
ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou

(č. 1 7 / duben – červen 201 7)



Městská knihovna
Jablonec nad Nisou, p.o.
Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou

www.knihovna.mestojablonec.cz
https://www.facebook.com/mkjbc

oddělení pro dospělé čtenáře: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
progr. a audiovizuální odd. : 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479

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

městské pobočky:
Mšeno
e-mail : pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel. : 604 966 649

Kokonín
e-mail : pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin

Janovská
e-mail : pobockajanovska@seznam.cz
Skype: knihovna. janovska

Šumava
e-mail : pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel. : 774 722 938

hlavní budova:

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 8.00 hod.
Středa 9:00 – 1 7.00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek 9:00 – 1 7.00 hod.

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Středa 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Pátek 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí 8:00 – 1 8:00 hod.
Úterý 8:00 – 1 8:00 hod.
Středa 8:00 – 1 8:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek 8:00 – 1 8:00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 2:00 – 1 7:00 hod.
Kokonín: Středa 1 0:00 – 1 7:00 hod.
Janovská: Úterý 1 3:30 – 1 5:30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3:45 – 1 7:00 hod.

Foto: Milan Bajer
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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: 4. července 201 7

Vážení přátelé,

s prvními jarními dny jsme pro vás
přichystal i nové číslo našeho
elektronického čtvrtletníku. Na jeho
stránkách se můžete začíst
do článků ze života naší knihovny,
ale přinášíme i další regionální
informace. A protože zejména březen
bývá v českých knihovnách nabitý
akcemi (tento měsíc je totiž j iž tradičně
věnován všem čtenářům), je i náš
čtvrtletník plný aktual it právě z tohoto
měsíce.

Velmi rádi se také s vámi podělíme o dojmy z vyhlášení Čtenáře
roku 201 7. Pro nás má letos tato soutěž i trochu jiný rozměr, neboť
krajské kolo vyhrála právě naše čtenářka, paní Blanka Bílková.
Budeme jí držet palce v kole celostátním!

Ale více už prozrazovat nebudeme, zal istujte si číslem sami. . .
Přejeme krásné jaro plné nezapomenutelných zážitků!

Vaše knihovna
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E-KNIHYKLASIKŮ

Koncem měsíce března jsme se připoji l i k projektu Městské knihovny
v Praze, který umožňuje sdílet v našem online katalogu záznamy
zdigital izovaných děl vybraných klasiků české i zahraniční l iteratury.

Naši uživatelé tak mají možnost pohodlně si stáhnout nebo online
zobrazit například díla Karla Čapka, Boženy Němcové, Karla
Poláčka, Karla Hynka Máchy, Jana Nerudy, Wil l iama Shakespeara,
Arthura Conana Doyla, Hanse Christiana Andersena, ale i dalších
autorů.

Stáhnout e-knihy je možné zdarma a bez nutnosti registrace
prostřednictvím našeho online katalogu. Stačí upřesnit hledání
v katalogu označením knihovny E-knihy MLP. Ke dni vydání tohoto
čísla čtvrletníku je zde k dispozici okolo devíti set titulů. Stačí si
vybrat dostupný formát a pustit se do čtení!

Doufáme, že tímto projektem potěšíme nejen studenty, ale i další
milovníky klasické literatury. Pro děti pak jsou přístupné české
i světové pohádky. E-knihu je možné si stáhnout či zobrazit
v počítači, tabletu či chytrém telefonu.
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Patrik Hartl dostává čtenáře
do světa obyčejných lidí, kteří
hledají štěstí, lásku, kteří se
brání samotě, psychicky
dozrávají a mění svůj svět.

Napsal příběh dvou lidí,
sourozenců Jáchyma
a Veroniky. Každému dal
vlastní prostor, každému
věnoval polovinu knihy.
Použil formu dvojrománu,
který se dějově dotýká
a prolíná.

Hartl , Patrik.
Okamžiky štěstí. 1 . vyd.
V Praze, Bournod, 201 6.

