ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 1 4 / červenec – září 201 6)

Městská knihovna
Jablonec nad Nisou, p.o.

Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou
www.knihovna.mestojablonec.cz
https://www.facebook.com/mkjbc
oddělení pro dospělé čtenáře: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
progr. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479
oddělení pro dospělé čtenáře :

pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
oddělení pro děti a mládež:
deti@knihovna.mestojablonec.cz
studovna :
studovna@knihovna.mestojablonec.cz
multimediální oddělení:
multimedialni@knihovna.mestojablonec.cz
programové a audiovizuální oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel :
reditel@knihovna.mestojablonec.cz
městské pobočky:

Mšeno
e-mail: pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel.: 604 966 649
Kokonín
e-mail: pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin
Janovská
e-mail: pobockajanovska@seznam.cz
Skype: knihovna.janovska
Šumava
e-mail: pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel.: 774 722 938

Foto: Milan Bajer

Upozorňujeme, že v měsících
ČERVENEC a SRPEN platí
omezený LETNÍ PROVOZ!
Od 1 . do 1 2. srpna budou
uzavřeny všechny půjčovny.

hlavní budova :

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí
zavřeno
Úterý
9:00 – 1 8.00 hod.
Středa
zavřeno
Čtvrtek
9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek
zavřeno
oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 –1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Pátek zavřeno
studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí
zavřeno
Úterý
8:00 – 1 8:00 hod.
Středa
zavřeno
Čtvrtek
8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek
zavřeno
městské pobočky:

Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: do 27. července běžný provoz,
srpen zavřeno
Janovská: zavřeno pouze 2. a 9. srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Vážení přátelé,
po roce jsou tu opět prázdniny a čas dovolených. Pro naši knihovnu
to je ale období omezeného letního provozu, letos ještě navíc
doplněného úplnou uzavírkou budovy po dobu prvních čtrnácti dnů
v měsíci srpnu. V té době budou v prostorách půjčoven probíhat
drobné rekonstrukční práce. I tak ale budete mít dostatek času zajít
si k nám pro něco ke čtení či poslechu, a zpříjemnit si tak pohodové
letní dny. Dětem pak můžete pro zábavu vypůjčit deskové hry,
najdete je v dětském oddělení. A pokud jste náruživými čtenáři
a nemáte v kufru dostatek místa na knihy, zkuste si přes náš on-line
katalog stáhnout elektronické knihy. Nabídka je opravdu široká!
Přejeme vám krásné léto plné zážitků!
Vaše knihovna

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 1 . září 201 6

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
EUREX KNIHOVNY
Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v prostoru
Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo,
Českou republikou a Polskou republikou. Skupiny expertů (EUREX)
této orgaizace se skládají z regionálních odborníků, kteří se vždy
věnují dané konkrétní problematice. V současné době aktivně
pracují skupiny pro tyto oblasti: Lesy, Silniční doprava, Železniční
doprava, Krizový management, Veřejné zdraví, Cestovní ruch,
Cykloturistika, Knihovny, Statistika, Historie, Památky a Školství.
Naše knihovna tak spolu s dalšími českými knihovnami spolupracuje
s těmi německými a polskými již několik let.
Spolupráce EUREXu – Knihovny spočívá nejenom v organizaci
pravidelných setkáních, kulturních akcí, soutěžích, výstavách,
literárních vycházkách, vydávání publikací a pořádání konferencí,
ale také vykazuje práci, která možná na první pohled není vidět.
Společně se snaží digitálně propojit fondy knih a časopisů, kterými
disponují, především pak fondy
s historickou literaturou. Knihovny si
vzájemně poskytují přístup k odborným
webovým portálům a katalogům.
Probíhají interní výměny či výpůjčky
odborných publikací s cílem převést
je do digitální podoby.
Každé dva roky se koná dvoudenní
konference, zabývající se aktuální
tematikou. Letos se konala v Městské
knihovně v Semilech a téma bylo více
než zajímavé: Senioři v knihovnách knihovny pro seniory v Euroregionu Nisa.
Účastníci ze tří zemí si tak mohli
porovnat svoje zkušenosti s prací se
seniory v knihovnách, mohli se nechat
inspirovat aktivitami, které se pro ně
pořádají, a naopak uvědomit si přínos
spolupráce s touto skupinou obyvatel
pro knihovnu.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

