
ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou

(č. 1/březen – květen 2013)



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
program. a audiovizuální odd.: 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 710 479

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
programovéaaudiovizuálníoddělení:
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 – 18.00 hod.
Středa 9:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 18.00 hod.
Pátek 9:00 – 17:00 hod.

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 12:30 – 17:00 hod.
Středa 12:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 9:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.

regionální informační středisko, studovna,
čítárna, multimediální odělení:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 12:00 – 17:00 hod.
Kokonín: Středa 10:00 – 17:00 hod.
Janovská: Úterý 15:00 – 17:00 hod.
Šumava: Čtvrtek 13:45 – 17:00 hod.



PÁR SLOV NA ÚVOD...

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravují:
Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Dana Foltýnová, tel. 484 846 353, video@knihovna.mestojablonec.cz

Další číslo vyjde 3. června 2013.

Vážení čtenáři,

první číslo elektronického čtvrtletníku jablonecké městské
knihovny vychází v měsíci březnu, který kdysi býval určen
knihám, posléze internetu a nakonec čtenářům a čtení vůbec.
S tím vším lze městskou knihovnu spojit, a proto vám ji rádi
v jednotlivých rubrikách představíme. Postupně vás
seznámíme nejen s jednotlivými odděleními, ale také se
službami, které vám nabízí, aniž to možná tušíte.
Nahlédneme do historie a přiblížíme vám zajímavé události
i okamžiky z dějin jabloneckého knihovnictví, obzvláště
připomínáme-li si v letošním roce významné
výročí 90 let od jejího otevření. Doporučíme vám knihy,
které jsme četli a které nás zaujaly. Představíme vám
zajímavou osobnost regionu a nezapomeneme ani na ostatní
knihovny Jablonecka.

Druhé číslo elektronického čtvrtletníku připravíme na měsíc
červen a následující dvouměsíční období léta a hlavních
školních prázdnin. Do té doby využijte jarní nabídku našeho
knihovního fondu i kulturních aktivit. Program a bližší
informace získáte z internetových stránek, jejichž součástí je
náš čtvrtletník.

Zbyněk Duda
ředitel knihovny



PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU
POSTUPNĚ VÁS SEZNÁMÍME S JEDNOTLIVÝMI ODDĚLENÍMI KNIHOVNY

MULTIMEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ

Už jste navštívili naše multimediální oddělení,
které se nachází v přízemí knihovny?

Víte, jaké služby nabízí?
Možná budete překvapeni!

Jednou z hlavních služeb, které oddělení
poskytuje, je přístup na Internet. Je zde

umístěno pět počítačových stanic, jedna z nich je
určena pro slabozraké spoluobčany.

Kromě toho si zde můžete vypůjčit na dobu
jednoho týdne CD, DVD a audioknihy. Je

možné poslouchat CD i na místě. Rádi vám
zapůjčíme sluchátka, abyste nerušili ostatní

návštěvníky.

Pokud stále váháte s koupí čtečky elektronických
knih, můžete si u nás jednu vypůjčit a vyzkoušet

její funkce. Obsahuje díla, která jsou z hlediska
autorského zákona volná.

Pravidleně každé první pondělí v měsíci zde
pořádáme hudební besedy na nejrůznější témata.

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 18:00 hod.
Úterý 8:00 – 18:00 hod.
Středa 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 18:00 hod.

Samozřejmostí je možnost rezervace těch
dokumentů, které jsou právě vypůjčené.
Chcete-li si zablokovat dokument, o který
máte zájem, můžete využít služby
Objednat si. Tím si zajístíte, aby si ho
mezitím nevypůjčil někdo jiný, než si
pro něj do knihovny příjdete.

Veškerý fond oddělení je zpřístupněný
v online katalogu knihovny. Stačí vybrat
v nabídce hudební oddělení.



CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE
NABÍDNOUT?

POSTUPNĚ VÁM PŘEDSTAVÍME SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA NABÍZÍ

SLUŽBA "OBJEDNAT SI"

Už se vám někdy stalo, že jste si
přes online katalog vyhlédli knihu, CD či

DVD, ale než jste si pro ně
stačili do knihovny přijít,
vypůjčil si je někdo jiný?

To se vám už nemusí nikdy stát!
Stačí, když využijete naší služby

"Objednat si", díky které si dokument
pro sebe zablokujete.

Jak tedy postupovat?

V online katalogu hlavní budovy
knihovny si vyberte požadovaný titul.

Zobrazí se Vám jeho katalogizační údaje.
V části lokace exemplářů zvolte oddělení,
ve kterém jste jednak registrován, jednak

daný řádek nabízí službu Objednej.
Následuje sestavení a potvrzení objednávky

z vaší strany pomocí čísla průkazky ( poslední
pětičíslí, u multimediálního oddělení poslední
sedmičíslí ) a kódu PIN ve tvaru RRMMDD

(rok, měsíc, den vašeho narození).

