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Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace: 
 
- veřejná základní knihovna s univerzálním knihovním fondem, 
- pověřená výkonem regionální funkce v okrese Jablonec nad Nisou, 
- institucionální člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků, 
- člen Sdružení uživatelů LANius a Clavius, 
- člen pracovní skupiny knihoven Euroregionu Nisa. 
 
Pracoviště: 
- hlavní budova v objektu staré radnice na Dolním náměstí 1, 
- pobočka v Centru sociálních služeb, Palackého 65, 
- pobočka Kokonín, Dělnická 327, 
- pobočka Mšeno, Mozartova 24, 
- pobočka Šumava, Na Šumavě 43. 
 
Struktura: 
- oddělení půjčoven (pro dospělé čtenáře, pro děti a mládež), 
- oddělení ostatních služeb (studovna, čítárna, multimediální oddělení, provoz poboček), 
- audiovizuální oddělení (kulturní a vzdělávací služby, propagace, medializace), 
- oddělení zpracování fondu (akvizice, katalogizace), 
- regionální oddělení (metodické služby a zpracování fondu pro knihovny okresu), 
- ekonomicko-správní oddělení (ekonomika, personalistika, úklid a údržba), 
 
Počet pracovníků: 
- 19,6 přepočtený stav na plně zaměstnané, z toho: 
- 12 na úseku knihovnictví, 
- 2 na výkon regionální funkce, 
- 1,3 pro kulturní a propagační činnost, 
- 3,3 v hospodářském úseku. 
 
Služby pro čtenáře, návštěvníky a uživatele: 
- prezenční i absenční výpůjčky knih a e-knih, map, novin a časopisů, audiovizuálních 
dokumentů, společenských her, tematických kufříků, čtečky elektronických knih, 
- přístup do databází, na internet, kopírování i elektronické dodávání dokumentů eDDO,   
- pořádání autorských čtení, besed, přednášek, lekcí, promítání, výstav, soutěží, 
- rozvoz knih imobilním čtenářům, návrat výpůjček prostřednictvím biblioboxu, 
- služby prostřednictvím webové stránky, knihovního systému Clavius, internetového 
katalogu a smartkatalogu, facebooku, meziknihovní výpůjční služby. 
 
Služby pro knihovny okresu: 
- budování a distribuce výměnného knihovního fondu, 
- akvizice a katalogizace fondů vybraných obecních knihoven,  
- aktualizace, probírka a revize fondů obecních knihoven, 
- metodická pomoc, odborné konzultace, zpracovávání  a předávání statistických údajů 
okresu. 
 
Knihovní fond k 31.12. 2014: 
Knihovní fond tvoří 104 026 jednotek, z toho 10 897 náleží do výměnného souboru. 
Knihovna odebírá 225 exemplářů titulů docházejících periodik.  
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Složení knihovního fondu: 
knihy     100 530 
zvukové dokumenty   2 335 
zvukově obrazové dok.  1 015  
elektronické dokumenty  114 
jiné dokumenty   32 
 
Přehled výpůjček, návštěvníků a registrovaných uživatelů: 
Knihovnu navštívilo celkem 105 093 uživatelů, z toho 86 793 fyzických a 18 300 virtuálních  
prostřednictvím vzdáleného přístupu jednak do elektronického katalogu pro vyhledání 
požadovaných dokumentů, jednak do výpůjčního protokolu pro rezervace, objednávky a 
prolongace. Na jednotlivých odděleních a pobočkách se v součtu zaregistrovalo 4 521 
uživatelů, z toho 1 490 do 15 let. Celkem se půjčilo 225 361 knihovních jednotek, nejvíce 
beletrie 105 368, poté periodik 83 334, naučné literatury 30 671, na 2 127 zvukových 
dokumentů, 3 093 zvukově obrazových, 567 elektronických a 201 jiných dokumentů.  
 
Oddělení     Výpůjčky Návštěvníci Registrace 
 
oddělení pro dospělé čtenáře   98 380  35 397  2 419 
oddělení pro děti a mládež   23 908  10 992  1 088 
studovna a čítárna    72 305  17 141  - - - 
multimediální oddělení   5 233  10 838  365 
audiovizuální oddělení   - - -  2 859  - - - 
pobočka v CSS    1 845  368  25 
pobočka Kokonín    4 233  1 154  91 
pobočka Mšeno    9 809  3 278  237 
pobočka Šumava    9 648  4 766  296 
 
Ve vztahu k roku 2013 poklesla návštěvnost o 2,2 %, registrace o 3,5 % a výpůjčky o 8 %.  
 