ČTENÁŘSKÉ KONTO
Chcete-li si vyhledat určitou knihu a zjistit tak, jestli ji v knihovně
máme, pak pravděpodobně navštívíte náš on-line katalog VuFind.
V něm si pak můžete jednotlivé tituly rezervovat či objednávat. Víte
ale, že součástí katalogu je i čtenářské konto? Práce s ním je velice
jednoduchá. Výhodou bezesporu je, že budete mít přehled o svých
výpůjčkách a rezervacích, budete mít zároveň možnost výpůjčky si
prodloužit. Stačí se jen přihlásit do svého čtenářského konta!
A jak na to?
Nejdříve je nutné, abyste si u nás ve svém kontě zadali heslo, přes
které se budete do katalogu, a tím pádem i do konta, přihlašovat.
Heslo si můžete zadat při osobní návštěvě v knihovně nebo přes tzv.
obnovu hesla. Pro ni naleznete odkaz na našich webových stránkách
v záložce Katalog.
Poté je již možné se do katalogu přihlásit. Jako uživatelské jméno
použijete e-mailovou adresu, kterou jste nám nahlásili. Pokud e-mail
nepoužíváte, je možné využít jinou variantu, nejčastěji ve tvaru
jméno.příjmení.

Po přihlášení se pomocí tlačítka Váš účet dostanete do svého
čtenářského konta. Zde už pak můžete sledovat svoje výpůjčky, lhůty
vrácení, počet rezervací i poplatky. Můžete nahlédnout do své historie
výpůjček a připomenout si, co všechno jste už četli. Můžete si označit
svoje oblíbené knihy a vytvořit si z nich seznam. Nebo poslat odkaz
svým přátelům.

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

OTOMAR DVOŘÁK
"VŘETENO OSUDU"
Kdo by neznal tajemné, strašidelné balady
z legendární sbírky Kytice! Co však víme
o životě jejich autora Karla Jaromíra Erbena?
Málokdo tuší, že pod maskou seriózního,
tichého muže se skrýval vášnivý romantik,
jenž si do deníků zapisoval děsivé sny, žil
ve stínu smrti, vedl hovory s duchem mrtvého
bratra-dvojčete, trpěl problematickými vztahy
k ženám a skrýval hrůzné tajemství Záhořova
lože.
V románovém příběhu procházíme spolu
s Erbenem bouřlivými událostmi poloviny
devatenáctého století a setkáváme se
s významnými osobnostmi té doby - Máchou, Palackým, Havlíčkem
Borovským, Tylem, Němcovou, Fričem a dalšími.
Víte, že byl Karel Jaromír Erben roku 1 842 pozván na zámek Frýdlant,
aby zde uspořádal obsáhlý zámecký archiv rodu Clam-Gallasů?

Dvořák, Otomar. Vřeteno osudu.
Řitka: ČAS, 201 5. 397 s.
ISBN 978-80-7475-1 30-1

Otomar Dvořák (* 1 4. ledna 1 951 Praha) je český spisovatel, novinář,
scenárista, textař, publicista, dramatik a příležitostný herec.
Vystudoval Střední průmyslovou školu a poté FAMU – obor dramaturgie
a scenáristika. Pracoval jako dramaturg v hudebním divadle Semafor
a v Městském divadle Zlín, poté jako spisovatel na "volné noze".
Je autorem literatury faktu týkající se historických a přírodních záhad
či tajemných míst v krajině, a také několika netradičních cestopisů.
Další významnou částí jeho tvorby jsou beletristická díla z oblasti
historie, sci-fi, fantasy a hororu. Píše také televizní scénáře, divadelní
hry a písňové texty. Spolupracuje na rozhlasových a televizních
pořadech Stanislava Motla z cyklu "Stopy, fakta, tajemství" a TV sérii
pro mládež "Záhady Toma Wizarda".
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI

OTOKAR SIMM
Otokar Simm se narodil v roce 1 946
v Jablonci nad Nisou, kde jeho rod
žije nejméně v pátém pokolení.
Vystudoval strojní průmyslovou školu,
dvacet let pracoval na Bytovém
podniku v Jablonci, na městských
úřadech ve Velkých Hamrech
a Jablonci. Působil také jako redaktor
Jabloneckého měsíčníku.
Má velmi blízký vztah k Jizerským horám, publikuje vlastivědné články
v časopisech Jizerské a Lužické hory či Krkonoše – Jizerské hory. Je
autorem mnoha textů ke knihám s regionální tematikou, spoluautorem
knih o Jizerských horách, z německých originálů překládá regionální
literaturu.
„Já nejsem spisovatel, jsem spíš písmákO“ říká o sobě Otokar Simm
– mimo jiné horolezec, turista a sběratel legend a pověstí o našich
horách a rozhlednách.
Jeho první kniha "Album starých pohlednic Jizerských hor" vyšla v roce
1 998. Staré obrázky poskytl Petr Kurtin, sběratel pohlednic, Otokar
Simm napsal většinu textů. Album mělo veliký úspěch, ve Fryčově
knihkupectví bylo dlouho nejprodávanější knihou. Vyšlo v opakovaných
nákladech, kniha se stala inspirací dalším autorům. Podobná alba pak
vyšla napříč republikou.
Zatím poslední knihou jsou "Ploučnické
květy" (vyd. 201 5), na kterých spolupracoval
s Markem Sekyrou. Tento díl "květů"
se zabývá německy píšícími autory
z Českolipska.
O rok dříve vyšla kniha "Jablonec město nad
Nisou". Kniha je společným dílem Otokara
Simma a Bohumila Jakoubě. Autoři se snažili,
aby byla pro běžného čtenáře, který se chce
o městě a jeho minulosti něco dozvědět.
Jedná se ale především o knihu
fotografickou, která přibližuje krásy města
i jeho okolí.

