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Středočeská vědecká knihovna v Kladně p. o.
Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111

Novoroční přání do středočeských knihoven
Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru, kterou jste nám projevovali v loňském roce a do roku 2014 Vám
srdečně přejeme mnoho pracovních úspěchů a štěstí, zdraví a spokojenost v osobním životě.
Pracovníci Krajského knihovnického centra SVK v Kladně

Představujeme Vám nové logo
Středočeská vědecká knihovna v Kladně se rozhodla
po mnoha letech modernizovat svůj vizuální styl a
pozměnila logo knihovny samotné ale i Krajského
knihovnického centra (obrázek vpravo). Protože se
změny designu týkají i propagačních tiskovin, bylo
nevyhnutelné změnit také design našeho bulletinu.
Věříme, že bude pro Vás nadále vždy příjemným
společníkem a že v něm najdete pokaždé dostatek
zajímavých informací.

Vybíráme ze Saferinternet Newsletter

První českou virtuální sbírku glóbů
zpřístupnila Univerzita Karlova

„ENISA, Evropská agentura pro síťovou bezpečnost
při příležitosti Evropského měsíce kybernetické
bezpečnosti spolu s dalšími partnery na poli
kybernetické bezpečnosti vydala dvanáct tipů na
bezpečnější
užívání
mobilních
telefonů.
S obezřetností k možným rizikům a s porozuměním
následkům svých činů si můžeme užívat benefitů
internetu ve svém mobilu daleko lépe … a
bezpečněji.“

Mapová sbírka Přírodovědné fakulty UK je první
institucí v ČR, která zpřístupňuje sbírku glóbů
prostřednictvím Internetu. 83 unikátních exponátů,
mezi než patří i staré glóby, glóby Měsíce nebo
originální učební pomůcky, teluria a armilární sféra,
bylo odborně katalogizováno, vyfotografováno a
zpřístupněno on-line. To vše díky projektu
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek
z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

http://goo.gl/tZEB71 - 12 tipů na bezpečné užívání
mobilních telefonů (v angličtině)

Podívejte se na stránku www.mapovasbirka.cz

Zdroj: www.saferinternet.cz
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Malé ohlédnutí:
Den pro dětskou knihu poprvé
Pod heslem „Den pro dětskou knihu - knihovna pro
celou rodinu“ se letos Knihovna Jana Drdy
v Příbrami otevřela v sobotu 30. listopadu doslova
od přízemí po půdu. Program byl koncipován s cílem
přivést do knihovny děti s jejich rodiči, prarodiči,
sourozenci případně dalšími průvodci a ukázat, že
služby jsou určeny všem kategoriím návštěvníků bez
rozdílu věku. A tak kromě běžného sobotního
provozu ústřední půjčovny pro dospělé, doplněného
o instruktáže k používání čtečky e-knih, vítala
návštěvníky i studovna se svými službami a navíc
s autogramiádou známého a oblíbeného autora
publikací o Příbrami a Příbramsku Josefa Velfla.

Největší programová nabídka byla připravena
samozřejmě v oddělení pro děti. Nejmenším dětem
hráli pohádky na přání jejich starší kamarádi
z loutkoherecké skupiny čtenářského Klubu
darebáka Davida z pobočky pro děti v Příbrami VIII.
Větší i nejstarší mohly tvořit z papíru a různých
dalších materiálů pod vedením zkušené výtvarnice i
knihovnic z pobočky na Březových Horách. Kdo
chtěl, mohl se přidat ke společnému čtení a úplně
všem zájemcům podepisovala své knížky usměvavá
Michaela Burdová. Pro všechny, děti i jejich
doprovod, zajistila knihovna od svých dodavatelů
prodej nových knih za velmi příznivé ceny. Celé
dopoledne proběhlo ve velmi přátelské atmosféře
a tak věříme, že příští ročník bude veřejností přijat
se stejným úspěchem. Knihovnu navštívilo celkem
asi 150 návštěvníků.
Fotografie z akce na: http://goo.gl/Q2WCGi,
http://goo.gl/10Dkmo, http://goo.gl/Urtddd
Naděžda Čížková, cizkova@kjd.pb.cz