Finanční hospodaření: 
- rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako ztrátový, a to ve schválené výši 38 tisíc Kč, 
- hlavní činnost vykázala zisk 9 tisíc Kč, doplňková činnost pak 16 tisíc Kč, organizace 
dosáhla zisk celkem ve výši 25 tisíc Kč, 
- částečně se tak pokryje ztráta z předchozích období a na účtu Výsledek hospodaření 
minulých účetních období zůstává 10 034,94 Kč, 
- v rámci rozpočtu se podařilo obměnit 3 PC, 3 knihovní regály a 3 žebříky, 
- na výkon regionálních funkcí jsme obdrželi dotaci ve výši 969 tisíc Kč a obnovili 1 PC, 
- z grantového programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR jsme získali finanční příspěvek  
53 tisíc Kč na připojení knihovních systémů městských poboček Kokonín a Šumava s hlavní 
budovou a pořídili 2 notebooky, tiskárnu, 2 snímače čárových kódů a 1 laminovačku, 
- příspěvek z programu Knihovna 21. století na přednáškový cyklus věnovaný finanční 
gramotnosti ve výši 5 tisíc Kč nebyl schválen, 
- naší žádosti o finanční podporu 70 tisíc Kč na obnovu studijních míst určených k získávání 
informací z internetu a databází prostřednictvím moderní výpočetní techniky Nadace Preciosa 
nevyhověla, 
- společnost TRW Automotive Czech přispěla částkou 10 tisíc Kč na obnovu a aktualizaci 
knihovního fondu, 
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- náklady na poskytování knihovnických služeb snižuje účast v programu VISK 8A k pořízení 
mediální databáze Anopress a ASPI, účast v projektu Česká knihovna k získání nekomerčních 
titulů beletrie i naučné literatury,    
- snižovat náklady se nám daří díky společnosti AS4U.CZ v provozování internetových 
stránek zdarma, díky společnosti Grepa Network v připojení k internetu zdarma, společnosti 
LACCER a fotoklubu Balvan v podpoře fotografické soutěže, kanceláři primátora města  
v podpoře znalostních a luštitelských soutěží pro dětské čtenáře.  
 
Položka v tisících Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 
Dotace na provoz zřizovatel 6 964  6 964 
Dotace KÚ 969  969 
Dotace státní 53  53 
Výnosy z činnosti 547 66 613 
Ostatní výnosy z činnosti 10  10 
    
VÝNOSY CELKEM 8 543 66 8 609 
     
    
    
Spotřeba materiálu 1 090 3 1 093 
DDHM 147  147 
Spotřeba energie 368  368 
Oprava a udržování 115  115 
Ostatní služby 314  314 
Mzdové náklady 6 224 47 6 271 
Sociální náklady 208  208 
Ostatní náklady  30 0 30 
Odpisy 38  38 
NÁKLADY CELKEM 8 534 50 8 584 
    
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9 16 25 

 
Veřejnosprávní kontrola 
 
Ve dnech 19. - 22. května proběhla kontrola hospodaření s finančním příspěvkem 
poskytnutým z rozpočtu města Jablonce nad Nisou v roce 2013. Ing. Renata Vítová, vedoucí 
odboru ekonomiky magistrátu města, pověřila Ing. Danu Janouškovou a Ing. Dianu 
Zappeovou (ORO /5/2014) provést v době od 19. května 2014 veřejnosprávní kontrolu  
na místě. V protokolu ze dne 13. června 2014 bylo uvedeno, že příspěvková organizace 
hospodařila v roce 2013 v souladu se schváleným rozpočtem, účetnictví podává věrný a 
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky je v souladu se zákonem 
o účetnictví. 
 
11. června provedl inspektor Odborového svazu pracovníků knihoven Mgr. Vladimír Petříček  
kontrolu  nezbytné dokumentace k  BOZP a PO, namátkovou fyzickou kontrolu pracovních a 
hygienických podmínek práce zaměstnanců a kontrolu odstranění předcházejících závad. 
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Ve svém protokolu konstatoval, že nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by opravňovaly 
odborový svaz k podání podnětu k příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce. 
 
11. listopadu proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými 
Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK v roce 2012 na doplnění modulu revize 
AKS Clavius v knihovnách okresu Jablonec nad Nisou. Na základě pověření č. 120/2014 
Mgr. Milana Němečka, Ph.D., ředitele odboru umění, literatury a knihoven MK ČR, ze dne  
8. září 2014 pod č.j. MK 44611/OULK, provedla Ing. Hana Kuřová kontrolu hospodaření  
s finančními prostředky k výše uvedenému účelu. V závěru protokolu uvedla, že kontrola 
neprokázala neoprávněné užití finančních prostředků státního rozpočtu. Zmíněné finanční 
prostředky byly použity v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  
na rok 2012, č.j. 13/MK-S 5072/2012 SOLK.  
 
