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Městské knihovny Jablonec nad Nisou
(č. 9 / duben – červen 201 5)

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:

hlavní budova:

městské pobočky:

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.

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
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

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý
9:00 – 1 8.00 hod.
Středa
9:00 – 1 8.00 hod.
Čtvrtek
9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek
9:00 – 1 8.00 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.
Upozorňujeme na ZMĚNU výpůjční doby
na pobočkách KOKONÍN a JANOVSKÁ:
městské pobočky:

Mšeno: Úterý
Kokonín: Pondělí
Středa
Janovská: Úterý
Šumava: Čtvrtek

1 2:00 – 1 7:00 hod.
1 2:30 – 1 6:00 hod.
1 2:30 – 1 6:00 hod.
1 3:30 – 1 5:30 hod.
1 3:45 – 1 7:00 hod.

PÁR SLOV NA ÚVOD...

Milí přátelé,
vítáme vás na stránkách jarního čísla našeho elektronického
čtvrtletníku.
Právě skončil březen, měsíc, který je již tradičně věnován vám,
našim čtenářům. Snažili jsme se ho zpříjemnit nejrůznějšími akcemi
a doufáme, že se nám to podařilo. To, co bylo velmi milé
i pro nás knihovníky, byl letošní Večer s Andersenem. Věříme,
že ho všichni návštěvníci prožili stejně intenzivně jako my. Velmi
se nám líbil. A již pro vás chystáme další společný večer, a to
Noc literatury. Proběhne v polovině měsíce května a my se už
velmi těšíme, že se s mnohými z vás na ní setkáme.
Pokud již pomalu plánujete dovolenou, přijďte si k nám vybrat
z velké nabídky průvodců, cestopisů a map či vyslechnout
zajímavou cestopisnou přednášku. Každý měsíc jich pořádáme
hned několik. A pokud si nechcete na cesty s sebou brát knihy,
které přeci jenom něco váží, rádi vám půjčíme knihu elektronickou
nebo zvukovou.
Přejeme vám krásné jaro plné příjemných zážitků a milých setkání!

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

PŘEDSTAVUJEME KNIHOVNU

PROGRAMOVÉ A AUDIOVIZUÁLNÍ
ODDĚLENÍ
Primárním úkolem oddělení je zajišťovat nejrůznější kulturní
a vzdělávací akce pořádané knihovnou. K tomuto účelu využívá sál
ve druhém patře knihovny, kde většina akcí probíhá. Kapacita sálu
je cca 40 návštěvníků. Je vybaven moderní technikou tak, aby
splňoval požadavky přednášejících a zajišťoval komfort
pro posluchače.
S touto činností úzce souvisí i propagace akcí. Vytvářejí se letáčky,
plakáty, diplomy, certifikáty, programové přehledy a další propagační
tiskoviny. Zájemci jsou o akcích bezprostředně informováni
prostřednictvím webových stránek a facebooku.
Každý týden probíhá v knihovně několik besed či přednášek se
zajímavými osobnostmi nejen z regionu, ale z celé ČR. Častými
hosty jsou spisovatelé, cestovatelé, historici, herci či sportovci .
Pravidelně jsou vyhlašovány literární a fotografické soutěže, které
již mají několikaletou tradici. Letošní 7. ročník fotosoutěže má podtitul
S tebou mě baví svět. Literární soutěž bývá tradičně vyhlašována
na podzim.
Oddělení působí jako konzultační středisko pro Virtuální Univerzitu
třetího věku. Od září 201 4 tak zprostředkovává přednášky každé
druhé úterý. Aktuálně probíhá kurz Evropské kulturní hodnoty.

CO VÁM KNIHOVNA MŮŽE NABÍDNOUT?

