěvníci a čtenáři v období:  sledovaný rok minulý rok 
návštěvníci celkem     91 221   84 781 
fyzické návštěvy     48 531   48 673 
návštěvníci on-line služeb    42 690   36 108 
registrovaní čtenáři     3 042   3 525 
z toho do 15 let     834   1 029 
  
Knihovní fond k 31. 12.  
 
Knihovní fond obsahuje v období:   sledovaný rok minulý rok 
knihovní jednotky celkem    93 750   92 903 
z toho výměnný soubor    10 973   11 246 
exemplářů titulů periodik    234   226 
 
Složení knihovního fondu v období:  sledovaný rok minulý rok 
knihy       88 894   88 252 
zvukové dokumenty     2 995   2 855 
zvukově obrazové dokumenty   1 581    1 581 
elektronické dokumenty    8   8 
jiné dokumenty     272   207 
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Finanční hospodaření 
 
Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2021 byl sestaven jako ztrátový, a to ve schválené 
výši 21 tisíc Kč, což byly odpisy. Hlavní činnost vykázala zisk ve výši 51 408,03 Kč, 
doplňková činnost zisk 8 715,34 Kč, celkově dosáhla organizace zisk ve výši 60 123,37 Kč. 
 
V rámci rozpočtu se podařilo obměnit a pořídit 4 PC, tiskárnu, 5 skenerů knihovních 
jednotek, knižní regály, mobilní telefon a popisovací tabuli. 
 
Účast v dotačních programech Ministerstva kultury ČR nám snižuje náklady na pořízení 
databáze ASPI (zákony a judikatura), na aktualizaci fondu nekomerční české i cizojazyčné 
literatury. Neúspěšní jsme byli s naší žádostí o dotaci na pořízení fotografického přístroje 
s mikrofonem pro tvorbu audiovizuálních programů, jako např: četba na pokračování, tipy na 
knihy, seriál o službách knihovny, využitelných především v době omezování služeb 
z důvodů protiepidemických opatření.  
 
Poděkování náleží společnosti Team Library s. r. o. za mimořádnou slevu v podpoře provozu 
knihovního systému Koha a společnosti AS4U.CZ, která nám zdarma zajišťuje technický 
provoz webových stránek. Vážíme si záštity kanceláře primátora města v podobě cen pro 
úspěšné řešitele a vítěze našich vědomostních i čtenářských soutěží a anket. Z rozpočtu 
oddělení správy nebytových objektů byla uhrazena oprava a výměna elektrického osvětlení 
sálu, oprava skleněných dveří, rozbitých oken a výlohy do Lidické ulice, oprava dvou svodů 
dešťové vody; v kotelně byla vyměněna tlaková nádoba a prasklá topná tělesa v předsálí,  
na oddělení pro mládež i v půjčovně pro dospělé.     
 
Položka v tisících Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Dotace na provoz zřizovatel 9 742  9 742 
Dotace KÚ 1 235  1 235 
Dotace státní    
Výnosy z činnosti 371 23 394 
Ostatní výnosy z činnosti    
    
VÝNOSY CELKEM 11 348 23 11 371 
     
Spotřeba materiálu 1 195 1 1 196 
DDHM 151  151 
Spotřeba energie 320  320 
Oprava a udržování 37 1 38 
Ostatní služby 364  364 
Mzdové náklady 8 799 12 8 811 
Sociální náklady 352  352 
Ostatní náklady  58  58 
Odpisy 21  21 
 
NÁKLADY CELKEM 11 297 14 11 311 
    
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 51 9 60 
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Nadále zůstává nevyřešen problém s dodavatelem elektrické energie Enwox, který nám 
nevrátil přeplatek na energiích za rok 2016 a 2017 ve výši 25 669 Kč. V této záležitosti 
postupujeme dle instrukcí a pokynů zřizovatele. 
 