Činnost knihovnická a další služby: 
- do knihovního fondu bylo zařazeno 4 499 knihovních jednotek, z toho 1 107 do výměnného 
souboru, 3 202 svazků pro městský fond, 185 audiovizuálních médií a 5 deskových her, 
- na nákup knihovního fondu bylo v rámci finančních možností vynaloženo 15,82 Kč  
v přepočtu na jednoho obyvatele v rámci velikosti obsluhované populace, standard VKIS 
určuje výdaj ve výši 30 - 45 Kč, 
- obnovili jsme 4 % knihovního fondu ve volném výběru, standard doporučuje až 10 %, 
- odepsáno bylo na 5 450 knihovních jednotek, z toho 4 656 z městského fondu a 794  
z výměnného souboru, 
- v rámci meziknihovní výpůjční služby jsme kladně vyřídili a odbavili 880 požadavků  
z jiných knihoven a na 211 jsme úspěšně požadovali pro naše čtenáře, zprostředkovali jsme 
také jednu mezinárodní výpůjčku,   
- na městských pobočkách proběhly revize fondu o rozsahu 25 564 svazků, z toho 0,4 % bylo 
nezvěstných,  
- pro městské pobočky bylo vyexpedováno 756 nových knih, vyřazeno 619 a mezi nimi 
vyměněno 908 svazků, 
- pobočky jsme připojili do on-line režimu se serverem v hlavní budově, což je ideální  
pro přenos dat a údajů o knihách, čtenářích a výpůjčkách, avšak závislé na kvalitě 
internetového připojení, 
- osamoceným imobilním čtenářům jsme doručili 1 030 knih, 
- v rámci reorganizace fondu jsme pro velkou oblibu u čtenářů vyčlenili zvlášť české, světové  
a severské detektivní příběhy,  
- signaturou a značením na hřbetu jsme začali označovat knihy uložené ve skladu  
pro přesnější lokaci a odlišení od volného výběru, jedná se však o rozsáhlý fond, a tak práce 
nebyla v tomto roce dokončena,  
- kompletní probírkou prošel fond map, zastaralé a poničené byly vyřazeny, u edice Klubu 
českých turistů byla doplněna klíčová slova a čísla map,  
- klíčovým slovem oceněno doplňujeme záznamy titulů, které získaly literární ceny, 
- změnili jsme podmínky půjčování elektronické čtečky, netrváme na uzavření smlouvy  
a složení jistiny, evidence výpůjčky je sledována ve čtenářském kontu, 
- z provozních důvodů nabízíme ve studovně přístup na internet jen prostřednictvím wi-fi,  
v multimediálním oddělení jsme přístup na internet pro neregistrované čtenáře časově omezili 
na 10 minut, pro registrované čtenáře zůstalo vše beze změny, 
- od začátku listopadu půjčujeme ve spolupráci s portálem e-Reading.cz elektronické knihy: 
čtenář požádá knihovnu prostřednictvím knihovního systému o kód, který v souladu  
s obchodními podmínkami uplatní na portálu e-Reading.cz; výpůjčky e-knih jsou dostupné  
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21 dní, a to na čtečkách 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, 
- pro katalog i čtenářské konto knihovního systému Clavius je k dispozici druhá verze 
aplikace smartkatalogu, 
- nově nabízíme rodinnou registraci, každý člen rodiny využívá své vlastní čtenářské konto, 
registrační poplatek ve výši dle platného ceníku uhradí vybraný rodič. 
 
Regionální funkce: 
- pro výměnný fond bylo zakoupeno a zpracováno 1 107 svazků,   
- pro 25 obecních knihoven bylo zakoupeno 2 640 knih a zpracováno na 2 961 svazků, 
- služebním vozem Krajské vědecké knihovny Liberec bylo rozvezeno 274 souborů s 9 111 
svazky, 
- profesionální knihovny v Železném Brodě, v Rychnově a v Lučanech si katalogizují, 
označují a balí knihy samy, pro profesionální knihovny v Tanvaldě, v Desné, ve Velkých 
Hamrech, na Smržovce a pro neprofesionální knihovny se fond zpracovává na regionálním 
oddělení v Jablonci n. N., data se předávají elektronickou poštou, 
- z finančních důvodů knihovny Bezděčín, Lhotka, Stanový, Odolenovice, Vlastiboř využívají 
pouze nabídku výměnného souboru, 
- revize knihovního fondu v rozsahu 26 039 jednotek proběhly v knihovnách Alšovice, 
Držkov, Frýdštejn, Jeníšovice, Malá Skála, Skuhrov a Plavy, 
- knihovnice regionálního oddělení poskytly 86 konzultací, 96 metodických návštěv, 
zpracovaly 41 výkazů pro statistická šetření krajské knihovny a MK ČR a pomáhaly  
v reorganizaci knihovního fondu ve Velkých Hamrech a v Plavech po jejich přestěhování  
do nových prostor, 
- pro profesionální knihovny se v souladu se standardem uskutečnily dva aktivy (v Jablonci 
nad Nisou 5. května a ve Velkých Hamrech 7. listopadu), pro neprofesionální knihovny 
proběhly rovněž dva aktivy (v jablonecké knihovně 12. června a 10. prosince tohoto roku),  
na programu byly informace k novým katalogizačním pravidlům RDA, k formátu MARC 21, 
k výpůjčkám elektronických knih, k update systému Clavius, k přechodu dvou knihoven  
na systém Tritius, k přenosu dat, revizím, statistikám a k výběru knih. 
 