Blokaci si lze vyzvednout až po potvrzení
e-mailem ze strany knihovny Pokud

v následujícím výpůjčním dni nebude
objednávka vyzvednuta, knihovní dokumenty

se opět uvolní pro ostatní čtenáře.

Tato služba je zdarma.

Stejnou službu lze využít i v případě
fondu tzv. regionálního výměnného
souboru. V tomto případě ale musíte
použít katalog RF.

Soubor buduje regionální oddělení
pro doplnění fondu městských
a obecních knihoven Jablonecka.
Ty mají přednostní právo půjčovat si
z tohoto souboru a doplňovat
své vlastní knihovní fondy.
Volné knihovní jednotky, které
momentálně žádná jiná knihovna
nepožaduje, tak nabízíme i našim
čtenářům. Rozšiřujeme tak možnost získat
tituly, které jsou v naší knihovně půjčené,
popř. jimi městský fond nedisponuje.



PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
PRAVIDELNĚ VÁM DOPORUČÍME KNIHY, KTERÉ JSME ČETLI,

A KTERÉ NÁS ZAUJALY. NECHTE SE ZLÁKAT NĚKTERÝMI Z NAŠICH TIPŮ!

GRETEL WACHTEL
CLAUDIA STRACHAN

MOJE TAJNÁ VÁLKA S HITLEREM

Gretel Wachtelová nenávidí nacismus a touží proti
němu bojovat. Příležitost se naskytne

na hamburském úřadu wehrmachtu u šifrovacího
stroje Enigma. Díky němu se Gretel stává účastnicí

Operace Valkýra, nepodařeného Stauffenbergova
spiknutí proti vůdci.

Gretel se narodila v Hamburku roku 1915, bylo jí
třiadvacet, když se po Křišťálové noci její židovská

nejlepší kamarádka záhadně ztratila, a o rok víc,
když vypukla druhá světová válka. V jejím

strhujícím vyprávění se vedle jejího vlastního
příběhu zračí i každodenní život Hamburčanů

od počátku války, s neustálou starostí o přežití,
za neustálého ječení sirén, až po "ohnivou bouři",

při níž spojenecké letectvo velkou část města téměř
srovnalo se zemí. Gretel je ve své nenávisti

k nacismu posedlá touhou nemlčet, a tak když má
konečně možnost ukrýt židovského lékaře, který

uprchl z transportu, a zásobovat potravinami další
uprchlíky, jedná skoro furiantsky nerozvážně.

Dlouho má však štěstí. Teprve jako členka
podzemní zpravodajské sítě zažije důsledky krachu
Stauffenbergova spiknutí proti Hitlerovi v červenci

1944 a je zatčena gestapem. Konec války stráví
v internačním táboře. Po válce zamíří do Británie

za svou láskou, anglickým důstojníkem.

Wachtel, Gretel, Strachan, Claudia. Moje
tajná válka s Hitlerem. Z anglického
originálu přeložila Adéla Bartlová. Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011. 245 s.
ISBN 978-80-7432-125-2.



REGIONÁLNÍ OSOBNOST
PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVOU OSOBNOST REGIONU

* 1950 Jablonec nad Nisou

Vystudovala češtinu a italštinu na Filozofické
fakultě UK, po ukončení studia nastoupila

do Ústavu pro jazyk český v Praze, kde pracuje
v oboru česká dialektologie. Je jí blízké

především nářečí rodného kraje – z Podještědí
a Podkrkonoší.

Je spoluautorkou dialektologického kompendia
Český jazykový atlas a několika dalších knih,

např. České nářeční texty, Český jazyk na
přelomu tisíciletí, Encyklopedický slovník

češtiny.

Netradiční publikací jsou dva kompaktní disky
s autentickými ukázkami nářečí Jak se

mluví v Čechách a Jak se mluvilo
v českých vesnicích v cizině

(ve spolupráci s P. Jančákem). Spolu
s V. Suksovem vydala slovník Jak se to

řekne jinde - česká přísloví a jejich
jinojazyčné protějšky obsahující

v sedmi jazycích přes 9500 přísloví
a rčení. Edičně připravila monografii

Luďka Bachmanna Nářečí
na Vysokomýtsku.

JARMILA BACHMANNOVÁ

Odborné články uveřejňuje převážně
v časopise Naše řeč.

Nakladatelství Bor vydalo dva její soubory
vyprávěnek, zaznamenaných při výzkumu
nářečí na Železnobrodsku – Za života se stane
ledacos a v Podkrkonoší Co my toho prožili.