Veřejnosprávní kontrola 
 
14. června    
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nezbytné dokumentace k BOZP a PO, 
fyzická kontrola pracovních a hygienických podmínek práce zaměstnanců, kontrola 
odstranění předcházejících závad: 
 
V souladu s ustanovením § 321 a § 322 zákoníku práce provedl inspektor Mgr. Vladimír 
Petříček z Odborového svazu pracovníků knihoven, se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1 
kontrolu stavu péče o BOZP a PO ve vztahu ke konkrétním činnostem, vyplývajícím 
z právních či jiných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany, ověřil 
nezbytnou dokumentaci a provedl fyzickou kontrolu podmínek práce zaměstnanců.  
 
V závěru protokolu ze dne 25. září 2021 konstatoval, že nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky, které by opravňovaly OSPK k podání podnětu k příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce. 
 
Oblast knihovnická 
 
Fond městské knihovny byl aktualizován o 3 764 knihovních jednotek, z toho ve výměnném 
fondu o 547 jednotek. Pro městskou část jsme připsali 3 002 knihy, 140 audiovizuálních 
médií a 75 společenských her. Obnovili jsme tak 4,8 % knihovního fondu ve vztahu 
k velikosti volného výběru. Na nákup nových jednotek jsme vynaložili 20,3 Kč v přepočtu na 
jednoho obyvatele v rámci velikosti obsluhované populace, včetně cizinců s povoleným 
pobytem. 
 
K odpisu jsme vybrali 2 917 knihovních jednotek, z toho 2 097 z městského fondu a 820 knih 
z výměnného fondu. 
 
Registrovaní čtenáři si vypůjčili na 780 elektronických knih společnosti Palmknihy s.r.o. 
V meziknihovní službě jsme vyřídili 97 požadavků z jiných knihoven a odbavili  
184 požadavků k ostatním knihovnám v České republice. Do zahraničí jsme žádný požadavek 
nepodávali ani nevyřizovali. Pro městské pobočky jsme rozvezli 454 nových knih, k odpisu 
stáhli 699 knih. V rámci služby rozvozu knížek imobilním čtenářům jsme vyexpedovali  
966 knih pro 17 obyvatel města zařazených do projektu. 
 
V lednu proběhl úspěšně test vzdáleného přístupu do báze děl nedostupných na trhu, 
spravované Národní digitální knihovnou. Mohli jsme tak připravit postup registrace našich 
čtenářů přes ID NDK (forma identifikace). Po podpisu smluv s Národní knihovnou ČR jsme 
službu začátkem března zveřejnili na webu a nabídli zájemcům. Cesta k plným textům 
dokumentů vydaných na našem území, chráněných i volných, avšak nedostupných na trhu, je 
nyní otevřena i našim čtenářům. 
 
V polovině února přešla knihovna na novou verzi webu s responzivní funkcí. Zásadní změnu 
prodělala nejen jeho celková podoba a uspořádání jednotlivých rubrik i oddílů, ale navíc se 
naše tipy na nové knihy dostaly v podobě obálek přímo na úvodní stránku. Obálky jsou 
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propojeny s katalogizačním záznamem a čtenář si, pokud je přihlášen do svého konta, může 
knihy rovnou objednat či rezervovat.  
 
Z provozních důvodů jsme v červenci ukončili poskytování knihovnických služeb na pobočce 
v Palackého ulici 65. Během měsíců srpna a září jsme vystěhovali knihovní fond, techniku  
i nábytek a místnosti předali správě nebytových prostor tak, aby smluvní vztah skončil 
posledního dne září. Registrovaným čtenářům jsme služby nabídli v nedaleké bezbariérové 
pobočce v objektu ZŠ Mozartova, případně i na hlavní budově. Čtenáře s pohybovými 
problémy bychom uspokojili službou Rozvoz výpůjček, ale nikdo neprojevil zájem.  
 