Kulturně-výchovná činnost 
Výstavy: 
- Hřejivé pohlazení v zimním čase (obrázky Lucie Holasové, leden - únor), 
- Krakonoš, Krabat 2013 (výstava soutěžních prací, únor), 
- Město (fotografie Ladislava Mrni, březen - květen), 
- Učitel a knihovník Julius Streit (připomínka 130. výročí narození prvního ředitele městské 
knihovny, Jitka Nosková, březen - srpen), 
- Holduj tanci, pohybu (fotografie z 5. ročníku fotografické soutěže, červen), 
- Skrytý pohled (fotografie Denisy Albaniové, září - listopad) 
- Stará radnice (výstava ke 145. výročí postavení budovy staré radnice, Jitka Nosková,  
září - prosinec), 
- Toulky (fotografie Ondřeje Týla, prosinec). 
 
Soutěže: 
Znáte-víte-tušíte: 
- znalostní kvíz pro každý měsíc na webu knihovny byl zaměřen na svět hudby: Rok české 
hudby I-V, Slavné muzikály, Světem hudebních nástrojů, Písničky k táboráku, Světová 
hudební tvorba, Opera, Předčasná úmrtí v hudebním světě, Vánoční koledy, 
- odpovědi přes webové rozhraní. 
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O zlatou makovici: 
- 8. ročník celoroční luštitelské soutěže na názvy českých vynálezů, např. buzola, remoska, 
antivirotika, nanovlákna, kontaktní čočky, silon, semtex, ruchadlo, lodní šroub apod.,  
- zapojilo se 48 čtenářů, do slosování o ceny postoupilo 17. prosince na 16 čtenářů, výherci se 
stali Barbora Malíková, Jan Machačný, Jan Lacko, Veronika Machačná, Kateřina Bezányiová. 
 
Zákoutí Jizerských hor: 
- poznávací soutěž od března na webu knihovny s hádankou na každý měsíc zaměřená  
na jizerskohorské rozhledny,  
- odpovědi soutěžící posílali prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Hrabalovský měsíc: 
- březnový zábavný kvíz ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala o registraci na oddělení 
pro dospělé čtenáře zdarma,  
- vítězi se stali: Eva Rybáková, Dana Černá, Ladislav Kalous. 
 
Lovci perel:  

- soutěž na podporu čtenářství, která spočívala ve čtení perlorodek (označených 
knih) a vyplnění hracích karet s otázkami vztahujícími se k danému příběhu,  
za to soutěžící obdržel perly, 
- soutěž probíhala od února do konce listopadu a zapojilo se do ní 70 dětí  
ve věku 5-17 let, 
- soutěžící přečetli 646 knih a nasbírali 1 026 perel, vyhlášení výsledků 
proběhlo 17. prosince: 

- umístění v kategorii 5-10 let: 1. Natanael Horváth - 36 perel, 2. Lucie Žilková - 35 perel,  
3. Antonín Maděra - 30 perel, 
- v kategorii 11-12 let: 1. Klára Hercíková - 163 perel, 2. Tereza Procházková - 122 perel,  
3. Anežka Rajtarová - 67 perel, 
- umístění v kategorii 13-17 let: 1. Gabriela Marxová - 51 perel, 2. Ladislav Marko - 22 perel, 
3. Claudie Wieserová a Lída Baloghová - 21 perel, 
-  Klára Hercíková se v rámci celorepublikového hodnocení umístila na 15. místě a získala 
poukaz v hodnotě 200,- Kč na nákup knihy v knihkupectví Kanzelsberger. 
 
Holduj tanci, pohybu: 
- 6. ročník fotografické soutěže pod záštitou fotoklubu Balvan a firmy Foto 
Laccer, jejich zástupci byli členy poroty, 
- soutěž vyhlášena v březnu, ukončena 15. května, slavnostní vyhlášení 
proběhlo 29. května, porota hodnotila 88 prací, v červnu z nich instalována 
výstava na schodech knihovny, 
- umístění v kategorii do 16 let: 1. Jakub Svoboda, 2. Radek Votoček,  
3. Veronika Pavlíková, 
- umístění v kategorii nad 16 let: 1. Martin Kubišta, 2. Jan Strakoš, 3. Ladislav Máša, 
- na předávání cen vystoupil Jan Krajník spolu s Martinem Gorčíkem.  
 
Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda: 
- 14. ročník literární soutěže vyhlášený v říjnu k Týdnu knihoven, ukončen 14. listopadu, 
slavnostní vyhlášení proběhlo 4. prosince pod patronací Dr. Evy Koudelkové z nakladatelství 
Bor, 
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- porota ve složení Dany Foltýnové, Olgy Novotné, Christy Petráskové a Bohumily Nitschové 
hodnotila 93 literárních prací z Jablonce n. N., Rychnova u Jbc, Hejnic a Písku a z nich 
vybrala a ocenila na 27 mladých literátů: 
 
Kategorie I.stupeň ZŠ  
poezie  
1. David Polák (ZŠ Arbesova), 2. Diana Hable (ZŠ Arbesova)  
próza 
1. Patricie Košťáková (ZŠ Arbesova), 2. Daniela Běhounková (ZŠ Mozartova),  
3. Tereza Vaistauerová (ZŠ Arbesova)  
úvaha 
1. Adam Kubík (ZŠ Arbesova), 2. Agáta Špačková (ZŠ Na Šumavě), 3. Barbora Pokorná  
(ZŠ Arbesova) 
 
Kategorie II.stupeň ZŠ 
poezie 
1. Tereza Langová (ZŠ Liberecká), 2. Kateřina Kadavá (ZŠ Školní, Rychnov u Jbc),  
3. Kristýna Trdlová (ZŠ Liberecká)  
próza 
1. Michaela Horčičková (ZŠ Liberecká), 2. Eliška Rubešová (ZŠ E. Beneše, Písek),  
3. Lucie Nguyen (Gymnázium Dr. Randy) a Ester Merunková (ZŠ Hejnice) 
úvaha  
1. Denisa Čisárová (ZŠ Liberecká), 2. Natálie Šoukalová (ZŠ Školní, Rychnov u Jbc),  
3. Denisa Görnerová (ZŠ Liberecká) a Jakub Kunst (ZŠ Mozartova)  
 
Kategorie střední školy 
poezie 
1. Jan Vlček (Gymnázium U Balvanu) a Tereza Šikolová (Gymnázium Dr. Randy),  
2. Anežka Chlumová (Gymnázium Dr. Randy), 3. Denisa Albaniová (Gymnázium Dr. Randy)  
próza  
1. Sabina Jůnová (Gymnázium Dr. Randy), 2. Filip Novák (Gymnázium Dr. Randy)  
úvaha 
1. Filip Zadražil (Gymnázium Dr. Randy), 2. Václav Šourek (Gymnázium Dr. Randy)  
 
- vyhlášení výsledků zpestřilo představení Hvězdné války aneb Galaktická roztržka čili 
Kterak impérium úder nevrátilo dle autorské předlohy Rudolfa Hancvencla, ve scénografii 
Ivany Hancvenclové a v režii Jiřiny Polanské z loutkohereckého souboru Vozichet.   
 
Přehled pořadů po měsících: 
 
Leden 

 Violoncello od baroka po 20.st. (s Věrou Štrynclovou)   
 Tanzánie (promítání) 
 Astronomický rok 2013 (s Martinem Gembecem) 
 Švédsko - země k nakousnutí (se Zdeňkem Šmídem) 
 Zoologická zahrada Liberec (s Ivanem Langrem) 
 Kouzla přírodních krás (promítání) 
 Labyrintem Íránu (s Břetislavem Turečkem) 
 Nacistické koncentrační tábory na území České republiky (s Luborem Lacinou) 
 

Břetislav Tureček 
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Únor 
 Rok české hudby - Antonín Dvořák (s Věrou Štrynclovou)  
 Voda na Marsu (s Martinem Gembecem) 
 Maroko (promítání) 
 Knoflíky z Jizerských hor (s Christou Petráskovou) 
 Skotsko (s Petrem Schlindenbuchem ml.) 
 Setkání s Jiřinou Šiklovou, socioložkou a publicistkou 
 Tajemství posvátných míst (promítání) 
 Jižní Morava (pohledem Lubora Laciny) 
 Československé opevnění 1935 - 1938 (s Jiřím Duškem) 
 

Březen 
 Rok české hudby - Leoš Janáček (s Věrou Štrynclovou)  
 Jihoafrická republika (promítání) 
 Čtenář roku (vyhlášení nejlepší čtenářské rodiny) 
 Zvířecí V.I.P. v ZOO Liberec (s Ivanem Langrem) 
 Messiérovský maraton (s Martinem Gembecem) 
 Zázraky lidské dovednosti (promítání) 
 Kouzlo čtené knihy (s Petrem Olivou) 
 Průvodcování na hradech a zámcích  

(Petr Weiss a Vladimír Trégl) 
 Forenzní genetika (s Danielem Vaňkem) 
 Pohádkové čtení v němčině (s Bettinou Jungnickel) 
 Julius Streit (o prvním řediteli knihovny s Jitkou Noskovou) 
 Írán (cestopis Jiřího Kovalčíka)  

 
Duben 

 Merkur 1974 a 2014 (s Martinem Gembecem)  
 Dvakrát zachráněné dítě (s Tomášem Graumannem) 
 Jablonecký detektiv aneb Večer s Andersenem 
 Rok české hudby - Bedřich Smetana (s Věrou 

