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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

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.



PÁR SLOV NA ÚVOD.. .

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz

Další číslo vyjde 4. dubna 201 8.

Vážení a milí přátelé knihovny,

s novým rokem přinášíme letošní
první číslo našeho elektronického
čtvrtletníku a s ním i přehled
nejzajímavějších akcí, které jsme
pro vás v uplynulém roce připravil i .
A nebylo j ich právě málo!

Během roku nás navštívi la řada
známých osobností kulturního života
naší země. Pozvání při jal i například
Kristina Novotná, dcera herečky
Ireny Kačírkové, významný polský
žurnalista Mariusz Surosz, novinář,
dramatik a spisovatel Karel Hvížďala
či J iří Walker Procházka, spisovatel
science fiction a fantasy.

Věříme, že i v roce letošním se nám
podaří při lákat další zajímavé
osobnosti nebo vás zaujmout našimi
dalšími akcemi.

Těšíme se, že se s vámi budeme
i nadále potkávat nejen v prostorách
staré radnice!

Krásný rok 201 8 vám přeje

Vaše knihovna



ROK 201 7
V NAŠÍ KNIHOVNĚ.. .

POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OKAMŽIKY UPLYNULÉHO ROKU



LEDEN
Jako každý rok, tak i tentokrát

jsme nabídl i k prodeji
vyřazené starší ročníky

novin a časopisů
z půjčoven a čítárny.

Po celý rok měli naši čtenáři
možnost si je vypůjčit domů nebo
do nich nahlédnout v naší čítárně.
Pokud někoho zaujaly, měli nyní
možnost si jej ich kompletní čísla
za symbolickou cenu odkoupit

a odnést domů.

A jaké tituly jsme nabízeli?
Tak například Týden, Respekt,
Reflex, Chip, Zahrádkář, Téma,
Instinkt, Týdeník Květy, Vlasta,
Story, Rytmus života, Bazaar,

21 . století, Zákony, Glanc,
Svět ženy, Rodiče, Top dívky,
Sondy revue a řadu dalších.

K prodeji jsme nabízel i i vyřazené
knihy z našeho fondu.

Od ledna startovala naše celoroční soutěž
Lovci perel. Až do konce listopadu mohly děti
sbírat perly čtením knížek - perlorodek a
odpovídat na příslušné otázky k příběhům.
Za každý správně zodpovězený pracovní l ist
ke knize čtenář obdržel jednu perl ičku, druhou
pak navíc za vyplnění nepovinných otázek.
Soutěž vyhrál ten, kdo nasbíral ve své věkové
kategori i , které byly tři , nejvíce perlí.

Prvními koly také pokračovaly soutěže Zlatá
makovice a Znáte-víte-tušíte.



ÚNOR
V září 201 4 jsme zaháji l i přednášky Virtuální Univerzity
třetího věku (VU3V), určené pro vzdělávání seniorů.
První kurz byl věnován astronomii, další přednášky
si už posluchači vybíral i společně podle svého zájmu.

Úvodní přednáška jarního semestru roku 201 7
se konala v úterý 31 . ledna od 1 4:00 hodin
v audiovizuálním sále knihovny. Na přání studentů bylo
vybráno téma Hudební nástroje.

Opravdová výuka proběhla poprvé 1 4. února
a pak dále jednou za čtrnáct dní v našem
audiovizuálním sále. Výukové materiály měli
studenti kdykoliv k dispozici ke stažení přes internet.

LEDEN
Od ledna 201 7 jsme se s dětmi začali scházet
v nově založeném Literárním klubu. První,

seznamovací hodina se konala ve středu 11 . ledna.

Druhé setkání se uskutečnilo o týden později .
Bylo zaměřeno na komiksy, které jsou

mezi dětmi velmi oblíbené.

S dětmi se v klubu scházíme každý měsíc,
na každé setkání je pro ně připraven zajímavý

program - společně vymýšlíme vlastní pohádkové
příběhy, malujeme obrázky, ale hlavně si povídáme

o knihách a čteme si v nich.