PŮJČOVÁNÍ EKNIH
Podle zprávy o českém knižním trhu 201 3/201 4, kterou zveřejnil
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, se v roce 201 3 prodalo skoro
půl milionu e-knih. Počet prodaných elektronických knih v Česku stále
roste. Podle odhadů uvedených ve zprávě svazu se počítalo, že se v
roce 201 4 u nás prodá až milion elektronických knih. Přesné číslo ale
zatím není známé. Jejich podíl na celkovém knižním trhu činí u nás asi
jen 1 ,67 %. V Británii je to ale až 25 % trhu, v Německu 1 0 %, v USA
téměř 5 % a v Polsku 1 -2 %.
Průměrná cena elektronické knihy v Česku se pohybuje kolem
1 20 korun bez DPH. E-knihy u nás vydávalo v roce 201 3 přibližně
220 nakladatelů, celková produkce do konce roku dosáhla přibližně
1 0 tisíc titulů. Mezi čtečkami mají největší podíl Kindle od společnosti
Amazon a čtečky od firmy PocketBook.
I naše knihovna se přidala k těm institucím, ktaré začaly e-knihy
půjčovat. 3. listopadu 201 4 jsme ve spolupráci s portálem eReading
spustili pilotní projekt půjčování e-knih. Vypůjčit si dokumenty mohou
čtenáři, kteří jsou v naší knihovně zaregistrováni, a to zcela zcela
bezplatně.
A co je nutné udělat před prvním stažením e-knihy? Předně se
zaregistrovat na portál eReading.cz a stáhnout si jejich aplikaci.
V on-line katalogu naší knihovny si vyhledáte záznam dle signatury
ER nebo podle názvu E-kniha e-Reading a tento titul si objednáte.
Po odeslání vám zašleme na vaši e-mailovou adresu jednorázový kód.
Na portále eReading.cz si v sekci Můj účet zvolíte v menu Moje kupony
a zadáte kód, poté již můžete vybírat titul z nabídky Výpůjčky. Délka
výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se přístup automaticky
zablokuje.
Výpůjčky e-knih jsou dostupné POUZE pro čtečky eReading.cz START
2, 3 i 4 a na tabletech a mobilech s operačním systémem Android (verze
2.4 a vyšší), dále na iOS (Apple) pomocí aplikace eReading.cz.
V jeden den lze knihovnu požádat o jeden přístupový kód.
Po pěti měsících od zahájení půjčování e-knih můžeme směle říci, že si
tyto dokumenty již našly své příznivce a využívání služby roste.

PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

GILLIAN FLYNN "ZMIZELÁ"
Zmizelá, v originále Gone Girl, je třetím
románem americké spisovatelky Gillian
Flynnové. Je skvěle prodáván a stejně
dobře přijímán kritikou. A není divu poutavě kombinuje prvky psychologického
románu a thrilleru.
Případ zmizení Amy Dunnové je v knize
střídavě vyprávěn dvěma postavami prostřednictvím deníkových zápisů
samotnou zmizelou a dále pak jejím
manželem Nickem Dunnem. Postupně je
čtenáři odkrýván předchozí život obou
postav, průběh policejního vyšetřování
a reakce okolí i nastalé situace. Zatímco
Nick tvrdí, že se zmizením své ženy nemá
nic společného, nalezené důkazy hovoří
jinak. Zhruba ve třetině knihy
přiznává Nick dosud utajovanou
Flynn, Gillian. Zmizelá. Vyd. 1 .
skutečnost, velký obrat ale
Praha: Knižní klub; Ikar; Euromedia
nastává přesně v polovině
Group, 201 3. 526 s.
příběhu.
ISBN 978-80-242-41 09-8
A zdaleka není poslední s nečekanými, ale i předvídatelnými
změnami v ději se čtenář setká ještě
několikrát.
Psychothriller doslova uchvátil čtenáře
nejen v USA, kde se stal druhou
nejprodávanější knihou roku 201 2 (více
než dva miliony výtisků) a ani po roce
od vydání neopustil první desítku
bestsellerů The New York Times
(beletrie) a amazon.com (thrillery).
Filmová verze příběhu na sebe
nenechala dlouho čekat. Natočil ji
režisér David Fincher (Klub rváčů,
Sedm, Muži, kteří nenávidí ženy).
Gillian Flynn
Zdroj: http://gillian-flynn.com/

OneHotBook vydalo audioknižní
podobu.