V podzimním období jsme pozornost soustředili na aktualizaci knihovního systému  
Koha a katalogu VuFind. Vzhledem k mnoha vlastním specifickým nastavením se jednalo  
o náročnou činnost. Vždy totiž trvá dlouho, než se nám podaří zachytit všechny nedostatky 
způsobené změnou a postupně pak obnovit či upravit nastavení funkcí ke spokojenosti 
knihovníků i našich uživatelů.   
 
Regionální funkce 
 
Síť obsluhovaných knihoven v jabloneckém regionu zůstala nezměněna a tvoří ji celkem  
35 knihoven, z toho 7 profesionálních, 26 neprofesionálních a 2 neprofesionální knihovny, 
obsluhované jako pobočky. Výkon regionálních služeb zajišťují 2 pracovníci, z toho jeden  
ve funkci okresního metodika. Různou měrou se podílí na akvizici, katalogizaci a zpracování  
jak fondu výměnného, tak fondů vybraných obecních knihoven. Zajišťují za pomoci vozu 
krajské knihovny distribuci knih a metodických materiálů po regionu. Organizují knihovnické 
aktivy a metodické návštěvy, pomáhají při probírkách a revizích fondů, zpracovávají 
statistická data. 
 
Výměnný fond byl aktualizován o 547 nových svazků, odepsáno bylo 820 stávajících svazků. 
Z finančních prostředků 27 obcí jsme nakoupili 2 036 nových svazků pro obnovu jejich 
vlastních knihovních fondů, dále přímo zpracovali na 3 098 knihovních dokumentů.  
Pro 31 knihoven jsme rozvezli 110 souborů a 5 318 knih. Poskytli jsme 112 konzultací  
a 75 metodických návštěv a pomáhali s revizí 19 472 knihovních jednotek ve fondech 
v Albrechticích, Bratříkově, Jílovém u Držkova, Maršovicích, Líšném a ve Zlaté Olešnici. 
 
K budování kooperativního regionálního systému Koha se nepřipojila žádná další knihovna. 
Obec Loužnice se přiklonila k variantě vlastního automatizovaného systému Tritius. 
K přechodu na nový systém však dojde až v roce 2022.  
 
Na aktivu neprofesionálních knihoven, pořádaném 18. listopadu v jablonecké knihovně, jsme 
se rozloučili s odcházející dlouholetou knihovnicí Dagmar Lancovou z Loužnice a představili 
její nástupkyni paní Moniku Tilerovou. Probrali jsme postup vyplňování statistických 
formulářů, připomněli si standard pro dobrou knihovnu, pohovořili o průzkumech 
spokojenosti návštěvníků knihoven, představili si bázi děl nedostupných na trhu i děl autorsky 
volných v katalogu naší knihovny. 
 
Aktiv profesionálních knihoven se uskutečnil 22. listopadu v Městské knihovně v Železném 
Brodě. Program byl rozšířen o prezentaci portálu knihovnických kurzů, portálu vybraných 
příkladů dobré praxe, o prohlídku provozů nové budovy železnobrodské knihovny  
a o představení nových knihovnic Evy Evjákové na Smržovce a Barbory Vymazalové 
v Železném Brodě.    
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Kulturně-výchovná činnost 
 
Soutěže 
 
Dobré ráno, ještě lepší den!  

 
13. ročník fotografické soutěže si dal za cíl, povzbudit a optimisticky 
naladit nadšené fotografy, aby zachytili svými aparáty to dobré kolem 
nás, co díky statistickým údajům o koronaviru už ani nevidíme. Téma 
jsme zveřejnili na začátku března a do 21. května jsme se těšili na 
příspěvky. Navíc do 11. června mohla veřejnost ocenit jednotlivé snímky 
v on-line anketě Cena čtenářů.  
Jak hlasování dopadlo? V kategorii do 16 let zvítězila fotografie pod 
názvem Ráno nejvíc berou od autorky Kateřiny Linhartové z Pěnčína,  
v kategorii nad 16 let zvítězila fotografie Františka Lukeše z Jablonce 
nad Nisou (bez pojmenování). 