KNIHOVNY JABLONECKA

OBECNÍ KNIHOVNA RÁDLO
V NOVÝCH PROSTORÁCH
O knihovně v obci Rádlo jsme na stránkách našeho čtvrtletníku psali
již v roce 201 4 v čísle 7. Jelikož se od té doby mnohé změnilo, je
dobrá příležitost připomenout si ji podruhé. Tím hlavním důvodem
je fakt, že knihovna byla přestěhována do nově zrekonstruovaných
prostor v přízemí obecního úřadu. Slavnostní otevření proběhlo
20. dubna 201 6.

Knihovna nabízí čtenářům fond s více jak třemi tisíci svazky.
Na nákup nových knih přispívá obec, dvakrát ročně jsou zapůjčovány
do knihovny soubory knih z výměnného fondu naší knihovny.
Díky tomuto fondu si mohou rádelští čtenáři zapůjčit i stolní
společenské hry, a to jak pro děti, tak i dospělé.
Knihovna používá knihovní program Clavius, který zaznamenává
veškerý pohyb knih, registrace čtenářů, rezervace knih, přírůstky
či úbytky knih, statistiky, apod.
Paní knihovnice Miloslava Černá uvítá každého návštěvníka vždy
ve čtvrtek mezi 1 5 a 1 8 hodinou.
Knihovna spravuje i svoje vlastní webové stránky, které naleznete
na adrese http://www.knihovnaradlo.wz.cz.

V PROUDU ČASU

STÁTNÍ DOPLŇOVACÍ KNIHOVNA
Naše knihovna je na základě smlouvy
s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
od roku 2002 pověřena výkonem
regionálních funkcí. Smyslem této funkce
je poskytování metodické pomoci ostatním
knihovna jabloneckého regionu. Počátky
této pomoci však spadají až do roku 1 946,
kdy byla v Jablonci zřízena Ministerstvem
školství a osvěty Státní doplňovací knihovna
pro politický okres Jablonec nad Nisou.
S malými přestávkami tak naše knihovna plní
tuto funkci neuvěřitelných sedmdesát let.
A jak to všechno začalo? Prvním správcem doplňovací knihovny se stal
knihovník jablonecké veřejné knihovny a čítárny Josef Kristek. Hlavním
úkolem bylo půjčování souborů knih menším knihovnám jabloneckého
okresu, které si tímto způsobem obohacovaly, byť jen dočasně, svůj
stálý knihovní fond. Podobnou službu nabízela i německá KreisWander-Bücherei, kterou v letech 1 941 -1 945 provozovala jablonecká
německá městská knihovna. Základem poválečné doplňovací knihovny
se stal dar sedmdesáti sedmi knih od Ministerstva školství a osvěty,
díky dalším darům od nejrůznějších institucí se fond v roce 1 947
rozrostl na necelých osm set knih. V následujícím roce přibylo díky akci
Pomáháme pohraničí dalších dvacet osm knih. Mezi prvními, jež
využily služeb této knihovny, byly obecní knihovny v Jabloneckých
Pasekách, Maršovicích, Lukášově, Pulečném a Proseči nad Nisou.

Doplňovací knihovna během let v závislosti na společenské situaci
měnila svůj název, nicméně podstata zůstávala stále stejná - budování
výměnného souboru knih a metodická pomoc knihovnám. Dnes toto
vše zaštiťuje oddělení regionálních služeb, které je nedílnou součástí
naší knihovny a poskytuje vše potřebné celkem pro třicet sedm
knihoven Jablonecka.

STALO SE V KNIHOVNĚ

FOTOSOUTĚŽ
S FOŤÁKEM NA CESTÁCH
Osmý ročník naší amatérské fotografické soutěže byl věnován záběrům
z cest. Do soutěže, pořádané pod patronací fotoklubu BALVAN a za
podpory firmy FOTO LACCER, se přihlásilo čtyřicet jedna účastníků
se sto třinácti fotografiemi. Z nich odborná porota vybrala šest prací
k ocenění. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 2. června 201 6
v audiovizuálním sále knihovny za hudebního doprovodu Andrey
Hekrlové ze studia Kokos.
A koho porota ocenila?
V kategorii do 1 6 let:
1 . místo - Radek Votoček - Milujeme focení
2. místo - Adéla Kobrová - Cyklista by záviděl
3 .místo - Klára Mašínová - Cesta do neznáma
V kategorii nad 1 6 let:
1 . místo - Jiří Hakauf - Balt
2. místo - Václav Špetlík - Skotsko, zřícenina hradu Kilchurn
3. místo - Radek Štrupl - Castelrotto
Všem oceněným gratulujeme a ostatním děkujeme za účast!

