
Jsme knihovníci, a tak jsem zvolila tuto formu představení svého rodného města. Z názvů a klíčových slov je patrné, co v Jihlavě je a bylo zajímavé. Takže vybrat si může každý – milovník historie, stříbra, případně obého. A nebo taky ten, kdo má rád krásná místa. Těch je v Jihlavě spousta, většinou na nečekaných místech. Jsou malá rozměrem, nikoli atmosférou.
Seznam literatury jsem čerpala z oficiálních stránek města, jak jinak, než www.jihlava.cz. 




Výběr z publikací regionu ve sbírkách Městské knihovny Jihlava – stav ke dni 26.01.2001 od r. vydání 1998

1.
Dolování stříbra a mincování v Jihlavě: 
sborník / [red. Sylva Pospíchalová]. -- [1. vyd.]. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny, 1999. -- 102 s. : il., fot., gr. – 
Archivní výtisk.
region-Jihlavsko-Jihlava-mincovny-stříbro-dolování-hornictví

2.
Dotyky : Židé v dějinách Jihlavska : 
sborník k výstavě / [k vyd. připr. Petr Dvořák]. -- 1. vyd. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny ; Státní okresní archiv, 1998. -- 250 s., front., fot., repr.
dějiny-Židé-židovství-Jihlavsko-sborníky-2.světová válka-koncentrační tábory

3.
Hilsneriáda : 
k 100. výročí 1899-1999 / Bohumil Černý: Úvod, Milan Šup:
Polná v roce 1899, Bohumil Černý: Vražda v Polné, Jan Prchal: Pohlednice z času hilsneriády, Jan Honzák: Hilsneriáda v českém tisku, Petr Vašíček: Lékařské aspekty tzv. hilsneriády. -- [1. vyd.]. -- Polná : Linda, 1999.-- 188 s. : il., fot., mp. -- Archivní výtisk.
region-regionální autoři-Polná-hilsneriáda-Hilsner,Leopold-Hrůzová, Anežka-Židé

4.
Jak jinak a lépe, aneb, aktivitami proti nudě a dr : nabídka aktivit pro volný čas mládeže ve městě Jihlava.
2. -- 1. vyd. -- Jihlava : Marie Říhová -"IDEA" ; Okresní hygienická stanice, 1998. -- 39 s. : il., mp.
drogy-stres-prevence-výživa-aktivity-Jihlavsko

5.
Jak jsme na tom se zdravím v okrese Jihlava. 
1. vyd. -- Jihlava : Okresní hygienická stanice, 1998. -- 74 s., tb., gr. zdravotnictví-choroby-Jihlava-Jihlavsko-nemocnost-statistické-údaje

6.
Jihlavská archivní ročenka : 
svazek 1/1999. -- Jihlava : Okresní úřad ;
Státní okresní archiv, 2000. -- 203 s. : il., fot. -- Archivní výtisk.
region-Jihlava-Jihlavsko-archivní-ročenky-archiválie-archivy-Okresní archiv

7.
Josef Hoffmann und sein Geburtshaus in Brtnice : herausgegeben anlässlich der Entstehung einer Dauerausstellung im Geburtsort des weltberühmten...
[red. Eliška Nosálová]. -- 1. vyd. -- Brtnice : Společnost Josefa Hoffmanna, 1998. -- 36 s., fot., příl.
region-Jihlava-Brtnice-Hoffmann,Josef-1870-1956-architekti

8.
Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici : vydáno při příležitosti vzniku muzejní expozice v rodišti světově proslulého architekta / 
[red. Eliška Nosálová]. -- 1. vyd. -- Brtnice : Společnost Josefa Hoffmanna, 1998. -- 36 s., fot., příl.
region-Jihlava-Brtnice-Hoffmann,Josef-1870-1956-architekti

9.
Klub výtvarných umělců Horácka 
[text Jan Dočekal]. -- Žďár nad Sázavou: Klub výtv.um.Horácka, [1999]. -- 20 listů obr. příl. -- Archivní výtisk.
region-Horácko-výtvarné umění-malíři-biografie-výstavy-přehledy

