Zpráva o činnosti organizace 2015
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Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Jablonecká knihovna plní funkci veřejné základní knihovny s univerzálním knihovním
fondem, je pověřena krajskou vědeckou knihovnou k výkonu regionální funkce v okrese
Jablonec nad Nisou.
Sídlí v objektu staré radnice na Dolním náměstí 1 a své služby poskytuje ve čtyřech
městských pobočkách, a to v kulturním domě v Kokoníně, v základní škole a v centru
sociálních služeb ve Mšeně a na sídlišti Šumava v objektu tamější základní školy.
Neregistrovaným uživatelům poskytuje služby především ve studovně, v čítárně a částečně
v multimediálním oddělení (přístup na internet). Registrovaným uživatelům umožňuje
absenční půjčování knih, audiovizuálních a jiných dokumentů v multimediálním oddělení,
v půjčovnách pro dospělé, pro děti a mládež a na pobočkách. Aktualizací knihovního fondu a
jeho následnou katalogizací a ochranou se zabývá oddělení zpracování fondu. Metodické
služby knihovnám okresu, budování výměnného fondu a jeho distribuci zajišťuje regionální
oddělení. Pro veřejnost zdarma se pořádají kulturní pořady v audiovizuálním sále, pro výstavy
se využívají chodby a schodiště staré radnice. O hospodaření, úklid a zajištění drobných oprav
se stará ekonomické oddělení. V organizaci pracuje 19,3 pracovníků v přepočtu na plně
zaměstnané.
Knihovna půjčuje knihy v papírové i elektronické podobě, noviny, časopisy, mapy,
společenské hry, tematické kufříky, zvukové knihy a hudbu na CD, filmy na DVD a čtečky
elektronických knih. Veřejnosti nabízí přístup na internet, do Sbírky zákonů a mediální
databáze. Přístup do katalogu, vstup do čtenářského konta, rezervace vybraných dokumentů,
jejich prolongace, půjčování e-knih a zprostředkování informací nabízí také formou on-line.
Vracet výpůjčky lze prostřednictvím biblioboxu bez ohledu na otevírací dobu. Imobilním
čtenářům se výpůjčky z knihovního fondu rozváží po městě služebním vozem magistrátu.
Knihovna pořádá kulturní pořady, výstavy i soutěže.
Knihovní fond k 31. 12. 2015:
Knihovní fond obsahuje 105 025 jednotek, z toho 11 354 náleží do výměnného souboru.
Knihovna odebírá 229 exemplářů titulů docházejících periodik.
Složení knihovního fondu:
knihy
zvukové dokumenty
zvukově obrazové dok.
elektronické dokumenty
jiné dokumenty

101 365
2 422
1 118
63
57

Ze statistických údajů:
V knihovně jsme zaevidovali 203 512 výpůjček, z toho 21 793 naučné literatury pro dospělé,
78 307 beletrie pro dospělé, 5 745 naučné literatury dětem, 24 984 beletrie pro děti, 66 450
výpůjček periodik, 2 248 zvukových dokumentů, 3 017 zvukově obrazových, 531
elektronických a 437 jiných dokumentů.
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Knihovnu navštívilo 103 959 návštěvníků, z toho 84 556 přímo, ostatní využili vzdáleného
přístupu přes on-line katalog. Kulturních a vzdělávacích pořadů se účastnilo na 6 226
návštěvníků. Registrovaných uživatelů ve sledovaném období bylo 4 831, z toho 1 451
do patnácti let věku.
Finanční hospodaření:
- rozpočet pro rok 2015 byl sestaven jako ztrátový, a to ve schválené výši 38 tisíc Kč;
- hlavní činnost vykázala zisk 5 868,53 Kč, doplňková činnost pak 5 868,92 Kč, organizace
dosáhla zisk celkem ve výši 11 737,45 Kč;
- ziskem pokryje ztrátu z minulých účetních období ve výši 10 034,94 Kč, zbylou částku
ve výši 1 702,51 Kč přidělí do rezervního fondu;
- v rámci rozpočtu se podařilo obměnit 10 PC, 3 židle, psací stůl, skříň, UPS, 2 scannery,
tiskárnu, zabezpečovací zařízení budovy, promítací plátno do audiovizuálního sálu a čtečku
elektronických knih;
- z grantového programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR jsme získali finanční příspěvek
10 tisíc Kč na nákup licencí výpůjček elektronických knih;
- společnost TRW Automotive Czech přispěla částkou 10 tisíc Kč rovněž na nákup licencí
výpůjček elektronických knih;
- každý rok nám 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;
- díky společnosti AS4U.CZ provozujeme internetové stránky zdarma;
- zřizovateli se daří pro nás vysoutěžit nižší ceny za energie, telekomunikační služby i
připojení k internetu, poskytl nám ceny pro vítěze znalostních, luštitelských a literárních
soutěží, přímo ze svého rozpočtu financoval výměnu topného tělesa na ekonomickém
oddělení, odstranění azbestových desek nad radiátory v hlavní budově, sanaci stěn a obložení
v balírně, výměnu čerpadla a expanzní jednotky Olymp v kotelně.
Položka v tisících Kč
Dotace na provoz zřizovatel
Dotace KÚ
Dotace státní
Výnosy z činnosti
Ostatní výnosy z činnosti