Štrynclovou) 
 Skotsko II (cestopis Petra Schlindenbucha ml.) 
 Zapomenuté zámky v Libereckém kraji (Petr Weiss a 

Vladimír Trégl) 
 Jordánsko (promítání) 
 Perličky a lidé (s Christou Petráskovou) 
 Veselé čtení v němčině (s Květou Šelbickou) 
 Irisdiagnostika 
 Australské pobřeží (promítání) 
 Jižní Morava II (pohledem Lubora Laciny) 

 
Květen 

 Rok české hudby - Baroko až 20. století, I. (s Věrou Štrynclovou) 
 Madeira (promítání) 
 Hvězdárny na severu Čech (s Martinem Gembecem) 
 Pohádkové čtení v němčině (s Bettinou Jungnickel) 
 Komunální symbolika měst a obcí na Jablonecku (s Janem Kašparem) 

Christa Petrásková 

Petr Oliva 

Jiřina Šiklová 
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 Češi a Němci za protektorátu a po něm (s Jiřím 
Padevětem)  

 Noc literatutry (veřejné čtení textů současných autorů  
o lásce, sexu a mezilidských vztazích) 

 Podivuhodné hory v australských národních parcích 
(promítání) 

 Krásy neživé přírody v Podještědí (s Dominikem 
Rubášem) 

 Zachraňte evropské volby (workshop o EU, Friedrich-Ebert-Stiftung) 
 Proměna role ZOO Liberec (s Ivanem Langrem) 
 Holduj tanci, pohybu (vyhlášení výsledků fotografické soutěže) 

 
Červen 

 Pohádky pro Dášenku  
 Rok české hudby - Baroko až 20. století, II. (s Věrou 

Štrynclovou) 
 Krásy východní Ameriky a Kanady (promítání) 
 Meteorické roje a deště (s Martinem Gembecem) 
 Pohádkové čtení v němčině (s Květou Šelbickou) 
 Paradoxy psaní (s Ondřejem Hníkem) 
 Pouště a bažiny (promítání) 
 Výlety za faunou a flórou jižní Moravy (s Jaroslavou Fojtíkovou) 

 
Září 

 Klasicismus (o hudbě s Věrou Štrynclovou)  
 Astronomie (Virtuální univerzita III. věku) 
 Když se létalo na Měsíc (s Martinem Gembecem) 
 Den evropského kulturního dědictví (čtení, soutěže, 

medailony regionálních autorů) 
 Vysočina (pohledem Lubora Laciny) 
 Národní park Yosemite (promítání) 
 Komunální symbolika na Jablonecku do roku 1990  

(s Janem Kašparem) 
 Nejezte blbě! (o stravování s Pavlem Maurerem) 
 I válka má své hranice (s Kateřinou Havlovou z ČČK) 

 
Říjen 

 Týden knihoven (knihovnické štěstí, registrace zdarma, 
tvůrčí dílny, pasování na čtenáře, tematické výstavky, 
knihy za kačku, výzva Daruj knihovně mapu) 

 Klasicismus II (o hudbě s Věrou Štrynclovou) 
 Etika jako východisko z krize společnosti (Virtuální 

univerzita III. věku) 
 Grand Canyon (promítání) 
 Prameny a studánky v Podještědí (s Dominikem Rubášem) 
 Putování ostrovem Srí Lanka (s Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou) 
 Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války (s Luborem Lacinou) 
 Vesmír na Zemi (s Martinem Gembecem) 

Pavel Maurer 

Jaroslava Fojtíková 

Ondřej Hník 

Jiří Padevět 
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 Interiéry hradů a zámků na historických vyobrazeních (s Petrem Weissem a 
Vladimírem Tréglem) 

 Bílé Karpaty (pohledem Jaroslavy Fojtíkové) 
 
Listopad 

 Romantismus (o hudbě s Věrou Štrynclovou)   
 Etika jako východisko z krize společnosti (Virtuální 

univerzita III. věku) 
 Krásy západní Ameriky (promítání) 
 Znečištění ve vesmíru a na Zemi (s Martinem Gembecem) 
 Obrázky z Velké války a příběhy lidí (s Christou 

Petráskovou) 
 Vojenská opevnění v Bratislavě a na jihu Moravy (s Jiřím Duškem) 
 Neznámí hrdinové, pohnuté osudy (s Pavlem Taussigem) 
 Protihráč slunce (křest básnické sbírky Olgy Novotné ke Dni poezie) 
 Kanárské ostrovy - Tenerife a Gran Canaria (cestopis Petra Schlindenbucha) 
 Dál Nic - Jak Češi staví dálnici do Německa (promítání filmu z festivalu Jeden svět) 
 Jsme jedno (o knížkách pro děti s Danou Raunerovou) 
 Knihovnická stopovaná (hra pro dětské čtenáře ke Dni pro dětskou knihu) 