 
Odborná porota ve složení Jiří Endler, Martin Kubišta a Dana Foltýnová ohodnotila celkem 
57 fotografií (18 v kategorii do šestnácti let, 39 nad šestnáct let) celkem 22 autorů.  
 
V kategorii do 16 let získala 1. místo Kateřina Linhartová za Pozdrav slunci, 2. místo 
obsadila Kateřina Jiroušová, 3. místo Eliška Šenkýřová. 
 
V kategorii nad 16 let získal 1. místo Miloslav Janovský, 2. místo obsadil František Lukeš  
a 3. místo připadlo Zdeňku Baudyšovi. 
 
Pro minulost máme vzpomínky, pro budoucnost sny 

 
Minulost i budoucnost se staly tématem 21. ročníku literární soutěže, 
vyhlášené v Týdnu knihoven na začátku října a uspořádané pod záštitou 
statutárního města Jablonce nad Nisou. Odborná porota ve složení  
Olga Novotná, Jiřina Polanská, Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana 
Foltýnová hodnotila 158 prací z Čech, Moravy i Slovenska. Osobní 
setkání k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání ocenění se bohužel  
s ohledem na pandemickou situaci neuskutečnilo. Výsledkovou listinu 
jsme proto uveřejnili na internetových stránkách knihovny 9. prosince. 
Akce byla podporována v rámci projektu MAP Jablonecko II. 

 
Výsledky: 
 
1. stupeň ZŠ   
diplom za účast získaly: Eliška Supernatová, Michaela Petriv, Anežka Kočárková. 
 
2. stupeň ZŠ 
próza: 1. Michaela Pejsarová a Viola Hojsáková, 2. Hana Kubeczková a Lucie Nádvorníková, 
3. Martina Schmiedhuberová a Ha Vy Ngo, 
úvaha: 1. Tereza Reimová, 2.  Adam Haufer, 3.  Maxmilian Weber,  
poezie: 1. Barbora Matějková, 2.  Matěj Endler, 3.  Markéta Malátová;  
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střední školy 
próza: 1.  Ema Antonínová, 2.  Klára Mašíčková, 3.  Alexandra Víchová,  
úvaha: 1. Barbora Dubská a Adéla Kobrová, 2. Zuzana Ševčíková a Tereza Hulcká,  
3.  Barbora Kancnýřová,  
poezie: 1. Vít Pokorný, 2. Tomáš Doktor, 3. Jitka Padronová;  
 
dospělí 
próza: 1.  Klára Preisová, 2.  Irena Bátrlová, 3.  Václav Valášek a Petr Liška,  
úvaha: 1.  Alena Čunátová, 2.  Jana Čechová, 3.  Jaromír Saska,  
poezie: 1.  René Inquort, 2.  Tomáš Choura, 3.  Jindra Lírová a Anna Hollmannová. 
 
Znáte-víte-tušíte 
 
V celoroční soutěži, připravované studovnou, jsme si připomněli 150 let od narození 
architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Oba rodáci významně ovlivnili stavební 
vývoj našeho města. V každém vydání Jabloneckého měsíčníku a na webu knihovny byla 
zveřejněna jedna soutěžní otázka. Čtenáři na ni mohli odpovídat do poloviny měsíce. 
Vyhodnocení každého kola proběhlo losováním ze správných řešitelů. Ceny do soutěží 
knihovny jsme pořídili za finančního přispění kanceláře primátora města. 
 