Hlavní činnost
7 366
996
10
525
10

Vedlejší činnost

VÝNOSY CELKEM

8 907

65

8 972

Spotřeba materiálu
DDHM
Spotřeba energie
Oprava a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy

1 089
259
362
73
380
6 451
212
37
38
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1 095
259
362
75
380
6 502
212
37
38

65

2
51

Celkem
7 366
996
10
590
10
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NÁKLADY CELKEM

8 901

59

8 960

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

6

6

12

Veřejnosprávní kontrola
29. října proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.
Kontrolu provedla pracovnice VZP ČR Karin Košíková - kontrolorka referátu kontroly a
správního řízení zaměstnavatelů Česká Lípa. Za plátce nebyl nikdo přítomen. Veškeré
požadované doklady byly podle dohody zaslány kurýrní poštou a vysvětlení bylo podáno
telefonicky.
Provedenou kontrolou č. 5083/2015/kosik vyplynulo zjištění o nedoplatku pojistného ke dni
21.10. 2015 ve výši 11 Kč. Dlužné pojistné bylo uhrazeno. Vzhledem ke skutečnosti,
že penále z prodlení nepřesáhlo za kalendářní rok 100 Kč, nebylo v souladu s ust. § 18 odst. 4
zákona č. 592/1992 Sb. předepsáno.
Činnost knihovnická a další služby:
Od března používá městská knihovna nové logo. Oficiálně ho představila 18. března 2015
při vyhlášení Čtenáře roku. Patronát nad přípravou nového loga převzala Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou pod vedením Mgr. Bc. Martiny
Picko Baumannové a práci se studenty metodicky vedl a řídil MgA. Jan Picko.
Knihovna si za nové logo vybrala návrh Gabriely Tonevové, studentky III. ročníku oboru
grafický design. Inspirací se jí stala plastika Ruce profesora Vratislava Karla Nováka
ve vstupní hale knihovny.
Po deseti letech užívání knihovního systému a katalogu Clavius přešla městská knihovna
v září na systém Koha a katalog VuFind pod open-source licencí. Byla to jedna z možností,
jak se vyrovnat s přechodem Národní knihovny ČR na nová katalogizační pravidla RDA
podporovaná ve formátu MARC 21, a zachovat tak dosavadní spolupráci se Souborným
katalogem ČR.
Nezměnil se jen systém, katalogizační pravidla a formát záznamů, ale také katalog, který
nabízí uživatelům fulltextové vyhledávání, další zpřesňování a řazení výsledků, tvorbu
seznamu oblíbených knih, přidávání tagů, komentářů, zobrazování obálek či přehled
podobných titulů. Navíc nabízí uživatelům elektronické knihy přímo. Registrovaný čtenář si
je pak může půjčit a stáhnout do svého zařízení vybaveného aplikací eReading.cz bez užití
kódů.
Se spuštěním nového systému jsme přistoupili ke změně upomínacího schématu a poplatků.
Za upozornění a upomínky o nevrácených výpůjčkách již nevybíráme fixní poplatky, ale
za nedodržení stanovené výpůjční lhůty je účtován poplatek na oddělení pro dospělé čtenáře
ve výši 1,- Kč za každý dokument a den zpoždění, na oddělení pro mládež a na městských
pobočkách 2,- Kč za každý dokument a 7 dní zpoždění. Za upozornění o vrácení dokumentů
zasílaná poštou se účtuje poplatek dle ceníku České pošty. Na pobočkách platí jednotná
registrace pro všechny věkové skupiny ve výši 50,- Kč na rok. Ostatní poplatky zůstaly beze
změny.