10.
Od Horácka k Podyjí : vlastivědný a kulturní časopis pro oblasti Třebíč, Jihlava, Znojmo, Žďár n/Sázavou a Dačice : 130 let železniční tratě Jihlava-Okříšky-Znojmo : 
číslo 1/2001. -- Trávník : Strážnický Petr, 2001. -- 19 s. : il., fot. -- Archivní výtisk.
region-Horácko-Podyjí-Jihlava-železnice-betlémy-Kosmák,Václav-Florian, Josef-periodika

11.
Památky Jihlavy a okolí.
[1. vyd.]. -- Jihlava : Městský úřad, 1998. -- 33 s.: barev.fot., mp.
Jihlava-památky-Jihlavsko-Polná-Brtnice-Třešť-Rokštejn-Telč-Nová Říše- Luka nad Jihlavou-Mrákotín

12.
Počátek cesty : Gustav Mahler a Jihlava v archivních pramenech 
texty Vlastimil Svěrák ... [et al.]; [text Vlastimil Svěrák]. -- 1. vyd. -- Jihlava : Státní okresní archiv v Jihlavě, 2000. -- 170 s., fot., obr.příl. -- Archivní výtisk. Text také v angličtině.
Mahler,Gustav,1860-1911-hudební skladatelé-Jihlava-region

13.
Pojihlaví a Pooslaví
[Petr David ... [et al.]]; [zprac. Petr David]. 1. vyd. -- Praha : S & D, 2000. -- 143 s. : il., pl., mp., rejstř. -- (Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku ; sv. 25). Archivní výtisk.
region-Pojihlaví-Pooslaví-průvodce

14.
Poradíte si?Poradíme vám! : aneb na ekologické problémy ekologicky. 
Jihlava : Magistrát města Jihlavy, [2000]. -- 26 s. -- Archivní výtisk.
region-Jihlava-ekologie-vyhlášky

15.
Průvodce Moravou a Slezskem : okresy Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč :
Česká republika. 11 / [text Petr Peňáz; il. Karel Bařinka, Miloš Bařinka; fot. Jan Vondra]. -- 1. vyd. -- Zlín : Atelier IM, 1998. -- 63 s. : il., barev.fot., mp., pl.
region-Jihlavsko-Ždár nad Sázavou-Třebíč-turistický-průvodce-informace

16.
Příručka jihlavského ochránce přírody
[sest. Miloslav Bartoš; il. Jindřich Tajovský]. -- [1. vyd.]. -- Jihlava : Jihlavští ochránci přírody, 1998. -- 64 s. : il.
ekologie-ochrana přírody-životní prostředí-Jihlavsko-region-příručky

17.
Státní archiv v Jihlavě 
připr. Petr Dvořák]. -- Jihlava : Okresní úřad, 1999. -- 40 s.: fot., [8] s.barev.repr. 
archiválie-archivy-Jihlava

18.
Stočtyřicet let textilní výroby v Lukách nad Ji. – 
[S.l.] : [s.n.], [1999]. -- [16] s. : il., fot. -- Archivní výtisk.
region-textilní průmysl-Luka nad Jihlavou-kroniky

19.
Vysočan : horácký soubor písní a tanců : 1955-2000. -- Jihlava :Magistrát města Jihlavy, [2000]. -- 1 složený list. -- Archivní výtisk --Text též v němčině a angličtině.
region-Jihlava-Vysočan-hudební soubory

20.
Vysočina 2000 : nabídka služeb cestovního ruchu. -- Jihlava : RegionVysočina, 1999. -- 79 s. : fot. -- archivní výtisk.
Vysočina-cestování-turistika-region

21.
Blaukopf, Kurt
Gustav Mahler : současník budoucnosti 
Kurt Blaukopf; [z něm. přel. Eva Pátková, Jitka Ludvová]. -- 1. vyd. -- Jinočany : H&H, 1998. -- 240 s., [8] s. příl., rejstř. -- archivní výtisk.
hudba-Mahler,Gustav,1860-1911-životopisy-hudební skladatelé-region

22.
Hoffmann, František
Listy a obrazy z minulosti Jihlavy : od počátků do roku 1848
ilustroval Gustav Krum. -- 1. vyd. -- Jihlava : EKON, 1999. -- 494 s., front., ilustr. -- archivní výtisk.
dějiny-historie-středověk-novověk-města-husité-kompaktáta-králové-řemesla-pověsti-Čechy-Jihlava