255, 257 s.
ISBN 978-80-9051 73-8-7

Patrik Hartl
Zdroje:
http: //www.showjanakrause.cz/hoste/ http: //tomaskral icek.blog. idnes.cz/blog.aspx?c=569034
https://www.novinky.cz/kultura/425631 -recenze-patrik-hartl-stesti-
davkuje.html

PATRIK HARTL

"OKAMŽIKYŠTĚSTÍ"

Okamžiky štěstí jsou od začátku do konce prošpikovány
charakteristickým autorovým humorem, převážně klikatou cestou
za štěstím, láskou, touhou, sexem, ale samozřejmě hrdinové zažívají
i chvíle méně šťastné. Autor navíc využívá bohaté slovní zásoby, hraje
si s češtinou a jejími jazykovými formami, přičemž promítá do knihy
i svá vlastní “slova” (např. gištiribi l igi).

Patrik Hartl (nar. 1 0. 9. 1 976 v Olomouci) je kmenovým autorem
a režisérem pražského divadla Studio DVA. Vystudoval fi lmovou
a televizní režii na pražské FAMU. V divadle režíroval řadu divácky velmi
úspěšných inscenací (Otevřené manželství, Caveman, Absolvent,
Půldruhé hodiny zpoždění, Madame Melvi l le). Jeho vlastní divadelní hry
Hovory o štěstí mezi čtyřma očima (2004), Klára a Bára (2006),
Soukromý skandál (2011 ), Hlava v písku (201 3), Hvězda (201 3),
Vysavač (201 5) a 4 sestry (201 6) se staly hity. Ve fi lmu debutoval
komedií Taková normální rodinka (2008).

Jeho literární prvotinou byla kniha
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (201 2),
která se díky velkému zájmu čtenářů
dočkala mnoha dotisků. Následující
román Malý pražský erotikon se stal
Českým bestsel lerem roku 201 4.
Nejnovější knihou je dvojromán
Okamžiky štěstí (201 6).
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JANEK GANT

Janek Gant je umělecké jméno básníka žijícího v Jablonci nad Nisou.
Psát verše začal okolo roku 1 996, kdy jej oslovi la tvorba prokletých
básníků, Jáchyma Topola a Nicka Cavea. Později přibyly další vzory,
například František Gellner nebo žijící legenda J. H. Krchovský.

V uplynulém roce se na popud svých přátel rozhodl dvaceti leté výročí
své tvorby oslavit vydáním sborníku „Až vyhasne svět”, který jeho
dosavadní dílo uzavírá.

Narodil se 1 3. 6. 1 978 v Turnově a své dětství a mládí prožil
v nedalekém Čtveříně. Díky svým rodičům horolezcům nemalou část
svého dětství strávil pod malebnými pískovcovými stěnami Českého
ráje. Navštěvoval turnovské gymnázium, kde se také objevily počátky
jeho básnické tvorby. Po vojně (a několika zahraničních pobytech)
vystudoval fi lozofickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Od roku 2011 ži je a pracuje j iž trvale v Jablonci nad Nisou.

Nikdy neměl potřebu své básně vydávat veřejně. Zlom nadešel
v roce 2011 , kdy se přestěhoval do Jablonce nad Nisou a byl doslova
očarován drsnou poetikou jizerskohorské žuly. Objevila se hluboká
potřeba tyto pocity zachytit ve své tvorbě. Dá se říci, že se krajina
„cílkovsky” obtiskla do duše umělce. Vydání knihy napomohlo
i seznámení se s Šimonem Pikousem, l ibereckým fotografem
proslulým svou láskou k Jizerským horám a nonkonformním
přístupem.

Ve volném čase se Janek Gant
věnuje toulání se po lesích
s fotoaparátem na krku, skládání
hudby a psaní l iteratury.

V současnosti připravuje svou
románovou prvotinu, neboť, jak sám
říká, s jedním žánrem si umělec celý
život nevystačí.

Více o autorovi naleznete na jeho
stránkách: www.janekgant.cz
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V roce 2007 začala naše spolupráce s Národní
knihovnou ČR na přispívání katalogizačních
záznamů našich dokumentů do Souborného
katalogu České republiky.

V elektronické podobě je Souborný katalog ČR budován od r. 1 995
a obsahuje více než 6,52 mil . záznamů českých a zahraničních
monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky,
zprávy z konferencíN).

Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o knihovnách,
ve kterých si může daný dokument vypůjčit. Informace o knihovně
(vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou
knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi
dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy).
Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány
v Centrálním adresáři knihoven a institucí v ČR.

Z řady vyhledaných záznamů je možné propojit se přímo do lokálních
katalogů knihoven a získat tak aktuální informaci o momentální
dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně. V záznamech seriálů
jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných
ročnících. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.