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Z další činnosti:
- do knihovního fondu bylo zařazeno 4 528 knihovních jednotek, z toho 1 122 do výměnného
souboru, 3 190 svazků pro městský fond, 191 audiovizuálních médií a 25 deskových her;
- na nákup knihovního fondu bylo v rámci finančních možností vynaloženo 16,55 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 3 529 knihovních jednotek, z toho 2 852 z městského fondu;
- v rámci meziknihovní výpůjční služby jsme kladně vyřídili a odbavili 728 požadavků
z jiných knihoven a na 206 jsme úspěšně požadovali pro naše čtenáře;
- pro městské pobočky bylo vyexpedováno 814 nových knih a mezi nimi vyměněno na 745
svazků;
- osamoceným imobilním čtenářům jsme doručili 792 knih;
- dokončili jsme reorganizaci fondu ve skladu oddělení pro dospělé čtenáře, doplnili
signatury, označili hřbety knih zeleným proužkem a opravili poničené nálepky signatur;
- probírkou, reorganizací a opravou značení prošly detektivní romány, mapy, knihy z příruční
knihovny oddělení pro dospělé, knihy z oboru umění, architektura, fotografie, hudba, zábava a
sport, dále stará čísla periodik, cizojazyčná literatura i poezie pro starší děti;
- v oboru pro ruční práce jsme knihy roztřídili podle jednotlivých technik a doplnili nové
rozřaďovače;
- vytvořili jsme seznam knih, které byly inspirovány skutečnými událostmi, seznam je navíc
opatřen roky vydání a anotacemi děl.
Regionální funkce:
- pro výměnný fond bylo zakoupeno a zpracováno 1 122 svazků;
- pro 27 obecních knihoven bylo zakoupeno 2 593 knih a zpracováno na 3 337 svazků;
- služebním vozem Krajské vědecké knihovny Liberec bylo rozvezeno 236 souborů s 7 473
svazky;
- revize knihovního fondu v rozsahu 96 337 jednotek proběhly v knihovnách Krásná
(Jistebsko), Loužnice, Radčice, Desná, Smržovka, Velké Hamry, jen s metodickou pomocí
v Tanvaldu a Železném Brodě;
- pracovníci regionálního oddělení poskytli 127 konzultací, 68 metodických návštěv,
zpracovali 40 výkazů pro statistická šetření krajské knihovny a MK ČR;
- knihovnám Albrechtice a Alšovice pomohli s probírkou knihovního fondu a s přípravou
na automatizovaný provoz v knihovním systému Tritius v cloudovém řešení;
- na svém úseku se podíleli na změně knihovního systému, převodu dat, na aplikace nových
pravidel v katalogizaci knih pro výměnný fond regionu a pro stálé fondy knihoven okresu,
na problematice předávání dat pro systémy ve formátu Unimarc;
- pro profesionální knihovny se v souladu se standardem uskutečnily dva aktivy (v Tanvaldu
19. června a v Jablonci nad Nisou 18. prosince), pro neprofesionální knihovny proběhly
rovněž dva aktivy (v jablonecké knihovně 25. června a 17. prosince tohoto roku),
na programu byly informace ke statistice, plánu revizí, novým katalogizačním pravidlům
RDA ve formátu Marc 21, k situaci používání systému Clavius s úhradou update a bez ní,
k přechodům na knihovní systémy Koha a Tritius, k přenosům dat, vyhledávání v katalogu
VuFind, k poskytování MVS, k rezervacím a objednávkám knih, k výpůjčkám elektronických
knih, deskových her a audiovizuálních dokumentů, k výběru knih, ke školením a
konferencím, k soutěžím a dalším aktivitám v republice, kraji i v rámci skupiny Eurex.