Děti navrhly pro klub i vlastní logo, veškteré
informace pak zveřejňujeme na webových

stránkách knihovny, klub má i vlastní stránky
na facebooku.



BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Měsíc březen byl jako každý rok bohatý na akce, pořádané
v rámci Března  měsíce čtenářů. Letos jsme měli

pro každého nově zaregistrovaného čtenáře v oddělení
pro dospělé připravený malý dárek. Navíc jsme každou

středu nabízel i novým čtenářům půlroční
registraci zdarma.

Z našich čtenářů jsme vybral i nej lepší čtenářskou babičku
a ocenil i j i titulem Čtenář roku 2017. Stala se jí
paní Blanka Bílková, která kromě vlastních dětí

a vnoučat přivedla do knihovny i mnoho svých žáků.

Pro děti do 1 2 let jsme připravil i zábavný
Večer s Andersenem na motivy českého oblíbeného

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.

Pod záštitou fotoklubu Balvan a společnosti
Foto LACCER jsme vyhlási l i 9. ročník amatérské
fotografické soutěže. Letos jsme zvoli l i téma
přátelství, a to bez ohledu na vzdálenost.

Z vydařených záběrů jsme opět v červnu připravil i
výstavu.



DUBEN
Během měsíce dubna jsme změnil i podobu a vzhled
našich internetových stránek.

Zachovány zůstaly všechny složky, části
a oddíly původního webu, změnilo se však jej ich
rozložení na stránce a grafická podoba.

Pro děti, které navštěvují naše
pobočky, jsme vyhlási l i

výtvarnou soutěž
O nejkrásnější záložku.

Zúčastni lo se jí celkem 1 22 dětí a ty
práce, které vyhodnoti la knihovnická

porota jako nejhezčí a nejoriginálnější,
byly vystaveny během měsíce dubna
na panelech v přízemí naší knihovny.

Do soutěže se zapoji ly děti ze Šumavy,
Mšena a Kokonína.

Vybrat ty nejzdaři lejší bylo pro porotu
velmi obtížné, neboť všechny byly

vyrobeny se zaujetím a každá z nich
byla neopakovatelným originálem.



V pořadí pátou Noc literatury jsme tentokrát
ni jak žánrově nevyhranil i .

V podvečer 1 0. května 201 7 jsme si představil i
a přečetl i úryvky ze současné evropské literatury,
z knih Jonassona Jonase, Szczepana Twardocha,
Barbary Erskine a Lenky Civade. Ukázky byly velmi

různorodé, proto si určitě každý z posluchačů
přišel na své!

KVĚTEN

Centrum informací a regionálního vzdělávání
v Jelení Hoře Krkonošská knihovna, Kultur– und
Weiterbi ldungsgesellschaft mbH ve spolupráci

s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa
vyhlási ly 27. května 201 7 výsledky výtvarné soutěže

Krakonoš, Krabat – znáte je?

Cílem soutěže byla popularizace legendárního
vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra

a také lužického čaroděje Krabata, neboť tyto
postavy již po staletí existují v regionálním

povědomí, l iteratuře a kultuře obyvatel
polsko-česko-německého pohraničí.

Z jabloneckých soutěžících se na předních místech
umísti ly práce Dany Kobrlové, Jana Štekla

a Veroniky Prokopové.

Poslední květnový den proběhlo vyhlášení výsledků
naší letošní fotografické soutěže. Každý soutěžící

mohl přihlásit až tři fotografie, čehož většina
z 37 účastníků využila. Porota vybírala z celkového

počtu 87 fotografií, které byly zaslány ze všech
koutů naší republiky, letos
dokonce i ze Slovenska.