A na co jsme se ptali? Na kolik staveb Roberta Hemmricha se nacházelo v Jablonci a jeho 
okolí (na 500), kolik let se architekt Josef Zasche zabýval projektováním kostela 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova (více než 30 let), za kterého starosty byla postavena secesní 
budova lázní (za A. H. Posselta), která instituce sídlí nyní v Dresslerově vile (mateřská škola), 
zda se v budově bývalé porodnice na Turnovské ulici nacházela modlitebna s oltářem (ano), 
ve kterém slohu byl postaven starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže (v secesním), který 
kámen použili na stavbu rozhledny Nad Prosečí v roce 1932 (prosečskou žulu), která firma 
sídlila v domě v Jiráskově ulici ve stylu doznívající secese a barokizující moderny (Thiele und 
Rhode), jaký název dostala v 60. l. 20. st. někdejší kavárna Café Habsburg v městském domě 
postaveném dle návrhů Roberta Hemmricha (kavárna Jizera), kde se nachází slavné vily 
bratrů Jägerových (v ulici 28. října) a kdy byla odhalena pamětní deska Josefa Zascheho 
(v roce 1999) ? 
 
Výherci se stali za měsíc leden Milan Rickel, za únor Milan Materna, za březen Marie 
Kubínová, za duben Miloš Rund, za květen Ladislava Doubravská, za červen Kateřina 
Chlumová, za dobu letních prázdnin Denisa Pánková, za září Jiří Kerhart, za říjen Iveta 
Slavíková, za listopad Dagmar Plačková, za prosinec Petra Ducháčková. Celkem nám přišlo 
na 118 odpovědí.    
 
O zlatou makovici a Knoflíkohraní s knížkami 
 
15. ročník křížovkářské soutěže pro mládež byl zaměřen na hudební nástroje. 16. prosince 
jsme ze všech úspěšných řešitelů jednotlivých kol vylosovali šest vítězů: Anna Hořejšová, 
Viola Janatová, Anežka Randáková, Karel Slavík, Eliška Šenkýřová a Anna Zahrádková. 
Knižní publikace, pořízené za podpory kanceláře primátora města, si výherci s ohledem na 
pandemickou situaci vyzvedli v otevírací době oddělení pro děti a mládež.  
 
V sále městské knihovny neproběhlo ani setkání s nejlepšími sběrači knoflíků za přečtené 
knihy a splněné úkoly. I oni si své ceny vyzvedli individuálně na oddělení pro mládež.  
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Ve 4. ročníku čtenářské soutěže nasbírala nejvíce knoflíků Ema Tryznová, druhé místo 
získala Anna Hořejšová a na třetí příčce se umístila Viola Janatová. 
 
Výstavy 
 
Martin Gembec, pedagog a popularizátor astronomie, připravil pro knihovnu výstavu svých 
snímků pod názvem Astrofotografie. Výstavu na schodech staré radnice si zájemci mohli 
prohlédnout až po otevření budovy, od dubna do června. Podobně tomu bylo i s výstavou 
Nikdy není pozdě začít skupiny absolventů výtvarného oboru Akademie umění a kultury pro 
seniory při jablonecké ZUŠ. Jejich práce bylo možné zhlédnout v přízemí městské knihovny 
až do konce roku. 
 
Na 19 snímků z fotografické soutěže Dobré ráno, ještě lepší den jsme vystavovali od července 
do září a od října jsme našim návštěvníkům nabídli úspěšnou grafickou tvorbu žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou. Vystavené práce prezentovaly řadu grafických 
technik, např. tisk z výšky (linoryt) a tisk z hloubky (papíroryt, suchá jehla). Část tisků 
představovala variace jednoho motivu v jeho černobílé a barevné podobě. Výstava neměla 
jednotné téma, protože náměty pro grafickou tvorbu byly součástí větších tematických celků, 
ve kterých žáci střídali množství výtvarných technik. 
 
Na začátku léta jsme na okna čítárny instalovali stálou výstavu velkoformátových fotografií 
interiérů staré radnice: pracovny starosty, jednací místnosti a zasedacího sálu. 
 
Ocenění Čtenář roku 
 

Ocenění měl získat nejlepší čtenář ze skupiny e-čtenářů, kteří si ve složitém 
roce 2020 půjčili alespoň 10 e-knih a zároveň neopomněli si půjčit i tradiční 
knihovní dokumenty. V součtu výpůjček se nejlepším čtenářem jablonecké 
knihovny stala paní Naděžda Kubová, která nás navštěvuje jak on-line, tak 
osobně ve staré radnici i na našich pobočkách.  
 