Citát na leden
„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho
učím.“
Ralph Waldo Emerson (* 25. května 1803, Boston –  27. dubna 1882, Concord,
Massachusetts) byl americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof. Byl
vůdčí postavou hnutí „transcendentalistů“, americké verze romantismu se
zvláště blízkým vztahem k přírodě.
Zdroj: www.wikipedie.cz
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Nový nábytek do dětského oddělení

SUK 2013 – Čteme všichni

Předáváme tip od paní Anny Nouzákové z Městské
knihovny Zásmuky. Pro případné další zájemce
(možná spíše z řad menších knihoven) uvádíme,
kde našla nábytek a doplňky podle svých představ jednoduchost, variabilnost, vhodné pro menší i
větší děti, pro malé prostory, za relativně malé
finance. Prohlédněte si stránky: www.vybavenískol.cz, www.terasport.cz, www.multip.cz

Pedagogická knihovna J.A.Komenského vyhlašuje
21. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější
knížku pro děti vydanou v roce 2013.

Paní Nouzáková spolu se zřizovatelem knihovny
podali žádost o dotaci na Středočeský kraj. Snad
získají příspěvek na nákup vybavení. Budeme držet
palce, ať se zadaří!

Výsledky průzkumu k Centrálnímu
portálu knihoven
Na
webové
stránce
www.knihovny.cz/oprojektu/pruzkumy/ jsou k dispozici výsledky
průzkumů uživatelů a knihoven ve vztahu
k připravovanému projektu Centrální portál
knihoven. V lednovém čísle časopisu Ikaros budou
zveřejněny na toto téma dva příspěvky.

SUK – Čteme všichni je celostátní anketa
o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a
mládež, která byla vydána v uplynulém roce.
Vyplněné anketní lístky je možné posílat do
21. března 2014. Vyhodnocení proběhne již
tradičně v Památníku národního písemnictví
9. dubna 2014.
Více na www.npmk.cz/node/412, včetně anketních
lístků a plakátku.

Knihovny a veřejné sbírky
Každá knihovna se může zapojit do vybrané
veřejné sbírky. Měla by si však prostudovat portál
www.verejnesbirky.cz. Zde je možné si přečíst co
je a co není veřejná sbírka, co a jak udělat, když
sbírám, dávám nebo se zajímám. Je zde také
databáze
sbírek,
terminologický
slovníček
základních pojmů a náležité právní předpisy
týkající se veřejných sbírek.

Napsal V. Richter, zdroj: konference KNIHOVNA

Zdroj: konference KNIHOVNA

Den bezpečnějšího internetu 2014
Také knihovny se budou moci zapojit do mezinárodní
kampaně Safer Internet Day 2014. Stěžejní opět bude
celonárodní soutěž, která je určena všem
vzdělávacím organizacím, ať už jde o základní a
střední školy, knihovny, centra pro práci s mládeží
nebo celonárodní sít Informačních center pro
mládež. Den bezpečnějšího internetu 2014 proběhne
11. února 2014, uspořádejte i ve vaší knihovně
osvětovou nebo informační aktivitu na téma
internetové bezpečnosti. Můžete tak vyhrát jednu
z hodnotných cen.

Den bezpečnějšího internetu 2014 je
organizovaný mezinárodní sítí INSAFE. Jeho
cílem je podnítit bezpečnější a zodpovědnější
užívání online i mobilních technologií především
začínajícími a mladými uživateli.
Jakým způsobem se může připojit Vaše
organizace? Více informací najdete na http://www.saferinternet.cz/denbezpecnejsiho-internetu/sid-2014/index.php
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Leden v pověřených knihovnách
Knihovna města Mladá Boleslav – Od 1.12.2013 je
v knihovně výstava fotografií s názvem Pocity –
Nálady, vystavuje fotograf Radek Teope Drbohlav.
Od 31.1.2014 bude v knihovně vystavovat své
obrazy výtvarnice Maria Varvodičová. Více na
stránkách www.kmmb.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně – Od
20. do 24.1.2014 se bude konat týdenní počítačový
kurz pro zájemce z řad veřejnosti starší 55 let.
Vyučovat se budou základy práce s PC, práce
s textovým editorem, s internetem a e-mailem.
Více na www.svkkl.cz
Knihovna Jana Drdy Příbram – Spokojení uživatelé
mohli do 31.12.2013 hlasovat pro svoji knihovnu
v anketě TOP firma Příbramsko, kterou vyhlásila
Okresní hospodářská komora Příbram. KJD byla
zařazena do kategorie ostatní. Výsledky ankety
nám zatím nejsou známy.