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Kulturně-výchovná činnost
Výstavy:
- Toulky (fotografie Ondřeje Týla, leden - únor),
- Autogramy (se sbírky Michala Polmana, březen),
- Velký malý svět (fotografie Jaroslavy Fojtíkové, březen - květen),
- Fotosoutěže 2009 - 2014 (výběr ze soutěžních prací, březen - srpen),
- S tebou mě baví svět (fotografie ze 7. ročníku fotografické soutěže, červen - srpen),
- Černobílé vzpomínky (fotografie Milana Vika, září - listopad),
- Setkání s našimi hosty (malá přehlídka hostů knihovny za poslední léta, od srpna),
- Jizerské hory (fotografie Hany Palečkové, prosinec).
Soutěže:
Znáte-víte-tušíte:
- u příležitosti Roku průmyslu a techniky jsme se v měsíčních kvízech zaměřili na propagaci
různých průmyslových a technických oborů, odvětví a oblastí v Euroreginu Nisa;
- jako nápověda mohla čtenářům posloužit internetová stránka www.atrakcjetechniki.karr.pl
určená na podporu a rozvoj cestovního ruchu trojzemí;
- odpovídalo se přes webové rozhraní.
O zlatou makovici:
- 9. ročník celoroční luštitelské soutěže jsme věnovali dopravním prostředkům;
- zapojilo se 71 dětí, do slosování o ceny 16. prosince jich postoupilo 18, tolik soutěžících
vyluštilo všech 12 křížovek úplně a správně;
- na 5 výherců vylosovala Mgr. Jana Matěchová, vedoucí sekretariátu primátora města, a stali
se jimi: Tereza Vaistauerová, Tomáš Bezányi, Barbora Malíková, Pavlína Mrákotová a
Zuzana Táborská.
Znáte svou knihovnu dobře?:
- březnový zábavný kvíz o registraci na oddělení pro dospělé čtenáře zdarma,
- vítězi se stali: Ladislav Kalous a Lidmila Rázková.
Literární hrdinové pohraničí:
- knihovna se stala partnerem IX. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže, vyhlášené v březnu
pořadateli Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Ksiaznica
Karkonoska” a Kultur und Weiterbildungsgesellschaft mbH pod názvem Legendární hrdinové
pohraničí;
- soutěž se pořádá od roku 1996 pro děti a mládež Euroregionu Nisa, dříve byla známa jako
Krakonoš, Krabat – znáte je? a za cíl si klade popularizaci legendárních postav: vládce
Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata;
- do konce června práce přijímalo oddělení pro děti a mládež, do Jelení Hory v Polsku byly
práce převezeny 28. srpna k hodnocení mezinárodní porotou a 10. října proběhlo
v jelenohorské knihovně slavnostní vyhlášení výsledků i za osobní účasti jabloneckých
soutěžících: Adély Savrukové (čestné uznání) a vítězkyní v kategorii 16 -19 let Evy Lednové
(1. místo), Alexandry Zajíčkové (2. místo), Johany Petráčkové (3. místo).
Lovci perel:
- jednalo se o 2. ročník soutěže na podporu četby, úkolem bylo nasbírat co nejvíce perel
za čtení knih perlorodek a za vyplnění hracích karet s otázkami vztahujícími se k danému
příběhu, vítězí nejpilnější lovec;
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- soutěž probíhala od ledna do konce listopadu a zapojilo se do ní 79 dětí
ve věku od 4 do 15 let;
- soutěžící přečetli 835 knih a nasbírali 1 187 perel;
- vyhlášení výsledků proběhlo 16. prosince a ceny předala Mgr. Jana Matěchová, neboť na
ceny přispěl opět sekretariát primátora města;