Vzhledem k protiepidemickým opatřením na březnové předání ocenění  
v knihovně a na osobní setkání s Václavem Štěchem, zástupcem společnosti 

Palmknihy, která již tradičně podporuje různé kampaně či aktivity k propagaci četby, 
čtenářství i knihoven samotných, nedošlo. Přesto se i on – jakožto zástupce spolku někdejších 
průkopníků digitálního čtenářství a současného online knihkupectví – přidal s dárkem ke 
gratulantům. 
 
A co na sebe o vztahu ke čtení a ke knihám prozradila Naděžda Kubová? 
 
Že čtení má spojené až se školou a s učebnicemi, protože pohádky nebo dětské příběhy jí 
rodiče i babička spíše vyprávěli. Psát i číst se naučila brzy a dobře, takže dětem ve třídě 
předčítala, což dělala velmi ráda. Na opravdové čtení došlo v devíti letech, kdy dostala spálu  
a po týdnu v nemocnici musela strávit ještě dlouhou dobu doma v karanténě. A tak alespoň 
četla. Čtení ji zůstalo jako hobby po celý život.  
 
Čte především romány, ale také knihy o vesmíru, o dění kolem nás i zajímavých lidech. 
Jmenovat jen jednoho oblíbeného spisovatele by bylo pro ni velmi těžké. Nyní čte především 
knihy současných českých spisovatelů. 
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Čtenářka roku je však velmi ráda, že se zatím nenaplnily prognózy o chmurné budoucnosti 
papírových knih a že se vedle e-knih ještě nestaly překonaným médiem.  
 
Semínkovna 
 
Připojili jsme se k iniciativě Semínkovna, která vznikla v České republice v roce 2015  
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. Tak jako se do knihovny 
knihy po přečtení vracejí, mají čtenáři myslet na následné sdílení sklizených semínek. 
Semínka byla nabízena bezplatně v malých dávkách pouze pro osobní potřebu. Do akce  
se zapojilo na 158 podporovatelů.   
 
Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář 
 
Do projektu jsme zapojili prvňáčky ze ZŠ Liberecká 26. Na program v knihovně přímo 
nedošlo, ale o neprodejnou publikaci První školní výlet od Michaely Fišarové s ilustracemi 
Anety Žabkové a vydané nakladatelstvím Triton mladí čtenáři nepřišli. Knížky s poukazem  
do knihovny získali ve škole.  
 
Podobně dopadlo setkávání s prvňáčky ze ZŠ Na Šumavě. První setkání se třemi třídami 
proběhlo ještě během měsíců ledna a února. Další plánovaná setkání se v průběhu roku 
z důvodu protiepidemických opatření už neuskutečnila. 
 
Univerzita třetího věku 
 
V I. pololetí se nový kurz virtuální univerzity neotevřel, ve II. pololetí pak probíhal od října 
do prosince. Pro téma Leonardo da Vinci – renesanční uomo universale se rozhodlo na 21 
studentů. Ve složitém období pořadatel netrval na splnění podmínky společného setkání 
v knihovně.    
 
Přehled pořadů po měsících 
 
Leden 

- program zrušen 
 

Únor 
- program zrušen 
- Puzzle, knihy, deskovka (výzva čtenářům k on-line rezervacím) 

 
Březen 

- Alenka a Krakonoš Danky Šárkové (1.–4. část četby na pokračování na youtube) 
- Hlasujte o koupi společenské hry (1.–3. kolo) 

 
Duben 

- Velikonoční půjčování s králíkem 
- Alenka a Krakonoš Danky Šárkové (5.–8. část četby na pokračování na youtube) 
- Staň se mistrem slova (literární doplňovačka) 
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Květen 
- Alenka a Krakonoš Danky Šárkové (9.–12. část četby na pokračování na youtube) 
- Staň se mistrem slova (literární doplňovačka) 
- Májové rande s knihou  