Městská knihovna Kutná Hora – Již 7.1.2014 se
konaly Hrátky s pamětí s paní knihovnicí Dášou
Strbíkovou, tentokrát na téma Tři králové. Dále se
mohli zájemci zúčastnit přednášky v rámci
Univerzity volného času. O Městské knihovně
Kutná Hora pohovořila paní ředitelka Mgr. Gábina
Jarkulišová.
Městská knihovna Benešov – Dne 30.1.2014 se
uskuteční přednáška Mluvíme latinsky, aniž o tom
víme, která přinese všem zájemcům zajímavý
pohled do terminologie naší slovní zásoby.
Přednášet bude PhDr. Jakub Pavlík, odborný
pracovník Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlašuje šestý ročník projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd,
protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je
podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací
hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do
projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd
základních škol veřejná knihovna (institucionální
člen SKIP ČR) ve spolupráci se školami v místě
působnosti knihovny. Pro školní rok 2013/2014 je
připravena
kniha
spisovatelky
Magdaleny
Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka - Abeceda.
Bližší informace - www.skipcr.cz/akce-aprojekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizkapro-prvnacka-2014

SKIP v současné době intenzivně hledá finanční
zajištění této akce, proto opět navázalo
spolupráci s projektem Čtení pomáhá – informace
na http://www.ctenipomaha.cz/. Zde každé dítě,
které se zapojí, získá po přečtení některé ze
seznamu vybraných knih kredit 50 korun. Bude jej
moci věnovat na jeden z nominovaných
dobročinných projektů, mezi nimiž je i Knížka pro
prvňáčka. Řada knihoven s tímto projektem
spolupracuje, proto doporučujte a motivujte děti
k podpoře projektu Knížka pro prvňáčka na
http://www.ctenipomaha.cz/. SKIP potřebuje
vybrat částku 100 000 Kč. Děkujeme Vám za
podporu.
Zdroj: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (NK ČR),
konference KNIHOVNA

Formulář pro přihlášení - http://goo.gl/rmhnw6
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KNIHOVNY ANI KNIHOVNÍCI NEJSOU PRODĚLEČNOU INVESTICÍ aneb
Ohlédnutí za rokem 2013
Bilancování a nové plány provázejí každý přelom
roku. V pracovním i osobním životě se na chvilku
zastavujeme, abychom se ohlédli za vykonaným,
prožitým, a naplánujeme, jak potkané zúročíme
v čase nadcházejícím. V pracovní oblasti nás
knihovníky již několik po sobě jdoucích let trápí
jedno: nedostatek peněz k činnosti. Tento problém
se jako černé mračisko táhne domácí kulturní
oblohou, a ne a ne vysvitnout slunko, které tak
nadějně vyhlížíme. Hodně jsme si o tom povídali
na všech našich setkáních.
Na tom listopadovém v Pardubicích, mj. velice
milém a příjemném, zaznívalo zaklínadlo Peníze,
peníze, peníze velice často, ať už přímo, nebo jsme
jej tušili pod příspěvky přednášejících. Jak by nám
bylo dobře, kdybychom mohli plánovat a s invencí
tvořit nové věci, zdokonalovat stávající,
kdybychom
s finančními
prostředky mohli
samozřejmě počítat. Současná situace je však
tristní.
Pokud bychom pardubické setkání hodnotili, pak
bychom si jen vzájemně potvrdili, že knihovník
přežije všechno? Je obětavý, variabilní, agilní, a
v tom, jak se přizpůsobuje nepříznivým
podmínkám i chameleonsky nezničitelný. Najde
rezervy v sobě samém, vezme batoh a vydá se od
domu k domu, od úřadu k úřadu, kde žadoní
o
nové,
nouzové
formy
spolupráce,
spolupodílnictví,
spolufinancování.
Příspěvek
kolegyně z krajské knihovny v Pardubicích byl
ohromující. Poreferovala o tom, jak si se svým
týmem počínala při shánění peněz pro Výměnný
fond v Pardubickém kraji.