REGIONÁLNÍ OSOBNOST

JIŘÍ KOTEN
Jablonecký rodák (nar. 1 979) vyučuje
na Pedagogické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
kromě toho je externím členem
Oddělení teorie v Ústavu pro českou
literaturu AV ČR.
K jeho odborným zájmům patří
především naratologie, teorie fikce,
teorie románu a kognitivní literární
věda.

Foto: J. Jiroutek, 201 0

Ocenění:
2002 – 1 . místo v Ceně
rektora za uměleckou
a tvůrčí činnost.
Dvakrát byl nominován
na literární Cenu Jiřího
Ortena.

Přispěl do mnoha kolektivních
publikací, např. Vyprávění v kontextu
(2008), Máchovské rezonance (201 0),
Four Studies of Narrative (201 0),
Performance / Performativita (201 0),
Milan Kundera aneb Co zmůže
literatura (201 3).
Sám vydal básnické sbírky Přebohaté
hodinky pradědečka Emila (2001 )
a Aby dům (2005), monografii Jak se
fikce dělá slovy (201 3).
Je členem poroty Státní ceny
za literaturu.

HODINA PŮLNOČNÍ

Krejčí Emil Nosek sedí na posteli,
bafá z fajfky veliké jako komín svárovské fabriky
a v bílé noční košili vypadá docela jako umrlec,
který vstává z pohřebního lože...
Starosti mu nafukují pod očima pytlíky...
Když ale ulehne do peřin,
zapomene je pod postelí,
tak jako pantofle...

KNIHOVNY JABLONECKA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ALOISE JIRÁSKA
VE VELKÝCH HAMRECH
Velké Hamry jsou malé město nacházející se na jihovýchodním okraji
Jizerských hor po obou stranách údolí řeky Kamenice, která jím
protéká. Vznikly v roce 1 91 4 sloučením osad Hoření Hamr a Dolení
Hamr v jednu obec. V roce 1 926 byla obec povýšena na městys
a v roce 1 968 na město. V roce 1 942 byla k Velkým Hamrům připojena
osada Bohdalovice a dále i Svárov.
Na sklonku loňského roku se velkohamerská městská knihovna
přestěhovala do nových prostor. Slavnostní otevření proběhlo v sobotu
4. října 201 4. Knihovna nyní sídlí v budově bývalé školky nedaleko
náměstí a hřiště. Využívá celé první patro, které bylo zrekonstruováno
přímo pro její potřeby. Místnosti byly vybaveny novým nábytkem.
Slavnostní předání knihovny veřejnosti se uskutečnilo za přítomnosti
starosty města pana Jaroslava Najmana, místní spisovatelky Kláry
Hoffmanové a občanů města.
Knihovna disponuje fondem cca 1 0 tisíc knihovních jednotek, půjčuje
i společenské hry.

Otevírací doba:
Pondělí: 1 0:00 – 1 5:00
Úterý:
8:00 – 1 2:00, 1 3:00 – 1 7:00
Středa: 1 3:00 – 1 8:00
Čtvrtek: 8:00 – 1 2:00
webové stránky: http://www.knihovnavelkehamry.webk.cz/

STALO SE V KNIHOVNĚ

MÁME NOVÉ LOGO!
Od letošního března jsme začali používat
nové logo. Oficiálně bylo představeno
1 8. března 201 5 při vyhlášení Čtenáře
roku. Patronát nad přípravou 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.
Z několika zajímavých návrhů jsme si vybrali logo Gabriely Tonevové,
studentky III. ročníku oboru grafický design. Pozorní čtenáři jistě brzy
zjistí, že se inspirací stala mosazná plastika Ruce profesora Vratislava
Karla Nováka, která se nalézá ve vstupní hale knihovny a znázorňuje
otevřenou knihu v rozevřené ruce.
Při této příležitosti bychom také velmi rádi poděkovali všem
studentům, kteří se do tohoto projektu zapojili a pokusili se o návrh
nového loga pro naši knihovnu. Děkujeme!
Fotografie:
Nahoře - nové logo.
Foto vlevo - momentka
ze slavnostního představení
nového loga, autorka Gabriela
Tonevová a ředitel knihovny
Zbyněk Duda .
Foto vpravo dole - mosazná
plastika Ruce od V. K. Nováka.
Foto vlevo dole - staré logo
knihovny s motivem budovy staré
radnice.