 
Prosinec 

 Rok české hudby - Vánoce (s Věrou Štrynclovou)  
 Na kometě (s Martinem Gembecem) 
 Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda (vyhlášení 

výsledků soutěže) 
 Jablonec - město nad Nisou (s Bohumilem Jakouběm a 

Otokarem Simmem) 
 Touhy a úděl (s českou horolezkyní Dinou Štěrbovou) 
 Vánoční tradice - betlémy a ozdoby (s Christou Petráskovou) 
 Zlatá makovice a Lovci perel (vyhlášení výsledků soutěží) 

 
 
Čtenář roku: 

- 4.března jsme ocenili tři nejaktivnější čtenářské rodiny, a poděkovali jim 
tak za využívání knihovnických služeb, 
- kritériem výběru bylo množství výpůjček, evidovaných v knihovním 
systému Clavius, a registrace v knihovně jak alespoň jednoho z rodičů,  
tak i dítěte, 

- čtenářem roku se staly rodiny Slavíkova za 207 výpůjček, Gaislerova za 169 výpůjček a 
rodina Machačných za 147 výpůjček, 
- ceny předali Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, a Ivan Langer, vedoucí oddělení 
marketingu a tiskový mluvčí ZOO Liberec. 
 
Večer s Andersenem aneb Jablonecký detektiv:   
- zábavný večer u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena a 
Mezinárodního dne dětské knihy proběhl 4. dubna 2014, 
- budova staré radnice otevřela své brány všem rodinám s dětmi, které si přály 
společně strávit páteční večer soutěžemi, detektivním pátráním a poslechnout si 
příběhy na dobrou noc, 

Dina Štěrbová 

Pavel Taussig 
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- putování začalo 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, 
- kdo si potřeboval odpočinout, mohl se usadit v audiovizuálním sále a poslechnout si příběhy 
Žlutého Roberta, lupiče gentlemana.   
 
Noc literatury: 
-  jsme 14. května 2014 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. 
 
Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář: 

-  do projektu vstoupily dvě první třídy ze ZŠ Mozartova, 47 žáků, 
- 18. března žáci navštívili naši místní pobočku, kde je čekalo zábavné 
čtení z knihy Rošťák Bertík od A. Mac Donalda, 
- 2. dubna podstoupili literární hádanky a složili čtenářský slib,  
po pasování získali čtenářské listy, které jim zaručily registraci na 
pobočce zdarma, 

- 2. června jsme pro ně na hlavní budově knihovny zajistili představení loutkového divadla 
Rolnička a předali jim publikace Magdaleny Wagnerové s ilustracemi Pavla Sivky Od A  
do Zet, vydané za laskavého přispění nakladatelství Triton, JaS, Skip a Skanska. 
 
Pohádkové čtení v němčině:  
- na podporu neformální výuky, vnímání a propagaci německého jazyka jsme 
ve spolupráci s Květou Šelbickou a Bettinou Jungnickel (z Oderwitz) 
připravili krátká čtení pohádek O Červené karkulce, O Popelce a veselé 
příběhy o zvířátkách ze ZOO, 
- dvě setkání proběhla dopoledne: 25. března a 13. května, další dvě 
odpoledne: 23. dubna a 18. června, 
- čtení byla určena nejen dětem z MŠ Pampeliška, ale i těm, která  
s německým jazykem příjdou do styku doma či ve školce i ve škole. 
 
Rozečti se!: 
- naši uživatelé mají možnost vyzkoušet si on-line kurzy výuky efektivního čtení v projektu 
Rozečti se! aneb Čtěte rychleji bez ztráty pochopení, 
- kurzy jsou přístupné z PC stanic multimediálního oddělení zdarma, 
- ušetřený čas při čtení článků, učebnic, emailů nebo jiných dokumentů lze věnovat např. čtení 
beletrie. 
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Virtuální univerzita třetího věku: 
- ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze jsme 
otevřeli Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V),  
- je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou 
zúčastňovat prezenčních přednášek v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní 
a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.), 
- od září jsme nabídli osobám se statutem důchodce, invalidní důchodce, nezaměstnaní 
kategorie 50+ cyklus audiovizuálních přednášek na téma Astronomie, Etika jako východisko 
z krize společnosti, další budou následovat v letním semestru 2015 
- kurzy jsou zpoplatněné, zakončené testy a po splnění studijních podmínek a absolvování  
6 individuálních kurzů je účastník pozván do Prahy na slavnostní promoci v aule České 
zemědělské univerzity. 
 