Krajské knihovnice se rozjely do dotčených obcí,
mluvily se starosty, zastupiteli, aby je přemlouvaly
ke sdružení tenkých finančních prostředků obcí se
stejně tenkými prostředky krajskými a Výměnný
fond doplnily smysluplně a kvalitně. Řešení
sympatické a ocenění hodné, ale...
Možná si naši zřizovatelé oddychnou, že přes
všechny nepřízně knihovny fungují. Možná nějaký
mocipán kdesi nepochopí nedůstojnost obecného
postavení knihoven, muzeí a dalších kulturních
zařízení, které jsou ochraniteli paměti a historie
národa, odkazů minulosti i současnosti, a naopak
využije této nekonečné trpělivosti a invence
knihovníka, když ho napadne: „Ono to pořád nějak
jde. Hurá!“ Přijme jeho přirozený entuziasmus jako
řešení, proč nepočítat s vrácením rozpočtu pro
knihovny
a
kulturu
jako
takovou
na
životaschopnou úroveň ani pro příští léta. Ale
třeba se najde i takový, který se chytne za nos,
uvědomí si, že základem existence národa je jeho
vzdělanost, schopnost z ní vyplývající, kulturnost,
znalost a řekne si, že není možné, aby se knihovny
ocitaly na okraji zájmu, a začne pro ně prosazovat
podporu, která nutně se státním financováním
souvisí.
Poslední dva roky přinesly omezení, která přímo
tragicky zasáhla do činnosti např. Středočeské
vědecké knihovny v Kladně, a postupně zasahují i
další krajské knihovny. Ze zákona mají tato
knihovnická centra činnostmi vyplývajícími
z pověření regionálními funkcemi plnit poslání
arbitra informační dostupnosti, vzdělávání,
metodického vedení, poradenského střediska.
Finanční omezení přímo způsobují jejich
nefunkčnost.
Pokračování na následující straně
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Dokončení z předchozí strany
Chybějí peníze na nákup knih do Výměnného
fondu, na vzdělávání knihovníků, na semináře,
akce pro čtenáře, modernizaci vybavení atp.
Knihovny v krajích všech úrovní jsou ochromené a
ztrácejí kontakt se čtenářem. A naším prioritním
zájmem je, podpořit i tu nejmenší obecní
knihovnu, každého dobrovolného i profesionálního
knihovníka, aby svému čtenáři přinesl službu
kvality, aby mohl rozšířit čtenářskou základnu,
podchytit a přitáhnout čtenáře potencionálního,
zpřístupnit informace, uspokojit čtenářovy
potřeby. Je paradoxní, že každý starosta, každý
zastupitel hlásí na vyšší místa: „Máme knihovnu!
Jsme dobří!“ Neuvědomuje si však, že se mohou
chlubit právě proto, že knihovník je z rodu
nezmarů.

O tom, že nejde jen o duchovní bohatství, které
knihovny zprostředkovávají, ale i zhodnocení
generační kvality, které se automaticky přelévá do
oblasti ekonomické, by na úřadech mohl vyprávět
RNDr. Tomáš Řehák z MěK v Praze. Udělal
společně s kolektivem úžasnou věc. Změřili
nezměřitelné: návratnost duchovní investice. Kvůli,
v dnešní době paradoxně nutné obhajobě
knihovnického poslání, prochodili, propočítali,
provzorcovali všechny údaje spojené s činnostmi
knihovny, abychom mohli argumentovat. Výsledek
je
jednoznačný.
Když
pomineme
škálu
zmiňovaných hodnot a vezmeme jen zpracovaná
data a údaje, dojdeme k závěru: Knihovny, ani
knihovníci nejsou prodělečnou investicí!
Hana Matějčková, KKC Kladno