- umístění v kategorii 4-8 let: 1. Markéta Kučerová - 122 perel, 2. Jaroslav Krejčí - 88 perel,
3. Nikola Jínová a Marija Mishkovská - 54 perel;
- v kategorii 9-11 let: 1. Ema Rajtarová - 72 perel, 2. Lucie Žilková - 52 perel,
3. Natanael Horváth - 38 perel;
- umístění v kategorii 12-15 let: 1. Vladimír Vykoukal - 33 perel, 2. Zuzana Drahotová - 23
perel, 3. Kateřina Baloghová a Klára Urbanová - 20 perel;
- absolutní vítězce Markétě Kučerové byla navíc udělena speciální cena za výtvarné přílohy
k přečteným knihám.
S tebou mě baví svět:
- 7. 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 2. června, porota hodnotila 61 prací, z nich pak instalována
výstava na schodech knihovny v období červen - srpen;
- umístění v kategorii do 16 let: 1. Veronika Pavlíková, 2. Kateřina Šťastná,
3. Kateřina Pilařová;
- umístění v kategorii nad 16 let: 1. Miluška Halamová, 2. Jaroslav Šilhán,
3. Jana Vážná;
- předávání cen proběhlo za doprovodu alternativní hudby Země - Živly flétnistky Bohumily
Nitschové.
Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám, aneb I život může být jako
pohádka:
- 15. ročník literární soutěže, vyhlášený v říjnu k Týdnu knihoven a
ukončený 18. listopadu, byl poprvé organizován s městem Jablonec a
spojen se soutěží Múza;
- slavnostní vyhlášení proběhlo 10. prosince pod patronací náměstka
primátora Pavla Svobody a za účasti české herečky a dabérky Valérie
Zawadské;
- porota ve složení Dana Foltýnová, Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jiřina
Polanská a Alena Pečová hodnotila 195 literárních prací, rozdělených
do čtyř kategorií, a z nich vybrala a ocenila na 31 mladých literátů:
Kategorie I.stupeň ZŠ
poezie:
1. Radek Kaplan (ZŠ Šumava), 2. Dominik Plíšek (ZŠ Šumava), 3. Tereza Vacátková (ZŠ
Arbesova);
próza:
1. Tereza Vydrová (ZŠ Šumava), 2. Jakob Svačina (ZŠ Mozartova), 3. Adéla Marie Frimlová
a Klára Janatová (obě ze ZŠ Mozartova).
Kategorie II.stupeň ZŠ
poezie:
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1. Jakub Horčička (ZŠ 5.května), 2. Kristýna Trdlová (ZŠ Liberecká), 3. Tereza Polachová
(ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou);
próza:
1. Zuzana Osobová a Anna Blažková (obě z Gymnázia Dr. Randy), 2. Tereza Glosová
(ZŠ Liberecká), 3. Tereza Halamová (Gymnázium Dr. Randy);
úvaha:
1. Markéta Hlaváčková (ZŠ Liberecká), 2. Kryštof Bedrník (ZŠ Liberecká), 3. Laura
Krivdová (Gymnázium Dr. Randy).
Kategorie střední školy
poezie:
1. Marianna Staffenová (Gymnázium Dr. Randy), 2. Filip Novák (Gymnázium Dr. Randy),
3. Anežka Chlumová (Gymnázium Dr. Randy);
próza:
1. Veronika Přibylová (Gymnázium Dr. Randy), 2. Lucie Nguyenová a Michal Puchrík (oba
z Gymnázia Dr. Randy), 3. Zuzana Hajanová (Gymnázium Dr. Randy);
úvaha:
1. Václav Šourek (Gymnázium Dr. Randy), 2. Hugo Matoušek (Gymnázium Dr. Randy),
3. Natálie Šimůnková (Gymnázium Dr. Randy).
Kategorie dospělí
poezie:
1. Lada Balatková, 2. Dana Eršilová;
próza:
1. Martin Trdla, 2. Lenka Klimentová.
- vyhlášení výsledků zpestřilo loutkové představení Karmen na motivy známé opery Carmen
v provedení Rudolfa a Ivany Hancvenclových z loutkohereckého souboru Vozichet.
Přehled pořadů po měsících:
Leden