Ankety: 
Na webových stránkách knihovny jsme během roku položili našim čtenářům a uživatelům  
11 anketních otázek, z kterých jsme se dověděli, že: 
- s námi byli v předcházejícím roce spokojeni, 
- smartkatalog II pro mobilní zařízení a tablety většinou nepoužívají, 
- v programové skladbě by upřednostnili literární pořady než cestopisy a pořady o regionální 
historii, 
- vyhovují jim spíše přednášky než besedy, kurzy, soutěže, 
- kampaň českých nakladatelů a knihkupců na koupi knih bez DPH z 23. dubna nevyužili  
ani nezaregistrovali, 
- domnívají se, že umí číst rychle, efektivně s hlubším porozuměním textu, 
- jako mecenáši by finančně podpořili knihovnu, poté divadlo, muzeum a jiné kulturní 
organizace, 
- jako sponzoři knihovny by podpořili obnovu knihovního fondu před nábytkem a 
interiérovým vybavením, 
- v knihovně by pracovali jako dobrovolníci zadarmo, 
- velkou váhu přikládají hodnocení knih, filmů, hudby pomocí hvězdiček a uživatelských 
recenzí, 
- ale už se do nich raději nezapojují. 
 
Na každou anketní otázku odpovědělo velmi málo respondentů, přesto některé výsledky stojí 
za zamyšlení.  
 
Další vzdělávání pracovníků: 
- Age management: klima, podmínky a vztahy na pracovišti, 
- Age management: zaměstnanci 50 +, 
- Německý jazyk, 
- Excel pro knihovníky, 
- Elektronické knihy a knihovny, 
- Fantastika v současné české literatuře, 
- Britská literatura od války po současnost, 
- Současnost literatury pro děti a mládež, 
- Komunikační strategie knihoven, 
- Ptejte se knihovny - informační služba, 
- Webové stránky obecních knihoven, 
- Senioři v knihovně - Knihovna pro seniory, 
- Virtuální univerzita třetího věku, 
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- Perspektivy a trendy oboru knihovnictví, 
- Julius Streit - první ředitel městské knihovny, 
- Exkurze do Schneiderovy vily, 
- Veletrh Svět knihy Praha, 
- Nové knihovny v Ústeckém kraji: v Děčíně, v Ústí nad Labem, 
- Knihovny Severočeského muzea a Oblastní galerie v Liberci, 
- Starý knihovní fond v Zittau, 
- Bezpečnost práce a požární ochrana, 
- Novinky a aktuální problémy v účetnictví, 
- Účetní závěrky příspěvkových organizací, 
- Nemocenské pojištění a pojistné, 
- Daň z příjmů ze závislé činnosti, 
- Mzdový program KEO, 
- Celkem se jedná o 17 hodin na zaměstnance (přepočtený stav bez úklidu a údržby). 
 
Výhled na další období: 
- očekáváme, že po rekonstrukci toalet pro návštěvníky knihovny a zázemí v předsálí,  
která proběhla v červenci a srpnu 2014, přistoupí náš zřizovatel a majitel objektu  
i k rekonstrukci toalet pro zaměstnance, 
- očekáváme navýšení finančních prostředků na výkon regionální funkce, neboť nárůst  
v platových tarifech z listopadu 2014 je kompenzován v návrhu rozpočtu pro období 2015 
snížením finančních prostředků na doplňování regionálního knihovního fondu a na dalších 
položkách, 
- regionální oddělení bude nově nakupovat a zpracovávat knihovní fond pro Plavy a Janov, 
provede revize výměnného souboru na hlavní budově a fondů v Bratříkově, Jistebsku, 
Loužnici, Radčicích, pomůže také s revizí fondů v Desné, Smržovce, Velkých Hamrech a 
Tanvaldu, 
- dokončí se přeznačování knihovních jednotek ve skladu oddělení pro dospělé čtenáře  
pro snazší vyhledávání a zpřesnění údajů o počtu knih ve volném výběru, 
- v grantovém programu VISK 3 požádáme o finanční podporu k úhradě elektronických 
výpůjček za naše čtenáře a zapojíme se do VISK 8 pro snížení nákladů na pořízení mediálních 
databází pro studovnu, 
- nenavážeme na pohádková čtení v němčině, nebudeme pokračovat v soutěži Zákoutí 
Jizerských hor, témata luštitelské a vědomostní soutěže zasvětíme Roku průmyslu, 
- k účasti na projektu Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář vyzveme první třídy  
ze ZŠ Pivovarská, 
- veřejnosti představíme nové logo organizace, které vznikalo ve spolupráci se Střední 
umělockoprůmyslovou školou v Jablonci nad Nisou, 
- normou v katalogizační praxi se stanou pravidla RDA a nahradí dosavadní AACR2R, 
současný formát UNIMARC pro implementaci RDA nevyhovuje a budeme řešit přechod  
na MARC 21, abychom zachovali kontinuitu v předávání záznamů do Souborného katalogu,  
- pro nové klienty ERA Poštovní spořitelny se registrace k absenčnímu půjčování knih stane 
jedním z bonusů a banka za tyto uživatele uhradí registrační poplatky, 
- i když našim návštěvníkům a uživatelům nemůžeme nabídnout novou ani rekonstruovanou 
bezbariérovou knihovnu, budeme usilovat o to, abychom jim i v limitovaných podmínkách 
poskytovali knihovnické, informační a kulturní služby kvalitně. 
 
 
         Mgr. Zbyněk Duda 
           ředitel knihovny 