Knížky jsou doplněny dobovými
fotografiemi a kompaktním diskem s
vyprávěním příslušníků několika
generací místních rodáků.

Pro Nakladatelství Bor dále edičně
a redakčně připravila soubor
vyprávění Františka Karla Pacholíka
Poudačky a vhačky.

Zdroj: http://www.naklbor.cz/autori.php



KNIHOVNY JABLONECKA
PŘEDSTAVUJEME OSTATNÍ KNIHOVNY JABLONECKÉHO REGIONU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
A INFOCENTRUM SMRŽOVKA

Budova Městské knihovny a infocentra
Smržovka stojí na rohu
náměstí T. G. Masaryka.

Knihovna nabízí bohatý výběr z téměř
10 000 titulů krásné a naučné literatury

určené pro dospělé i děti. Ročně pro čtenáře
nakoupí více než 400 nových knižních titulů.

Provoz v knihovně je plně automatizován
prostřednictvím knihovního systému

Clavius. K bezplatnému přístupu na Internet
jsou k dispozici 4 počítačové stanice,

v prostorách knihovny je rovněž možné
wi-fi připojení.

V roce 2010 knihovna získala
Cenu veřejnosti v soutěži BIBLIOWEB
o nejlepší knihovnický web roku 2010.

Knihovna pořádá pravidelné akce.
Mezi oblíbené patří Čítárnička,

beseda na zajímavá témata
pro děti bez věkového omezení, či

tvořivá Dílna s Květou.

Bezbariérové informační centrum
poskytuje informační služby pro turisty
i pro občany Smržovky.

www.knihovnasmrzovka.webk.cz
www.smrzovka.cz



AKCE V KNIHOVNĚ
NENENECHTE SI UJÍT NAŠE ZAJÍMAVÉ AKCE

PRAVIDELNÉ AKCE
PRO VEŘEJNOST

hudební besedy
cestopisné besedy

cestopisná promítání
astronomická okénka

besedy se známými osobnostmi
přednášky regionálních autorů a odborníků

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.knihovna.mestojablonec.cz

Unikla vám naše akce? Nevadí!
Prostřednictvím našich webových stránek si

můžete v záložce Z našich pořadů
prohlédnout alespoň fotografie.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

* zajímavé akce v rámci
Března - měsíce čtenářů

* setkání s Tomášem Sedláčkem, naším
známým českým ekonomem a bývalým

poradcem prezidenta Václava Havla

* cestopisné putování po Polabí
s Luborem Lacinou, kurátorem

Severočeského muzea v Liberci

* besedu Jana Kašpara, ředitele Státního
okresního archivu Jablonec n. N., o dějinách

Jablonce pohledem místních kronik



KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Výstava k 90. výročí otevření německé veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou

V roce 2013 si jablonecká knihovna připomíná tři významná výročí...

Před devadesáti lety, v roce 1923, mohla
jablonecká veřejnost poprvé navštívit

německou veřejnou městskou knihovnu.
Německá knihovna města Jablonec nad

Nisou (Die Deutsche Bücherei der Stadt
Gablonz a. N.) byla otevřena 7. července
1923 v budově dnes již neexistující dívčí
školy na Komenského ulici (Kronenstraße).

Druhé výročí je rovněž spjato s německým
knihovnictvím. Poté, co byla v roce 1933

městská správa přestěhována do nové
radnice na Mírovém náměstí (Alter Markt),

byly prostory staré radnice na Dolním
náměstí (Neuer Markt) upraveny pro potřeby

knihovny. Německá knihovna a čítárna
města Jablonec nad Nisou

(Die Deutsche Bücherei und Lesehalle der Stadt
Gablonz a. N.) zde začala sloužit veřejnosti

od konce srpna 1933. Zpočátku
byla umístěna převážně v prvním poschodí,

na druhém patře používala pouze
přednáškový sál, který byl později upraven

na oddělení pro mládež (Jugendbücherei).
Letos tedy uplyne plných

osmdesát let, kdy je budova staré radnice
používána pro účely knihovny, nejdříve

německé, od roku 1945 pak české.

Poslední jubileum se již váže ke knihovně české.
Před pětatřiceti lety, v roce 1978, byla dokončena
rozsáhlá rekonstrukce budovy staré radnice. Ta tak
po devíti letech přestavby byla opět otevřena
veřejnosti. Knihovna začala využívat celý objekt,
velkých změn doznalo především přízemí budovy,
kde vznikly prostory pro studovnu, čítárnu a
hudební oddělení. Sál v druhém patře byl
přebudován na audiovizuální středisko s unikátním
otočným hledištěm. Velkou proměnou prošla i
vnější podoba budovy. Byla odstraněna nárožní
polokruhová konstrukce a výkladní skříně byly
nahrazeny okny a dvěmi prosklenými vchody
ze strany náměstí.