 
Červen 

- Staň se mistrem slova (literární doplňovačka) 
- Cena čtenářů fotosoutěže (anketa) 
- Ta v zeleném obalu (výpůjčky knih podle barvy obalu) 

 
Červenec a srpen 

- Cestujeme s knihou (výběr knih o Francii, Itálii, Španělsku, Řecku k vypůjčení) 
- Poznej svět s knihovnou (drobné úkoly o světadílech a jazycích pro děti) 

 
Září 

- Berounka (promítání) 
- V zemi největšího dalekohledu 19. století (o astronomii s Martinem Gembecem) 
- Den evropského kulturního dědictví (stanoviště poznávací trasy, promítání) 
- Proč je Česká mincovna v Jablonci nad Nisou (s Lenkou Klimentovou)  
- Hrátky s pamětí (trénování paměti s Jiřinou Ziklovou) 
- Vysoké Tatry (promítání) 
- Vietnam (s Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou) 
- Wroclaw (s Luborem Lacinou) 

 
Říjen 

- Týden knihoven (prvoregistrace zdarma, kniha za kačku, kvíz o knihách z fondu,  
kolo štěstí, detektivování pro děti) 

- Leonardo da Vinci (úvodní hodina virtuální univerzity třetího věku) 
- Krkonoše a jejich kuchyně (s Dankou Šárkovou) 
- Doktor Kittel (s Evou Koudelkovou) 
- Neptun a jeho tajemný měsíc Triton (s Martinem Gembecem) 
- Hrátky s pamětí (trénování paměti s Jiřinou Ziklovou) 
- Severské fragmenty (o životě ve Skandinávii s Janem Maruškou) 
- Dolní Labe (promítání) 

 
Listopad 

- Milan Zacha Kučera o tajných službách a hledání pokladů 
- Martin Nekola o českých osobnostech a metropolích v Americe 
- Hrátky s pamětí (trénování paměti s Jiřinou Ziklovou) 
- I ty můžeš být kosmonaut (s Martinem Gembecem) 
- Varšava očima Lubora Laciny 
- Otava (promítání) 
- Legenda tyrannosaurus rex (s paleontologem Vladimírem Sochou) 
- sbírka ke Dni válečných veteránů na podporu projektu Paměť národa 

 
Prosinec 

- Mars v hledáčku kosmických sond (s Martinem Gembecem) 
- Hrátky s pamětí (trénování paměti s Jiřinou Ziklovou) 
- Himálaj (promítání) 
- Střední Vltava (promítání) 
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- Klenoty secesní bižuterie z Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou 
(s kurátorkou Kateřinou Norou Novákovou) 

- Knižní adventní kalendář (tipy a doporučení k četbě od knihovníků pro každý den) 
 
Ankety 
 
Z anketních otázek na webu knihovny jsme se dověděli, že i přes komplikace v provozu 
knihovny z důvodu protiepidemických opatření byli čtenáři s nabídkou služeb a kvalitou 
jejich poskytování více jak spokojeni, že se výjimečně a ne příliš často vracejí k již jednou 
přečteným knihám, že jsou spokojeni s novou podobou internetových stránek, že se knihovna 
brzy vrátí z režimu výdejního místa k otevřeným půjčovnám, a že to tak i s ohledem na 
zlepšující se zdravotní situaci v zemi vydrží na delší období (zlom nastal 12. dubna), že by si 
dokázali představit sídlo knihovny i na jiném místě ve městě než na Dolním náměstí v objektu 
staré radnice, že už si dlouho nepůjčili žádnou báj či pověst, že využívají naši nabídku map  
a turistických průvodců k cestám po světě, že podzimní období bývá pro ně výzvou k četbě  
a k poslechu zvukových knih, že i v pandemickém období si svou dobrou mysl udržují právě 
četbou knih, že nám nejčastěji na anketní otázky odpovídají ti, co ještě nezískali v rámci 
různých knihovnických akcí registraci zdarma, což nás mrzí, ale s většinou odpovědí jsme 
spokojeni. 
 