23.
Charvát, Petr
Geografie obce Jihlava
Petr Charvát. -- 1. vyd. -- [S.l.] : [s.n.], 1998. -- 69 s., tb., fot., gr., mp. -- seminární práce - 2. ročník učitelství pro III. stupeň Zeměpis - Biologie.
geografie-Jihlava-geologie-klima-půda-osídlení-historie-obyvatelstvo-
hospodářství-ochrana přírody-krajina-služby-doprava

24.
Jaroš, Zdeněk
Gustav Mahler & Jihlava 2000 : [průvodce Mahlerovou Jihlavou]
Zdeněk Jaroš. -- [1. vyd.]. -- Jihlava : Město Jihlava, 2000. -- 24 s. : il.,fot., pl. -- Archivní výtisk.
region-Mahler,Gustav,1860-1911-hudební skladatelé-Jihlava-průvodce

25.
Jaroš, Zdeněk
Jihlava v datech : historický kalendář města Jihlavy
Zdeněk Jaroš. [1. vyd.]. -- Jihlava : Astera G, 1999. -- 111 s., [9] s.rejstř. --archivní výtisk.
region-Jihlava-data

26.
Jaroš, Zdeněk
Jihlavský havířský průvod
Zdeněk Jaroš. -- [1. vyd.]. -- Jihlava :Občanské sdružení Jihl. havířský průvod, 1999. -- 24 s. : il. --(Jihlavská knižnice ; sv. 6)
Jihlava-havíři-horníci-dolování-region

27.
Jaroš, Zdeněk
Nemovité kulturní památky Jižní Moravy : soupis památek a literatury :
svazek 3 : Okres Jihlava / Zpracoval Zdeněk Jaroš; [předml. Zdeněk Jaroš]. -- [1. vyd.]. -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. -129 s., 20 fot., rejstř. -- (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 30)
region-Jihlavsko-Jihlava-kulturní-památky-nemovitosti-soupisy-přehled regionální autoři

28.
Jirák, Pavel
Patnáct let Pěveckého sdružení Campanula Jihlava : 1985-2000
Pavel Jirák, Petr Bambula. -- Jihlava : Pěvecké sdružení Campanula, 2000. -- 51s. : il., fot. -- Archivní výtisk.
region-Campanula-pěvecká sdružení-Jihlava-hudba-regionální autoři

29.
Klukanová, Ludmila
Jihlava Gustavu Mahlerovi
Ludmila Klukanová. -- Vyd. 1. -- Jihlava :Parolaart, 2000. -- 78 s., [24] s. obr. příl. -- Archivní výtisk --Einschliesslich deutscher Version.
Jihlava-Mahler,Gustav,1860-1911-hudební skladatelé-regionální autoři-region

30.
Klukanová, Ludmila 
Například jeden život.
Ludmila Klukanová. -- 1. vyd. -- Jihlava :Parolaart spol., 1998. -- 156 s. -- archivní výtisk.
vyprávění-vzpomínky-paměti-regionální autoři

31.
Gustav Krum 
Gustav Krum. -- Jihlava : Městský úřad, 1999. -- 19 s. : il.
Krum,Gustav,1924--malíři-ilustrátoři-region-osobnosti-regionální autoři

32.
Novák, Viktor 
Velká kniha o tramvajích a trolejbusech v Jihlavě
Viktor Novák ;Vojtěch Wolf. -- 1. vyd. -- Ústí nad Labem : Wolf, 1998. -- 52 s. : fot.
doprava-tramvaje-trolejbusy-Jihlava-1909-1998

33.
Svrčková, Jaroslava 
Záhada jihlavského podzemí, aneb,Čí rozmar prožíváme?
Jaroslava Svrčková. -- 1. vyd. -- Jihlava : E.M.S., 1998. -- 115 s., [24] s. obr. příl. -- archivní výtisk.
podzemí-katakomby-záhadné jevy-Jihlava-regionální autoři

34.
Zimola, David
Jihlavské podzemní chodby
David Zimola ; foto: Rudolf Schebesta. --Jihlava : Jihlavský netopýr, 1999. -- 24 s.16 s. obr., bil. s. 24
region-chodby-podzemní-Jihlava