Únor








Velká trojka vídeňského klasicismu (s Věrou Štrynclovou)
Ekvádor - Galapágy (promítání)
Jaký byl rok 2014 v astronomii (s Martinem Gembecem)
O Jizerských horách (s Romanem Karpašem)
O misích SFOR a IFOR (s Vlastimilem Hermanem)
Jižní Čechy (promítání)
Památník nacistického barbarství v bývalé Henleinově vile
v Liberci (s Luborem Lacinou)
Velká trojka vídeňského klasicismu (s Věrou Štrynclovou)
Rakousko: Salzburk a Korutany (s Milanem Vikem)
Vliv psychiky na naše zdraví (s Lucií a Inkou Krákorovou)
Guatemala (promítání)
Zajímavé objekty zimní oblohy (s Martinem Gembecem)
Humanitární právo v praxi (s Kateřinou Havlovou)
Střední Čechy (promítání)

Roman Karpaš

Lenka Víchová

8




Opevnění jižní Moravy (v podání Jiřího Duška)
Ukrajina, Rusko a my (o konfliktu v souvislostech s Lenkou Víchovou)

Březen
 Velká trojka vídeňského klasicismu (s Věrou Štrynclovou)
 Posázaví (putování s Luborem Lacinou)
 Argentina (promítání)
 9 let u Venuše s Venus Express (s Martinem Gembecem)
 Mé dětství v socialismu (Ján Simkanič a Jindřich Šídlo)
 Závislost na alkoholu (se Sylvií Lacinovou)
 Čtenář roku aneb Vyhlášení nejlepšího táty čtenáře
 Žirafa na pondělí (s Miroslavem Bobkem)
 České středohoří - Litoměřicko (s Jaroslavou Fojtíkovou)
 Jablonecko v lidových pověstech (s Evou Koudelkovou)
 Příroda kolen nás jako lékárna a dar z nebes pro naše zdraví
(s Hanou Urbánkovou)
 S knížkou na hradě aneb Večer s Andersenem
 Německem za společnou, nejen jabloneckou historií (s Annou a
Janem Kašparovými)
Duben








Bolívie (promítání)
Jaro v jižní Brazílii (s Christou Petráskovou)
Giuseppe Verdi (s Věrou Štrynclovou)
Zajímavé objekty jarní oblohy (s Martinem Gembecem)
Jezera v okolí Salzburku (s Milanem Vikem)
Severní Čechy (promítání)
Nejen o Sisi (se Soňou Sirotkovou)

Květen
 Kantáty J. S. Bacha (s Věrou Štrynclovou)
 Zajímavé objekty letní oblohy (s Martinem Gembecem)
 Jaro 1945 v českých zemích (s Jiřím Padevětem)
 Noc literatutry (veřejné čtení sci-fi a fantasy povídek)
 Chile (promítání)
 Turistické výlety v centrálním Švýcarsku (s Luborem Lacinou)
 Láska a respekt v rodině (s Marcelou Gibišovou
Janouchovou)
 Jižní Morava (promítání)
 Dívám se vzhůru (s Jiřím Krytinářem)
Červen
 Nabucco - výběr z opery (s Věrou Štrynclovou)
 S tebou mě baví svět (vyhlášení výsledků fotografické
soutěže)
 Pohádky do postýlky (s Markem Srazilem)
 Velké Antily (promítání)
 Na počátku bylo slovo (o knihtisku s Annou Kašparovou)

Ján Simkanič a Jindřich Šídlo

Soňa Sirotková

Jiří Krytinář

Anna Kašparová
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Září









Lednicko-valtický areál a okolí (s Milanem Vikem)
Dovolená pod hvězdami (s Martinem Gembecem)
Severní Morava a Slezsko (promítání)
Být zdravý je normální (s Pavlou Hájkovou)
Loutna - kytara (o hudbě s Věrou Štrynclovou)
Evropská pobřeží (promítání)
Nový svět. Co víme o Plutu? (s Martinem Gembecem)
Den evropského kulturního dědictví (čtení, soutěžní kvízy,
stanoviště dětské trasy, prvoregistrace zdarma)
Severní Morava, Ostravsko (s Milanem Vikem)
Hrady a zámky středních Čech (promítání)
Utajený odposlech (s Bohuslavem Kočárkem)
Děti a rozvod (s Jitkou Selingerovou)

Říjen
 Týden knihoven (Vufind - jak vyhledávat v novém katalogu,
bezplatné prvoregistrace, knihy za kačku, kvízy)
 Felix Mendelssohn - Bartholdy ( s Věrou Štrynclovou)
 Martinik - Tropické odstíny (promítání)
 Literární podvečer s Jaroslavem Hutkou
 Možnosti a limity čínské medicíny (se Zuzanou Kopytkovou)
 Tajemství Rukopisů na pozadí jednoho výjimečného obrazu
(s Alžbětou Kulíškovou)
 Zajímavé objekty podzimní oblohy (s Martinem Gembecem)
 Vzpomínky pamětníků na odsun Němců z Jablonecka
(s Christou Petráskovou)
 Východní Slovensko - Dolní Zemplín (s Luborem Lacinou)
 České století v komiksu (s Pavlem Kosatíkem)
Listopad
 Skladby pro varhany (o hudbě s Věrou Štrynclovou)
 Tahiti a souostroví Francouzské Polynésie (promítání)
 Meteorologické družice (s Martinem Gembecem)
 Opevnění v Krkonoších 1938 (s Jiřím Duškem)
 Literární podvečer s Janem Rejžkem
 Island (cestopis Petra Schlindenbucha)
 Rozplétáme pohádky (Marek Srazil a Lída Hroudová dětem)
 Den pro dětskou knihu (soutěžní úkoly pro dětské čtenáře)
Prosinec
 Vánoční komety dávné i nedávné (s Martinem Gembecem)
 Jihozápad USA (promítání)
 Tvorba vánoční (o hudbě s Věrou Štrynclovou)
 Není krásnějších pohádek (vyhlášení výsledků lit. soutěže)
 Literární podvečer s Valerií Zawadskou
 Silvestrovská Paříž (s Luborem Lacinou)