Poezie v písňových textech
V dnešní automatizované, rychlé a překotné době
se stále intenzivněji zabýváme otázkou jak přivést
do knihoven nové čtenáře.
Naprostá většina knihovníků trvá na představě
klasické knihy, ilustrace, kvalitního papíru a oné,
tolik
připomínané,
vůně
fyzické
knihy.
S pochopitelnou lítostí pak vnímá současný trend,
dozvědět se rychleji, snadněji, jednodušeji,
tzn. trend digitalizované podoby. Na serverech se
ve stále větším množství a stále častěji objevují
ÉČKA nejen studijních materiálů, technických
postupů, hobby činností, dokumentů z vědních
oborů, hudebních i filmových projektů atp., ale i
beletrie.
Jak tedy pracovat s potencionálním čtenářem,
který v současnosti prosedí všechen svůj volný čas
u počítače, v lepším případě se pídí po
internetových informacích, v tom horším, a
bohužel většinovém, virtuálně bojuje kdesi
v džungli, nebo jezdí se svým Ferrari adrenalinové
3D závody smrti?

Každý dobrý knihovník se snaží podchytit čtenáře
v útlém věku. Dětská oddělení knihoven patří
k těm nejkrásnějším, hravým a barevným, dětský
knižní fond k nejvíce opečovávaným. A ten výběr!
Dětské knížky, ať už zahraniční provenience nebo
naší autorské scény, nabízí po letech
socialistických experimentů uvěřitelné příběhy,
skutečně kvalitní a hravé ilustrace, výtisky ve
formách pasivních i aktivních, překrásné naučné
encyklopedie, odpovídající i na kdysi tabuizované
otázky. Trh je otevřeným prostorem pro dětskou
fantazii. Tady má knihovník práci celkem snadnou
a radostnou, děti reagují spontánně, důvěřují
nám, přistupují na naše hry.
Zcela přirozeně dětskému čtenáři předkládáme i
poezii. Každé projde prvními šišlavými říkankami
„tu je kuáva, tu je pes, každé snaživě odříkává
před babičkami, nebo Mikulášem za nadílku.
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Z dítěte se nám však postupem času stává klasický
rebelující pubescent, dospívající. Moře po kolena,
všechno špatně, první nešťastné lásky. Vzpomínáte
si? Tak co teď s tím? A poezie? Cože? Oni nečtou ani
beletrii, natož pak poezii.
Zkusíme to? Třeba takhle?
Samozřejmou a nedílnou součástí výpovědi
o literární národní úrovni jsou mj. i hudebníci,
jejichž texty jsou mnohdy díly básnickými. Ostatně
poezie se pyšní předlouhou a přirozenou historií. Ať
už tento žánr vychází z tradic, od Afriky, která na
úsvitu dějin zněla vybubnovávanými příběhy a
legendami u vesnických ohňů, přes otevřené římské
arény, kde slavní filozofové a básníci za zvuků lyr
předčítali úryvky svých děl, ke kamenným síním
hradů, kde se recitovaly oslavné básně za zvuků
louten. V podhradí pak posměšně své zbásněné
postřehy vyzpěvovali na jarmarcích truvéři a
komedianti. Písňové texty byly vždy nedílnou
součástí kulturního dění. Není tedy divu, že
reputace oněch písničkářů-básníků přežila staletí a
básnění těch současných truvérů je vysoce ceněno i
dnes.
Proč tedy předkládat poezii současnému mladému
člověku jako něco vzdáleného a neživého? Proč jim
nepředstavit např. verše americké beatnické
generace (Leonard Cohen, Alan Ginsberg, Lawrence
Farlinghettiho,…), stejně jako té české (Václav
Hrabě, Josef Kainar). Proč jim nepřipomenout verše
W + V? Neaktuální? Mrtvé? Ale ne!

Ale i na současné české hudební scéně se dějí věci.
Již několik desetiletí se tu pohybuje křehký básník,
kterému se podařilo proniknout k uším a srdcím
publika. Básník výsostný. Jiří Suchý.
Až měsíc rozlije světlo své po kraji
a hvězdy řeknou, že čas je jít spát,
pramínek vlasů jí ustřihnu potají
komu - no přece té, kterou mám rád.
Pramínek vlasů jí ustřihnu potají,
já blázen pod polštář chci si ho dát,
ačkoliv sny se mi zásadně nezdají,
věřím, že dnes v noci budou se zdát.

