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Začínáme
Odbor kooperace knihoven SVK v Kladně

Právě začínáte číst Malý
Malý bulletin, který Vám bude
poskytovat informace potřebné pro činnost Vaší

na Vaši ee-mailovou adresu.
adresu Nabídneme jej také
ke stažení/k vytištění na www.svkkl.cz.

knihovny. Svou pozornost chceme věnovat hlavně
dobrovolníkům v neprofesionálních
neprofesionálních knihovnách
knihovnách.
ách

Přispívat sem budou metodici odboru kooperace
knihoven Středočeské vědecké knihovny v Kladně:

Při

přípravě

bulletinu

budeme

spolupracovat

s metodiky pověřených knihoven a vybízíme i Vás
- pište nám návrhy, dotazy, zkušenosti. Věříme,
že bulletin tak bude pro Vás opravdu zajímavý.

Mgr. Ladislava Cukrová – cukrova@svkkl.cz
Mgr. Bronislava Hanzáková – hanzakova@svkkl.cz
PhDr. Radek Liška – liska@svkkl.cz
Eva Šenfeldová – senfeldova@svkkl.cz

Chceme uveřejňovat i krátké zprávy ze života
knihoven. To může být inspirativní pro
malých knihoven
všechny.

Eva Zikánová – zikanova@svkkl.cz

Najděme společně název pro tento bulletin!
Napište nám, prosím, své návrhy nejlépe do
20. září. Těšíme se a děkujeme.

Bulletin bude vycházet 1x měsíčně v elektronické
podobě. Pověřené knihovny jej

vždy rozeš
rozešlou

Informujeme, chválíme …
Obecní knihovna Dublovice (884 obyvatel, okres Příbram) byla zařazena mezi TOP knihovny základní
s neprofesionálními pracovníky podle počtu výpůjček. Za rok 2008 uskutečnila 16 134 výpůjček. Zařadila se
tak na 5. místo v ČR ve své kategorii. Paní

knihovnici

Ivaně

spokojené čtenáře.

Dvořákové

gratulujeme

a

přejeme

stále

zdroj: Kultura ČR v číslech 2009

Aby o nás všichni věděli
Aneb Jak je propagace knihovny důležitá
Aby knihovnu využívalo co nejvíce obyvatel obce,
musíme

dát

o

sobě

vědět.

Mluvíme

o

tzv.

prezentaci, propagaci, která je často podceňovaná,

•

ve vývěsních skříňkách

•

informačními letáky a plakáty

•

v obecních novinách a dalším místním tisku

avšak nutná. Jde o to přesvědčit budoucí čtenáře

Letáky knihovny a obecní noviny by měly být

o užitečnosti služeb knihovny pro jejich práci,
studium, koníčky i společenský život.

k dostání na místech, kde se zdržuje veřejnost (lékař,

O činnosti knihovny můžeme obyvatele informovat
nejrůznějšími způsoby. A jak se říká, čím více, tím
lépe tj. pravidelně a nejrůznějšími způsoby:
•
•

místním rozhlasem
na webové stránce

1

pošta, obchod apod.) a samozřejmě také v knihovně
samotné.
Jaké základní informace by zde neměly chybět?
•

přesná adresa sídla knihovny

•

otevírací doba

•

telefonní číslo a e-mailová adresa

•

jméno knihovníka
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Stálé i budoucí čtenáře knihovny pak můžeme
informovat o novinkách ve vlastním fondu nebo
knihách z výměnného souboru.
Knihovny

s přístupem

informačním

centrem

na

internet

pro

místní

se

stávají

obyvatele

i

návštěvníky obce. V takovém případě je výhodné,
aby knihovna měla vlastní kvalitní, zajímavé a

•

čtenář by měl mít možnost reagovat na
webové stránky připomínkami a návrhy

Na web patří také informace o pravidelných akcích
akcích,
ch
které knihovna již pořádá nebo chce s nimi začít:
•

Noc s Andersenem - akce pro děti

•

Účast na pravidelných celostátních
projektech – Celé Česko čte dětem; Týden

přehledné webové stránky.
stránky

knihoven
•

Měly by obsahovat:

Akce ve spolupráci s obcí – přednášky,
besedy

•

kontakty, tj. adresu, telefonní číslo,
knihovníka

Stručně řečeno: prioritou v propagaci všech
knihovnických služeb je ukázat sympatickou tvář

nabízené služby (internet, informace

knihovny, která je místem poučení i odpočinku.

o nových knihách v knihovně, meziknihovní

Zaslouží si úctu a pozornost veřejnosti i zřizovatelů.

e-mailovou adresu, otevírací dobu, jméno
•

výpůjční službě ...) a jejich ceník
•

informace o akcích, fotografie z nich

•

zmínky o lidech nebo institucích, které

Napište nám, jaký způsob propagace

knihovně poskytli finanční nebo hmotný dar

knihovny se Vám osvědčil! Zkušenosti a

zmínky o významných uživatelích knihovny

dobré nápady zveřejníme.

(např. osobnost známá v regionu, poslanec,

hanzakova@svkkl.cz; senfeldova@svkkl.cz

•

senátor ...)

Dověděli jsme se …
Obecní knihovna Kamenný Most (419 obyvatel, okres Kladno) se přestěhovala do nových upravených prostor
obecního úřadu, kde má nové vybavení a pro své čtenáře tak připravila příjemnější prostředí.

Abychom věděli o ostatních
Aneb Jak se přihlásit do elektronické
konference KNIHOVNA
Chcete

vědět

co

se

1. Na adresu listserv@cesnet.cz zašlete e-mail
děje

v jiných

knihovnách?

Přihlaste se do elektronické konference KNIHOVNA.
KNIHOVNA
Je určena knihovníkům a pracovníkům informačních
institucí v celé ČR. Knihovníci do konference píší
o akcích, které připravují. Informují se vzájemně
o problémech, hledají radu u ostatních. Nabízejí
např. vyřazené knihy, časopisy, knihovnické zařízení
(regály) apod.

s textem „subscribe knihovna jméno a příjmení“
(bez uvozovek). Kolonku subjekt (předmět)
nechte prázdnou.
2. Přijde Vám zpět výzva k potvrzení přihlášky do
konference KNIHOVNA.
3. Na tuto výzvu odpovězte: pošlete e-mail zpět
volbou „Odpovědět“ nebo klikněte na odkaz
uvedený v příchozím e-mailu.
4. Vzápětí dostanete zprávu o přihlášení

Jak se do konference přihlásit? Zde je jednoduchý

s návodem jak komunikovat v konferenci.

návod:
návod

Zprávu obdržíte v českém i anglickém jazyce.
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Tento bulletin a jeho další čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;
hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138