Výstava Knihovna v proudu času se snaží
návštěvníkům knihovny přiblížit první dvě

zmíněná výročí. Nepočítáme-li knihovny
německých spolků, které sloužily jen potřebám

a zájmům svých členů, mělo německé veřejné
knihovnictví v Jablonci pouze

pětadvacetiletou tradici.

Na samém počátku stálo založení Německého
místního vzdělávacího výboru (Die Deutsche

Ortsbildungsausschuß), který v roce 1920 jmenoval
knihovní radu (Büchereirat) budoucí knihovny a
čítárny. Předsedou rady se stal starosta města

Karl Richard Fischer.

O rok později byla otevřena
německá čítárna v budově obchodní

akademie na Horním náměstí (Gewerbeplatz),
v roce 1923 pak německá knihovna v budově

dívčí školy na Komenského ulici (Kronenstraße).
Od samého počátku se objevovala snaha

o jejich sloučení a rozšíření výpůjční doby. To
se nakonec povedlo poměrně brzy, již v roce
1926, kdy byla čítárna připojena ke knihovně

v budově dívčí školy.

V roce 1933 knihovna získala prostory ve staré
radnici. Půjčovna knih pro dospělé se spolu

s čítárnou nacházely v prvním poschodí
budovy.

V roce 1940 bylo slavnostně otevřeno oddělení
pro mládež (Jugendbücherei) v samostatném sále
ve druhém patře (dnešní audiovizuální sál). Bylo
určeno pro děti od deseti do osmnácti let.

Následujícího roku byla u příležitosti Týdne
německé knihy založena Okresní putovní
knihovna (Kreis–Wander–Bücherei), která
sloužila na podporu menším knihovnám
okresu. Ty si z ní mohly půjčovat soubory knih
pro rozšíření svého stálého knižního fondu.

V červenci 1943 oslavila německá knihovna
dvacáté výročí své existence. Za toto období
bylo vypůjčeno bezmála 705 000 knih, z nichž
66% činila beletrie, 3% poezie a divadelní hry,
31% naučná literatura. Užívalo ji 8 470 čtenářů.

Po celou dobu své činnosti byla německá
knihovna a čítárna spjata se jménem Julius
Streit. Streit, původním povoláním učitel,
dokázal navíc z knihovny vybudovat školící
centrum pro studenty knihovnických škol
v Berlíně a Lipsku, kteří zde byli vzděláváni
a prakticky zaškolováni v základních
knihovnických činnostech.
Rok 1945 však ukončil působení německé
knihovny v Jablonci. Budovu, knižní fond a
na určitou dobu i německé zaměstnance
převzala po válce obnovená česká knihovna.

Výstava je otevřena denně (mimo sobot a nedělí)

od 8.00 do 1 8.00 hodin

v přízemí na chodbě před multimediálním oddělením

od 4. března 201 3 až do konce roku.

Pouze v měsíci březnu budou v rámci akce vystaveny dobové dokumenty týkající

se historie německé knihovny - tištěný seznam knih vydaný knihovnou v roce

jejího založení, zpráva o činnosti knihovny za první dva roky její existence

a brožura prezentující v roce 1 940 otevřené oddělení pro mládež.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!



LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM
ANEB CO MOŽNÁ NEVÍTE...

ČTE(SY)RÁD
ČTENÁŘŮV SYMPATICKÝ RÁDCE

V dnešní době v pomyslném boji s televizí,
počítači a dalšími výdobytky moderní techniky

knihy a knihovny spíše ztrácejí.
Je proto žádoucí všemi dostupnými

prostředky podporovat čtenářství a vytvářet co
nejpříhodnější podmínky pro návrat

současného člověka ke knihám, četbě a tím
i ke knihovnám a využívání jejich služeb.

Právě na těchto myšlenkách staví projekt
Čte(Sy)Rád, veřejnosti dostupná elektronická
databáze na doporučování knih, která přináší

informace o nejčtivějších a nejzajímavějších
titulech, a díky širokému tematickému záběru

umožňuje, aby si kdokoli našel
„tu pravou“ knihu pro sebe.

Databáze pomáhá čtenářům zorientovat
se ve světě literatury a doporučí jim ty
nejvhodnější tituly. Na základě
spolehlivých zdrojů (doporučení
odborníků, statistiky, literární ceny,
nejoblíbenější tituly slavných osobností)
vytváří unikátní soubor těch nejčtivějších,
nejzábavnějších a nejoblíbenějších knih
pro každého čtenáře a každou příležitost.

www.ctesyrad.cz