JABLONECKÝ ČTENÁŘ ROKU

STALO SE V KNIHOVNĚ

V roce 2011 byla v českých knihovnách založena nová tradice –
oceňování nejlepších čtenářů. Základním kritériem pro výběr Čtenáře
roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok.
Celostátní Čtenář roku je pak každoročně vyhlášován při předávání
cen Magnesia Litera.
Letos jsme hledali nejlepšího čtenáře roku – TÁTU. Tátové čtenáři
museli mít v tomto roce nezletilé děti, museli mít průkazku do knihovny,
kde si nejen půjčovali dokumenty, ale oceňovalo se také jejich aktivní
zapojení do činnosti knihovny. Ve spolupráci s Ligou otevřených mužů
byly k akci vydány knižní záložky s Milanem Cajsem (TATABOJS).
Záložka obsahovala i určité rady pro táty, kteří chtějí svým dětem číst.
Tátové totiž svým dětem čtou málo. Více než polovině dotázaných dětí
čte nejčastěji knížku jejich maminka (58%) a na druhém místě byla
jmenována babička (1 9%). Na úplném chvostu tabulky se objevili
tátové, kteří svým dětem čtou pouze v 1 6% případů! Na druhé straně
platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní vztah ke čtení.
Čtením se svým dětem přibližujeme, a tátové by tak měli této
příležitosti využívat mnohem častěji.
I my jsme 1 8. března vyhlásili svého Čtenáře roku - tátu. Kritériem
výběru byl počet výpůjček u otců, kteří své ratolesti do knihovny vodí,
zaregistrovali je, pomáhají jim ve výběru knih, podporují je v účasti
v našich soutěžích. Vybrali jsme tři muže, kteří pro sebe a své děti
kromě věcných dárků získali též na rok bezplatnou registraci.
Našimi Čtenáři roku se stali pánové:
Petr Rajtar, Pavel Dědek a Martin Pokorný.
Pana Pokorného jsme nominovali do krajského kola, které proběhlo
v sobotu 21 . března v Krajské vědecké knihovně Liberec. I když
nakonec do celostátního kola nepostoupil, bylo to pro celou jeho rodinu
určitě příjemně strávené dopoledne.

STALO SE V KNIHOVNĚ

VEČER S ANDERSENEM
ANEB S KNÍŽKOU NA HRADĚ
Už tradičně jsme poslední březnový pátek
připavili pro naše dětské čtenáře zábavný
večer plný soutěží a překvapení. Letos
jsme se přenesli na středověký hrad,
jehož hradby návštěvníky přivítaly již
ve vestibulu.
Zde se děti setkaly se zbrojnošem
a šaškem. Na tržišti v podhradí plnily
úkoly, zastavit se na skok mohly u dvou
mastičkářek. Hradní vězení ukrývalo velké
tajemství. Samozřejmě nechyběla ani
jedna z nejdůležitějších částí každého
hradu - kuchyně. Děti se dozvěděly, jaká
jídla se dříve vařila, jaké náčiní se při tom
používalo, samy si mohly připravit
staročeský vrkoč ze sušeného ovoce.
Kdo měl chuť, mohl se setkat
s Oldřichem z Chlumu či vyšplhat
na cimbuří za bílou paní.
Nakonec se všichni mohli zaposlouchat
do čtení rytířských příběhů.
Večer přilákal na pět desítek dětí, které
v doprovodu svých rodičů a prarodičů
s námi strávily velmi příjemný večer.

NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

AKCE V KNIHOVNĚ

Pod záštitou fotoklubu Balvan jsme
vyhlásili 7. ročník amatérské fotografické
soutěže. Do 1 5. května se budeme těšit
na vaše příspěvky na téma S tebou mě
baví svět.
Soutěž není omezena věkovou hranicí,
soutěžící však budou rozděleni
do dvou věkových kategorií: do 1 6 let
a nad 1 6 let. Snímky musí být aktuální,
ne starší než rok. Jeden autor může
poslat maximálně tři snímky.
Kompletní podmínky soutěže naleznete
na našich webových stránkách.