Z poněkud odlišného tkaniva jsou upředeny verše
dalšího barda naší písňové scény. Pavla Kopty.
Já patřím k těm nešťastně šťastným,
protože mapu lásky vlastním.
Zdánlivě je to bílý list.
Jsou na něm cesty, řeky, šrafy
a kroutí se jak paragrafy.
Jde o to, umět v mapě číst.
Tam, kde je křížek, tam je kostel,
kdo špatně čte, tak říká postel,
s kýmkoliv může spát.
Kde modrá barva ledem zebe,
tam nehledejte modré z nebe,
tam čeká na vás vodopád.

Bereme na potaz učené bakaláře.
Et item doktory, et item rektory.
Proč jenom chudák trhan patří do žaláře?
Vždyť mezi boháči jsou také potvory!
Kdyby nás chudáky lépe znal pan král,
snad by nám odpověď dal.
Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid,
poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny,
do smrti nebudeš mít klid.

(Mapa lásky, H.Hegerová)

Dokončení na následující straně
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A Ladislav Kantor? Lásko, lásko (C a K Vocal)

Hvězda hvězda

Jsme dny a roky paměť svých všedních snů
Jsme příběh klid a ticho pohledů
Lásko lásko jsme chvíle i hra náhod prázdno dnů

Ulicí našich očí
Krajinou našich duší
A tepem našich rukou
A zemí našich kroků

Z těch pastí padnem jen do stejných
Bludný kruh nálad dnů lhostejných
Když týdny týdny nezabliká hvězda hvězda

(Lásko, lásko, C a K Vocal)

A jsou tu i další. Jarek Nohavica, Vlasta Redl,
Jiřina Fikejzová, Jiří Štaidl, Zdeněk Rytíř, Michal
Malátný, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Karel Kryl
… Proč tedy nezkusit představit poezii
prostřednictvím
veršů
těchto
nemnoha
talentovaných? Veršů písňových textů?

Koho z nás najdeš koho z nás vynecháš
Koho z nás necháš zplanět jak nás hledáš
Lásko lásko jak nás to změníš a kdy nás vybíráš
Nádherným zkratem nás rozsvítíš
Zdi našich domů zas postavíš
Rozžehneš nás a necháš nás jít

Hana Matějčková, KKC Kladno

A zase trochu prozaické reality - Nabídka pro knihovníky v roce 2014
Krajské knihovnické centrum chce knihovníkům
Středočeského kraje nabídnout v letošním roce
řadu odborných akcí, přednášek, seminářů a
kurzů. V rámci výkonu regionálních funkcí
v našem kraji KKC předloží knihovníkům
celokrajskou nabídku, která je jako každý rok
závislá na výši dotace přidělené Středočeským
krajem na výkon RF.
Na co se tedy budou moci knihovníci těšit? Budou
to přednášky o literatuře italské, severské,
slovenské i české. V plánu je také malé
pedagogické minimum pro pracovníky dětských
oddělení. Dále kurz rychlého čtení, seminář
o kritickém myšlení, ale také seminář pro vedoucí
a ředitele profesionálních knihoven. Pro začínající
knihovníky se uskuteční již tradiční Kurz
knihovnického minima.

Pro zájemce budou připravovány také kurzy
počítačové gramotnosti. Díky finanční spoluúčasti
v rámci podprogramu VISK2 – Mimoškolní
vzdělávání knihovníků to budou kurzy, které jsou
opravdu žádané, např. Word a Excel pro pokročilé,
Google
nejen
vyhledavač,
Komunikace
prostřednictvím internetu, Práce v programu MS
Publisher nebo také Prezentační programy a
technika v knihovně.
Dny konání všech výše uvedených aktivit budou
PO-ČT, místem konání Praha nebo Kladno.
Sledujte prosím svoji e-mailovou poštu a naši
webovou stránku http://www.svkkl.cz/cs/proknihovny/vzdelavani-knihovniku/.
Krajské knihovnické centrum Kladno

A zase ta statistika
Nezapomeňte, prosím, svým pověřeným knihovnám poslat během ledna statistický výkaz za rok 2013!!!

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!
Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373
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