ČERVEN
Za tři setkání v knihovně obdrželi 6. června 201 7 prvňáčci ze ZŠ Svobodná a ZŠ
Antonína Bratršovského knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampáli i . Ocenil i jsme
tak jej ich návštěvy v knihovně, které se konaly v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.
Do knihovny jsme pozvali členy divadelního spolku Vozichet, aby našim prvnáčkům
zahrál i představení Jak doktoři vyléči l i velrybu.

V červnu jsme začali na oddělení pro děti a mládež s reorganizací fondu. Naučné knihy
jsme na regálech přemísti l i po obvodu půjčovny tak, aby na sebe logicky navazovaly
podle pravidel mezinárodního desetinného třídění. I beletristické knihy získaly nové
umístění, vše je nyní přehlednější a uspořádanější. A protože knih je na oddělení opravdu
mnoho, pokračovaly tyto práce i o prázdninách.

Na konci června došlo k propojení našeho online
katalogu s portálem databazeknih.cz. Tím jsme
získali přístup k hodnocení titulů z portálu, který
od roku 2008 shromažďuje informace o knihách
a jej ich autorech.
Na jeho stránkách je možné najít také uživatelská
hodnocení a komentáře, recenze, bazar knih,
žebříčky, l iterární novinky a mnoho dalšího.



ČERVENEC / SRPEN

Prázdninový čas jsme využil i k pokračování značení
hřbetů knih piktogramy ve fondu beletrie pro dospělé
čtenáře, které více napoví, o čem kniha pojednává.
To umožní rychlejší a snadnější vyhledání knihy
určitého tématu či žánru, aniž by bylo nutné l istovat
v online katalogu.

Od 31 . července do 9. srpna byla celá knihovna
pro veřejnost zcela uzavřena.

Na oddělení pro dospělé čtenáře probíhala výměna
koberce a lakování vnitřních okenních parapetů;
ve vstupní hale, na schodišti a v předsálí se malovalo.

Prodloužil i jsme výpůjční dobu elektronických knih.
E-knihy z portálu e-Reading, které nabízíme našim
registrovaným čtenářům prostřednictvím našeho
online katalogu, si lze nově vypůjčit j iž na 31 dní
oproti původních 21 dní.

V době prázdnin jsme nabízeli vyřazené knihy
z dětského oddělení za pouhou jednu korunu.
Vybrat si je bylo možné ve vestibulu ve druhém patře
před vstupem na oddělení pro děti a mládež.



Na jablonecký Den evropského dědictví, který
připadl na sobotu 1 6. září 201 7, jsme od devíti
hodin otevřel i oddělení pro děti a mládež a nabídl i
prvoregistrace zdarma, zábavné úkoly o drobné
ceny, skládačky, spojovačky, bludiště a vytvoři l i
zázemí pro jedno ze stanovišť rodinné poznávací
trasy, kde bylo možné získat obrázky jako
nápovědy pro vyluštění hádanky v cíl i v Domě
manželů Scheybalových.

V audiovizuálním sále jsme promítal i fi lm věnovaný
histori i města a na odpoledne připravil i přednášku
Ivana Rouse ze Severočeského muzea v Liberci
o vodních dílech na tocích Liberecka a Jablonecka.

ZÁŘÍ

Koncem září jsme vstoupil i do dalšího semestru
Virtuální univerzity třetího věku.

Účastníci si za téma zimního semestru zvoli l i
České dějiny a jej ich souvislosti . Všem jsme
drželi palce, aby se jim daři lo tak, jako dvěma
studentům, kteří už na jaře zakončil i svá studia

slavnostní promocí na České zemědělské
univerzitě v Praze. A další dva studenti

se po úspěšném absolvování tohtoto zimního
semestru už těší na podobný zážitek.



Další novinkou v našem online katalogu se stalo
zobrazování informace, zda čtenář už danou knihu četl .
Po přihlášení do katalogu a vyhledání požadované knihy se
u titulu zobrazí datum, kdy měl čtenář knihu vypůjčenou.