Výhodou využívání tohoto katalogu je i možnost snadné objednávky
dokumentů pro naše čtenáře v rámci meziknihovní výpůjční služby.

10 LETSPOLUPRÁCE

SE SOUBORNÝM KATALOGEM ČR
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BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Naši pravidelní čtenáři už j istě vědí, že měsíc březen je každoročně
v českých knihovnách věnován právě jim. A ne jinak tomu bylo i letos.
A co všechno jsme pro ně tentokrát připravil i?

Pro každého nově zaregistrovaného
čtenáře v oddělení pro dospělé jsme měli
připravený malý dárek. Navíc každou
středu jsme nabízeli novým čtenářům
půlroční registraci zdarma. Na pobočkách
bylo možné této nabídky využít po celý
měsíc v den jej ich otevření.
Ze stávajících čtenářů jsme vybral i nej lepší
čtenářskou babičku a ocenil i j i titulem
Čtenář roku 201 7.
Pro dětské čtenáře jsme měli připravené
nové Detektivování a také Pohádkové
čtvrtky - čtení pohádek a příběhů. A kdo
rád čte a chce se i o čtení a l iteratuře něco
více dovědět, mohl se přidat do našeho
literárního klubu.
Pro děti do 1 2 let jsme připravil i zábavný Večer s Andersenem
na motivy českého oblíbeného komiksu Čtyřlístek.
Pozvali jsme vás také na autorské čtení redaktora, básníka a textaře
Martina Trdly, odstartovali 9. ročník fotografické soutěže na téma
Přátelství zblízka i na dálku, na schodech staré radnice otevřel i
výstavu fotografií Jaroslavy Fojtíkové Z českých stepí, luk a strání.
S Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou jsme se vypravil i
na poloostrov Yucatan, s Christou Petráskovou pak za včelaři.
Vyřazené knihy a časopisy jsme nabízeli za symbolickou 1 ,- Kč
a ve studovně pak bylo možné vyměnit se čtenáři vlastní knihy.

Věříme, že si každý pro sebe našel to pravé!
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ČTENÁŘ ROKU 2017

České knihovny v rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů hledají své
nejlepší čtenáře, aby je mohly ocenit a poděkovat j im za aktivní
využívání knihovnických služeb.

Letos jsme hledali nejlepší čtenářskou babičku . Ženu, která si
nejenom v uplynulém roce vypůjči la mnoho knih, ale která ráda čte
svým vnoučatům, půjčuje si pro ně knihy a pomáhá jim nalézt cestu
ke čtení a l iteratuře.

Ve čtvrtek 9. března 201 7 jsme
tak vyhlási l i naši nej lepší
čtenářskou babičku. Stala se jí
paní Blanka Bílková, která kromě
vlastních dětí a vnoučat přivedla
do knihovny i mnoho svých žáků.
Moc gratulujeme!

Ale to ještě není všechno! Naše nejlepší čtenářská babička se
o několik dní později stala Čtenářem roku 201 7 Libereckého
kraje.

Nominaci na krajské ocenění podalo celkem devět knihoven
z Libereckého kraje a většina z nominovaných se zúčastni la
i slavnostního vyhlášení. Paní Bílková byla oceněna nejen za své
čtenářské výkony, ale i za její neobyčejně aktivní podporu čtení,
a to nejen ve své rodině, ale i ve školách, kde působila a kde
k četbě přivedla spoustu svých žáků.
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SE ČTYŘLÍSTKEM

NA VEČER S ANDERSENEM

Letošní Večer s Andersenem probíhal
ve znamení postaviček ze známého
českého komiksu Čtyřlístek.

Děti se tak u nás v pátek 31 . března
mohly setkat s Bobíkem, Myšpulínem,
Pinďou a Fifinkou. Nechyběl však ale
ani profesor Zádrhel či Domácí
univerzální přítel.

Každá z postaviček měla pro děti
připravené nejrůznější soutěže,
hádanky, kvizy, doplňovačky, zábavné
hry či tvoření. Na závěr si pak všichni
mohli na sále odpočinout, posedět si
a strávit společné chvilky u pohádky.

Ze všech účastníků pak byl vylosován
jeden, který od nás získal zábavnou
společenskou hru Čtyřlístek . . . a stroj
času.
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KOMPLETNÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

LITERÁRNÍKLUB

V lednu jsme v knihovně založil i l iterární klub pro všechny děti
od osmi do patnácti let, které baví číst knihy.