Bohuslav Kočárek

Jaroslav Hutka

Jan Rejžek

Valérie Zawadská
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Zlatá makovice a Lovci perel (vyhlášení výsledků soutěží)
Život v první linii (s vojenským kaplanem Petrem Šabakou)

Čtenář roku:
- 18. března jsme ocenili tři nejlepší táty čtenáře a poděkovali jim
za využívání knihovnických služeb;
- kritériem výběru bylo množství výpůjček u otců, kteří navštěvují
knihovnu spolu se svými dětmi, zaregistrovali je, pomáhají jim
při výběru knih a podporují je v účasti v našich soutěžích;
- čtenářem roku se stali pan Petr Rajtar, pan Pavel Dědek a pan Martin
Pokorný;
- tátové čtenáři získali bezplatnou roční registraci, poukázku v hodnotě 200,- Kč na nákup
knih v knihkupectví Beta Dobrovský, knihy o knihovně i městu a společenskou stolní hru
Cyklotoulky;
- v odměnách nás podpořila kancelář primátora města i Jablonecké kulturní a informační
centrum.
Večer s Andersenem aneb Jablonecký detektiv:
- zábavný večer u příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena a
Mezinárodního dne dětské knihy proběhl 27. března;
- toho večera jsme knihovnu proměnili na hrad a naši čtenáři si jako
panošové a pážata mohli vysloužit rytířské ostruhy za zdolávání nástrah, a to
na tržišti v podhradí, v hradním vězení i kuchyni, na cimbuří u bílých paní i
u mastičkářek, ustát museli i setkání s velmi oblíbeným Oldřichem
z Chlumu a další síly načerpat v audiovizuálním sále při čtení rytířských
příběhů.
Noc literatury:
- jsme 13. května věnovali propagaci žánru fantasy a sci-fi literatury;
- četli jsme povídky a ukázky, které byly publikovány v antologii soutěžních prací o Cenu
Karla Čapka či časopisu Pevnost;
- i když nepředčítali slavní herci a známé osobnosti, věříme, že se nám podařilo naše
posluchače přenést alespoň na chvíli za horizont reálného světa.
Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář:
- do projektu vstoupily dvě první třídy ze ZŠ Pivovarská, 45 žáků;
- za tři návštěvy knihovny ve školním roce, pasování na čtenáře, řešení literárních hádanek a
promítání pohádek získaly děti sbírku básní Jiřího Žáčka Odemyky zamyky;
- knížku ilustroval Vhrsti a jako neprodejnou publikaci pro žáky přihlášených do projektu
vydalo roku 2015 nakladetelství Triton za přispění Svazu knihovnických a informačních
pracovníků, JaS nakladatelství a Čtení pomáhá;
- závěr projektu patřil divadelnímu vystoupení Marka Šolmese Srazila Pohádky do postýlky,
který 4. června rozezpíval a rozpohyboval plný sál prvňáčků a za jejich výbornou spolupráci
věnoval každému z nich vlastní knížku do kapsy Žlabák a Žlabanda aneb Příběhy od Kuní
řeky.
Virtuální univerzita třetího věku:
- probíhá ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Praze a je určena seniorům v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat
prezenčních přednášek vysokých škol a univerzit;
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- v letním semestru 2014/2015 jsme v audiovizuálním sále promítali cyklus přednášek na
téma evropské kulturní hodnoty, v zimním semestru 2015/2016 se zaměřili na barokní
architekturu v Čechách.
Ankety:
- pro naše uživatele jsme kromě besed, čtení, přednášek, výstav a soutěží připravili na našich
webových stránkách anketní otázky a dověděli jsme se, že:
- jsme v uplynulém roce jejich požadavky na výpůjčky konkrétních titulů uspokojili;
- pokud mají doma nejnovější bestsellery, úspěšné kriminální příběhy, aktuální mapy a
turistické průvodce, pak by si je po přečtení či využití nejraději ponechali v domácí
knihovničce, než je prodali, půjčili, věnovali, popř. vypustili do knihotoče;
- s aktualizací a doplňováním knihovního fondu o nové tituly jsou spokojeni;
- nové logo knihovny se jim líbí;