ŘÍJEN
K měsíci říjnu už roky neodmyslitelně patří

především Týden knihoven.
Akci pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Letošní téma znělo:
Čteme s mámou, čteme s tátou,

čteme s knihovnou.

A jaké akce jsme si pro naše čtenáře tentokrát
připravil i?

Nabídl i jsme rodinnou prvoregistraci zdarma,
na pobočkách rovněž bezplatné prvoregistrace

pro nové čtenáře.
Vyřazené knihy jsme prodávali

za jednu korunu.
Pro děti z mateřské školky jsme připravil i hravé

cvičení jógy v prostředí naší knihovny.

Vyhlási l i jsme 1 7. ročník literární soutěže. Autoři měli
za úkol napsat text na téma: Štěstí samo nepři jde,
pojďme mu tedy naproti .
Vyhlášeny byly opět čtyři věkové kategorie, soutěžilo se
v oblasti prózy, poezie a úvahy.



LISTOPAD
Během měsíce listopadu jsme měli tu čest
slavnostně pasovat žáky čtvrtých tříd
ZŠ Liberecká na rytíře řádu čtenářského.
K tomu bylo třeba složit sl ib a určit, do které knížky
náleží vybraný úryvek. S tímto úkolem se všechny
děti velmi dobře vyrovnaly a všechny byly nakonec
úspěšně pasovány.

Pro letošní ročník Dne pro dětskou knihu
jsme si do knihovny pozvali Kláru Smolíkovou,
autorku knih pro děti a mládež, scénáristku
komiksových příběhů, ale také autorku
vzdělávacích materiálů, učebnic a pracovních
l istů, která připravuje projekty a vede tvůrčí
dílny na podporu čtenářství.

Pro kluky a děvčata z I I . stupně základních
škol připravila na 29. l istopadu 201 7 l iterární
seminář o písmu, knihách a knihovnách, který
se nemohl obejít bez plnění pracovních úkolů.

A protože záštitu nad Dnem pro dětskou knihu
201 7 převzalo komiksové nakladatelsví Crew,
obdrželi účastníci časopisy o nezbedném Bartu
Simpsonovi s výzvou k soutěži.



PROSINEC

I ve čtvrtek 1 4. prosince jsme pokračovali ve vyhlašování vítězů našich soutěží.
Tentokrát jsme zveřejni l i vítěze našich celoročních soutěží - Zlaté makovice a Lovců
perel.

Křížovkářská soutěž pro mladší čtenáře Zlatá makovice byla letos věnována známým
pohádkovým postavičkám. Do luštění křížovek se zapoji lo šedesát devět soutěžících.
Do závěrečného losování postoupilo patnáct úspěšných řešitelů, z nich jsme nakonec
vylosovali pět držitelů Zlaté makovice 201 7.

Od ledna do konce listopadu 201 7 nasbíralo
v rámci soutěže Lovci perel sto čtyři
čtenářských lovců na 1 761 perel.
Za svůj úspěšný celoroční lov byli nej lepší
lovci-čtenáři odměněni cenami pořízenými
z finančního příspěvku kanceláře primátora města.

Všem výhercům srdečně gratulujeme!

Již po sedmnácté jsme vyhlási l i vítěze literární soutěže, pořádané naší knihovnou
a statutárním městem Jablonec nad Nisou. Tentokrát se psalo o cestě za štěstím.
Členové poroty Dana Foltýnová, Olga Novotná, Jiřina Polanská, Jiřina Řehořová
a Jan Štol vybíral i ze 1 65 literárních prací, přihlášených z různých měst České
republiky i Slovenska, aby mohli 6. prosince 201 7 vyhlásit první tři nej lepší autory
prózy, poezie a úvahy ve čtyřech věkových kategoriích.
Ceny vítězům předala herečka Dana Černá z Činoherního klubu v Praze a náměstek
primátora Miloš Zahradník. Na slavnostním předávání cen účinkoval ve hře Robinson
Ruda Hancvenzl z jabloneckého loutkohereckého souboru Vozichet.