STALO SE V KNIHOVNĚ

NOC LITERATURY
ANEB
VEČER S DETEKTIVKOU
Detektivky patří ve veřejných knihovnách
k nejpůjčovanějším žánrům, a proto jsme
si je 11 . května 201 6 zvolili za téma Noci
literatury.
Naši čtenáři mají nejvíce v oblibě historické
detektivky českých autorů, zejména
Vlastimila Vondrušky, Jana Bauera
a Stanislava Češky. Své příznivce si našla
i série vinařských krimi od Věry Fojtové
či edice Původní česká detektivka.
Velký boom stále zažívají severské
detektivky a pozadu nejsou ani kočičí krimi.
K večeru s detektivkou jsme vybrali několik zajímavých tipů, které
určitě stálo za to představit. Začetli jsme se do ukázek z knih
Zygmunta Miloszewského, jednoho z nejprodávanějších současných
polských autorů, M.C. Beatonové, skotské autorky, která stvořila
svéráznou Agathu Raisinovou, Jiřího Březiny, nositele Ceny Jiřího
Marka za nejlepší českou detektivku roku 201 3, a nakonec detektivní
povídky Vladimíra Šindeláře z časů c. k. monarchie. Jednotlivé ukázky
se lišily jak prostředím a dobou, kde se jejich děj odehrával, tak i mírou
napětí. A všechny je samozřejmě možné si u nás vypůjčit a přečíst
celé!

Zdroj: James, P.D. Povídání o detektivkách. Vyd. 1 .
Praha: Motto, 2011 . 1 54 s.

STALO SE V KNIHOVNĚ

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
každoročně vyhlašuje projekt na podporu čtenářské gramotnosti dětí
nazvaný "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". I my se k němu každý
rok rádi připojujeme.
Letos byly do projektu přihlášeny dvě první třídy - ZŠ Mozartova a ZŠ
Rýnovice. Podmínkou bylo, aby se děti účastnily alespoň jedné akce
typu besedy nebo autorského čtení přímo v knihovně. Při druhé
návštěvě pak žáčci dostali za odměnu knížku, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro tento projekt. Letos se jednalo o knihu
spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové
Knihožrouti. Prvňáčci ze ZŠ Rýnovická si pro ni byli v knihovně
ve středu 8. června a jako bonus k novému dárku si ještě také přímo
na místě užili autorské čtení spisovatelky Daniely Krolupperové
Zmizelá škola. Prvňáčci ze ZŠ Mozartova si potom pro své Knihožrouty
přišli o pět dnů později. A ani oni pochopitelně nebyli ochuzeni o svůj
bonus ke knižnímu dárku navíc - shlédli kreslené pohádky Hanse
Christiana Andersena Ošklivé káčátko a Císařovy nové šaty. V obou
případech přišel do knihovny děti pozdravit a zároveň jim rozdat jejich
nové knížky statutární náměstek primátora Pavel Svoboda.

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

TISÍC KNIH

Právě jste dočetli knihu, která se Vám moc líbila, a už přemýšlíte nad
tím, jakou další podobnou si vybrat? S tím Vám pomůže webový projekt
Tisícknih.cz! Stačí zadat zvolenou knihu a rázem máte celých tisíc
návrhů na další podobnou.
Tato chytrá internetová aplikace čerpá z databáze nejpůjčovanějších
knih (podle statistik Městské knihovny v Praze), obsahuje téměř
sedmdesát tisíc titulů, takže by se nemělo stát, že hledaná kniha bude
chybět.
Aplikace vznikla jako nadšenecký projekt skupiny vývojářů, sdružených
pod názvem GDG Garage. Doporučení, které zde dostanete, jsou
vytvářeny na základě poměrně jednoduchého (ale výpočetně
náročného) algoritmu. Jedná se o princip doporučovacích systémů
postavených na principu "lidé, kteří si koupili toto, si koupili také totoO".
Určitě je znáte z různých on-line obchodů a výjimkou nejsou například
ani knihkupectví.
Autoři projektu ale upozorňují, že ne všech tisíc doporučení bude dávat
smysl pro každého — právě proto jich je tolik, aby si uživatel mohl
vybrat.
Ke každému nalazenému titulu
je možné otevřít info, které
obsahuje anotaci knihy, popř.
možnost přepnout se přímo
do on-line katalogu Městské
knihovny v Praze, která na
projektu spolupracovala.
Tak neváhejte a aplikaci si
vyzkoušejte!