- na Světový den knihy a autorských práv (23. duben) si knihy v kampani českých knihkupců
a nakladatelů "Knihy mají zelenou", zaměřenou na výši DPH, jen pro slevu 15% většinou
nekupovali;
- ti, co mají již své zkušenosti s elektronickými knihami, by je ostatním doporučili ke čtení
ve čtečce než na jiných přístrojích;
- na podporu autorů, spisovatelů a literatury by platbou dvě koruny za každou zapůjčenou
knihu nepřispěli;
- avšak ze svých daní by českým knihovnám přidělili více jak 10%;
- poslední návštěvou knihovny ušetřili za výpůjčky a poskytnuté služby více jak tisíc Kč;
- z nabídky titulů elektronických knih v našem katalogu si většinou vyberou;
- umožní-li to prodejce, pak by si čtenáři elektronické knihy raději jen půjčili, než koupili.
Další vzdělávání pracovníků:
- Knihovní systém KOHA a katalog VuFind,
- Nová katalogizační pravidla RDA,
- Služba Ptejte se knihovny,
- Nástroje Google,
- Nabídky a služby knihoven v digitálním věku,
- Jak se dělá e-kniha,
- České e-knihy pro veřejné i odborné knihovny,
- Knihovna prakticky aneb O akvizici a zpracování fondu,
- Jaké jsou a mohou být knihovny,
- Jak a co čtou vaše děti,
- Současnost literatury pro děti a mládež,
- O knihtisku,
- Souborný katalog České republiky,
- Centrální portál knihoven,
- Prezi aneb Prezentace jinak,
- Regionální funkce v České republice,
- Lobbing za zájmy knihoven,
- Krakonoš - duch hor,
- Rady a tipy z Klubu dětských knihoven,
- Organizace výuky Virtuální univerzity třetího věku,
- Pracovní podmínky zaměstnanců v kultuře,
- exkurze do městských knihoven v Lounech, Litvínově, ve Zhořelci a v Budyšíně,
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- literární exkurze v Jelení Hoře a Žitavě,
- Aktuální problémy a změny v účetnictví,
- Účetní závěrky,
- Změny v sociálním a nemocenském pojištění,
- Změny v oblasti odměňování zaměstnanců, srážky ze mzdy,
- Daň z příjmu ze závislé činnosti,
- Bezpečnost práce a požární ochrana,
- Celkem se jedná o 21,7 hodin na zaměstnance (přepočtený stav bez úklidu a údržby).
Výhled na další období:
- zaměříme se na práci s novým knihovním systémem a katalogem, na jeho další ladění a
úpravy;
- obnovíme zasílání záznamů do Souborného katalogu České republiky, ale již zpracovaných
dle katalogizačních pravidel RDA;
- zvážíme naše zapojení do projektu Centrální portál knihoven;
- nabídneme našim čtenářům novou čtečku elektronických knih, aby se neobávali e-výpůjček,
naučili se je stahovat a vyzkoušeli si, zda jim čtení knih v jiné formě vyhovuje či nikoliv,
než si pořídí vlastní čtecí zařízení;
- k několika významným výročím města nabídneme celoroční vědomostní soutěže o ceny se
zaměřením na Jablonec, jeho historii a kulturu; připravíme přednášky věnované německým i
českým jabloneckým autorům; promítneme filmy k historii města; v audiovizuálním sále
nabídneme novou stálou výstavu historických fotografií a snímků Jablonce;
- k účasti na projektu Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář vyzveme první třídy
ze ZŠ Mozartova a Rýnovice;
- pravděpodobně v letních měsících přistoupí náš zřizovatel k realizaci druhé etapy
rekonstrukce toalet ve staré radnici;
- rozpočet na výkon regionálních funkcí bude navýšen o nárůst mzdových prostředků, který
proběhl již v listopadu 2015;
- regionální oddělení provede revize knihovního fondu v obcích Albrechtice, Bratříkov,
Jílové, Líšný, Maršovice, Vlastiboř, Zlatá Olešnice;
- obáváme se o osud městských poboček v objektech ZŠ Mozartova a Na Šumavě, zda pro
rostoucí počet žáků a nedostatek vhodných prostor pro učebny nedojde k ukončení jejich
činnosti a poskytování knihovnických služeb nejen žákům, ale i místním obyvatelům.

Mgr. Zbyněk Duda
ředitel knihovny
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