Další vzdělávání pracovníků (semináře, přednášky, konference, exkurze, veletrhy) 
 
Pracovníci knihovny se zúčastnili během roku dalšího vzdělávání na téma: Knihovny online, 
Koronavirus a knihovny, Regionální funkce knihoven, Centrální portál knihoven, Archivy-
knihovny-muzea v digitálním světě, Biblioterapie, Pedagogický kurz pro knihovníky, 
Účelový design interiérů knihoven, Jak budovat a provozovat makerspace, Vyhledávání 
v systému Kramerius pro pokročilé, Současná polská literatura, Doktor Kittel v literatuře, 
Kittelův dům, Svět knihy Praha, Pozor: LAK (Liberecký autorský kruh), Čtení – cesta ke 
vzdělání, Proplouvání světem literatury pro děti a mládež, SQL Tips and Tricks for Koha 
Reports, Easy jQuery Hacks for your Koha Systém, Customizing Notices and Slips with 
Template Toolkit for Koha, Koha 20.05 Upgrade Webiner, Stravenkový paušál, Daně a jejich 
roční zúčtování, Majetek p. o. a jeho kontrola, Změny v zákonech aneb daně-odvody-ZP, 
Účetnictví p. o. v roce 2021, BOZP. Nechybělo ani samostudium odborného knihovnického 
tisku. 
 
Výhled na další období 
 
Začátek roku je tradičně spojen s hospodařením v režimu rozpočtového provizoria, což se 
výjimečně nijak neliší ani od situace na úrovni státu. V roce 2022 počítáme s výměnou 
knižních regálů, nákupem několika PC, barevné tiskárny, mixážního pultu, čtenářských setů 
k vítání občánků, pracovního materiálu k lekcím pro školy a navýšíme finanční částku na 
aktualizaci knihovního fondu.      
 
Finanční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt Zajištění výkonu regionálních 
funkcí pro knihovny Jablonecka byla přislíbena na částku 1 273 tisíc Kč, a tedy o 38 tisíc Kč 
více. Počítáme tak s většími výdaji na obnovu výměnného fondu. Než bude však dotace 
schválena radou i zastupitelstvem kraje, bude provoz oddělení regionálních služeb hrazen 
z prostředků poskytnutých naším zřizovatelem.       
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Regionální oddělení naplánovalo přímou metodickou pomoc v revizích fondů obecních 
knihoven, a to v Huti, Lhotce, Lučanech nad Nisou, Rychnově u Jablonce n. N.  
 
Do projektu Knížka pro prvňáčka pozveme žáky prvních tříd z městské části Kokonín. Všem 
prvňáčkům jabloneckých škol nabídneme k začátku školního roku barevný poukaz 
k bezplatné prvoregistraci. Třídám I. stupně základních škol nabídneme lekce S knihovnou  
za poznáním.   
 
Ve vědomostní soutěži Znáte–víte–tušíte si připomeneme 90. výročí narození cestovatele  
a dobrodruha Gustava Ginzela. Oddělení pro dospělé si přichystalo Jablonecké literární 
putování, které nám připomene polozapomenuté české a německé spisovatele. Oddělení pro 
mládež si připravilo úplně nové soutěže: Čtenářské bingo a Kniho-hlavo-lamy. Podpoříme 
výtvarnou soutěž Krkonošské knihovny v Jelení Hoře na téma Krakonoš a jeho pohádkoví 
přátelé ze tří zemí. Pro 14. ročník fotografické soutěže zvolíme téma Život se nepíše, žije se! 
V Týdnu knihoven pak vyhlásíme téma naší tradiční literární soutěže. 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou 25. 02. 2022   
 
 
         Mgr. Zbyněk Duda 
           ředitel knihovny 