1 8. ledna jsme odstartovali první setkání, ve kterém se děti
seznamovaly s komiksem. Zkusily si dabování postaviček slavného
Čtyřlístku, představily své vlastní knížky, rozšíři ly si poznatky o histori i
komiksu a osahaly si knihy a časopisy z naší knihovny.

Odpoledne 8. února si pak děti zahrály na Bivoje, začetly se
do příběhů ze Starých pověstí českých a s Bobem a Bobkem,
králíky z klobouku, si zasáňkovaly.

Další setkání proběhlo 20. března ve formě čtenářské dílny. A příště
se těšíme na setkání s dětmi 1 0. dubna při dílně čtení zaměřené
na fantasy l iteraturu.
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KOMPLETNÍ PRAVIDLA NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

FOTOGRAFICKÁ SOUTEŽ

ANEB

PŘÁTELSTVÍZBLÍZKA I NA DÁLKU

Pro 9. ročník fotografické soutěže
jsme letos zvoli l i téma přátelství,
a to bez ohledu na vzdálenost.

Pravidla soutěže:
Pořadatelem soutěže je Městská
knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.
Soutěž není omezena věkovou hranicí,
soutěžící budou rozděleni do dvou
věkových kategorií: do 1 6 let a nad
1 6 let.
Soutěž probíhá od 1 . března 201 7
do 9. května 201 7 včetně.
Snímky nominované do soutěže musí
být aktuální, ne starší než rok. Snímky
společně s kontaktními údaji (jméno a příjmení, bydl iště, datum
narození, e-mail , případně telefon) a názvy snímků dodávejte pouze
v elektronické podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem
na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším objemu
dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail příjemce
soutez@knihovna.mestojablonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či USB
zařízení. Minimální požadovaná velikost fotografií je 1 600 × 1 200
pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.

Soutěžící může nominovat pouze práce vyhovující tématu
„PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU“. Maximální počet snímků
přihlášených jedním soutěžícím jsou tři .
Soutěžící poskytuje pořadatel i nevýhradní l icenci k užití fotografií
k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé, a to i po jejím
skončení. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií
v tiskové a nebo v elektronické podobě v rámci soutěže i po jejím
ukončení bez nároků na honorář.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a má
udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně
zachyceny na fotografiích.

Těšíme se na vaše fotografie!
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25 LET

OD PŘIPOJENÍČR K INTERNETU

V úterý 1 3. února 201 7 uběhlo přesně 25 let od doby, kdy se naše
republika připoj i la k internetu.

Byl čtvrtek 1 3. února 1 992, když se v posluchárně číslo 256 na ČVUT
v Praze stalo tehdejší Československo 39. zemí, která se oficiálně
připoj i la k internetu. První pokusy s internetem se u nás odehrávaly j iž
od podzimu 1 991 , ale výše uvedené datum je považováno za formální
počátek internetu v Česku.

Připojení se zprovoznilo pomocí pronajatého pevného telefonního
okruhu, který vedl z dejvického kampusu ČVUT do výpočetního centra
Univerzity Jana Keplera v rakouském Linci. Připojeným zařízením byl
sálový počítač IBM 4341 . Počítač byl připojen rychlostí 9,6 ki lobitu za
sekundu. Tato rychlost se zdá na dnešní poměry nepoužitelná, ale je
třeba si uvědomit, že v té době se internetová komunikace odehrávala
především v textové podobě.

Tenkrát grantová agentura National Science Foundation (NSF), která
provozovala páteřní internetovou síť, dovolovala připojení pouze
akademickým pracovištím. Československo tak začalo šířit internet
na vědecká pracoviště prostřednictvím organizace CESNET. Její provoz
byl zahájen v červnu 1 993, ale j iž v roce 1 992 byl vybudován základ
páteřní sítě, který spoji l Prahu a Brno pevnou linkou. V roce 1 993 bylo
k internetu připojeno již jedenáct měst.

V polovině devadesátých
let minulého století se
internet zároveň začal
otevírat také komerčním
poskytovatelům
a především uživatelům
z řad podnikové
i soukromé sféry – vydal se
na cestu do jednotl ivých
kanceláří
a domovů. A také do knihoven!
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