SOUTĚŽE PRO DĚTI
V dubnu byl vyhlášen v pořadí již 9. ročník
mezinárodní výtvarné soutěže Legendární
hrdinové pohraničí (dříve známé jako
Krakonoš, Krabat – znáte je?), která si klade
za cíl popularizaci legendárních postav: vládce
Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra
a lužického čaroděje Krabata, jež po staletí
existují v regionálním povědomí, literatuře
a kultuře obyvatel polského, německého
a českého pohraničí.
Pokud patříte k milovníkům knížek
a příběhů, máte možnost se zapojit
do celoroční hry, ve které si zahrajete
na lovce perel. Můžete sbírat perly
jednoduše tak, že při čtení knížek perlorodek budete trošku aktivní a za dobře
zodpovězené otázky si navléknete svoji
šňůru perel! V prosinci vyhlásíme vítěze.
KOMPLETNÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

VÝSTAVY

AKCE V KNIHOVNĚ

Zveme vás na dvě nové výstavy fotografií! Na schodech vám nabízíme
pohled do světa přírody objektivem Jaroslavy Fojtíkové pod názvem
Velký malý svět. Pokud se vydáte do multimediálního oddělení,
nemůžete si cestou nevšimnout expozice prací z našich fotosoutěží
z let 2009 - 201 4.

JAROSLAVA FOJTÍKOVÁ
VELKÝ MALÝ SVĚT
Fotografie autorky vás zvou na malou
procházku mezi české orchideje
a další klenoty naší přírody z říše
rostlinné i živočišné.
Jaroslava Fojtíková vždy velmi ráda
cestovala a poznávala nové kraje,
různé formy života a soužití lidí
s přírodou i se sebou navzájem.
A postupem času přišla na to, že
na výpravy nebo dovolenou
"za hranice všedních dnů" nemusí
cestovat do exotické ciziny, ale že
stačí vyjít např. na pěknou louku,
sluneční stráň, travnatý vršek
za vesnicí či městem.
Fotografie si můžete prohlédnout
do konce června.

VEŠKERÉ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH, PROBÍHAJÍCÍCH
I PROBĚHLÝCH AKCÍCH NALEZNETE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...

LETEM KNIHOVNICKÝM SVĚTEM

ORIGINÁLNÍ ČTECÍ AUTOBUSY
Pokud pojedete autobusem mezi Krnovem a Osoblahou, už to nemusí
být zdlouhavá a nudná jízda. Každodenní cestování do školy nebo
do práce si teď můžete zpestřit čtením e-knih. A nepotřebujete
k tomu ani speciální čtečku. Stačí jen chytrý telefon nebo tablet.
Krnovská knihovna totiž nechala do vybraných vozidel vylepit letáčky
s QR kódy, které po načtení zobrazí zdarma elektronickou knihu
z nabídky knihovny.
„V každém autobuse, který jezdí na Osoblažsko, jsou dva QR kódy.
Snažíme se to každý měsíc obměňovat, aby čtenáři našli novou
knihu, protože samozřejmě jezdí ti samí cestující,“ říká Erika Budišová
z krnovské knihovny, která za nápadem stojí.
Inspirovala se Brnem, kde jezdí podobná tramvaj. Ale na Osoblažsku
a Krnovsku je to úplná rarita. „Nikde jinde to není a říkala jsem si, že
to je to, co mladé lidi třeba přiláká – že je to nová technologie a bude
je to zajímat,“ dodává Erika Budišová.
„Ta nejdelší linka má zhruba hodinu třicet jízdy, takže i ten cestující má
možnost si otevřít v tabletu nebo v mobilu knihu a začíst se,“ přivítal
nápad i vedoucí dopravní společnosti Jiří Zedek.
A podle Eriky Budišové už mají i první pozitivní reakce: „Je pravda, že
spousta studentů se třeba přišla zeptat na možnost půjčení čtečky. Je
ovšem pravda, že je hodně odradil obsah knih, které nabízíme.“
To by se ale mělo už brzy změnit, protože krnovská knihovna usiluje
o grant, který by měl nabídku jejich e-knih rozšířit.
A my držíme krnovské knihovně palce, ať se jí to podaří!

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/1 468980

