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„Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již osmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
Vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí
nad Orlicí http://www.knihovna-uo.cz se ziskem
238 bodů.
S nepatrným odstupem se dále umístily Městská
knihovna Valašské Meziříčí http://www.mekvalmez.cz se ziskem 236 bodů a Národní lékařská
knihovna http://www.nlk.cz se ziskem 233,5 bodů.
Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec
http://knihovna.kcbilovec.cz.“
Gratulujeme!
Odborná porota hodnotila webové stránky 17 veřejných knihoven, které se do soutěže letos přihlásily. Hodnocení opět proběhlo dvoukolově a do druhého kola postoupily webové stránky 16 knihoven.
Hodnoceno bylo osm hlavních kriterií:
●● kvalita obsahu stránek,
●● aktuálnost stránek,
●● design stránek,
●● možnost komunikace stránek s uživatelem,

●● použitelnost webu,
●● sympatie poroty,
●● kvalita písemné koncepce webu,
●● přístupnost pro handicapované uživatele.
Podrobně o pravidlech hodnocení knihovnických
webů si můžete přečíst na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb.
V celkovém pořadí se se svými webovými stránkami
velmi pěkně umístnila Knihovna města Mladá Boleslav http://www.kmmb.cz/. Byla vlastně jediným
zástupcem ze Středočeského kraje. Za účast i hezké
umístění na pátém místě (podle zveřejněných výsledků) jí patří poděkování.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
-skip/biblioweb

Výstava a Listování v Rakovníku

Z webu MěK Zruč nad Sázavou

Městská knihovna Rakovník zve zájemce do roubenky Lechnýřovny na výstavu Magie vody. Magické fotografie na vernisáži výstavy představil kladenský fotograf a spisovatel Luděk Švorc. Výstava je
k vidění až do 21. května 2017.
Možná stihnete i Listování. Zaškrtněte si v kalendáři
termín 13. dubna. Od 18 hodin se bude v Tylově divadle konat dubnové Listování. Tentokrát listujeme
titulem Na první pohled, autor Grégoire Delacourt.

V Měsíci knihy se u nás na pravidelných přednáškách o knihách, knihovnách i autorech vystřídaly
děti z mateřinek (bylo jich téměř 130), děti z 1. stupně základní školy (10 tříd) a probíhaly i kurzy pro
středoškoláky (6 konzultací s celkem 28 studenty).
Velmi nás potěšil zájem o besedu s panem Milošem
Doležalem o osudech faráře Toufara a také kladné
ohlasy na tuto akci. Měsíc knihy jsme uzavřeli akcí
pro žáky základní školy Noc s Andersenem.

Zdroj: http://www.knihovna-rakovnik.cz/

Zdroj: http://www.mesto-zruc.knihovna.cz/
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Magnesia Litera 2017
Knižní ceny

Kniha roku
Bianca Bellová: Jezero (Host)
Litera za prózu
Marek Šindelka: Únava materiálu (Odeon)
Litera za poezii
Milan Ohnisko: Světlo v ráně (Druhé město)
Litera za knihu pro děti a mládež
Tomáš Končinský, Barbora Klárová: Překlep a Škraloup (Albatros)

Litera za nakladatelský čin
Adam Chroust: Miloslav Stingl – Biografie cestovatelské legendy (Jota)

Litera za naučnou literaturu
Petr Roubal: Československé spartakiády (Academia)

Litera za překladovou knihu
Sara Baume: Jasno lepo podstín zhyna (z angličtiny
přeložila Alice Hyrmanová McElveen, Odeon)
Litera za publicistiku
Kateřina Šedá: Brnox (Kateřina Šedá)
DILIA Litera pro objev roku
Ondřej Nezbeda: Průvodce smrtelníka (Paseka)
Kosmas Cena čtenářů
Markéta Zahradníková, Zbygniew Czendlik: Postel
hospoda kostel (Argo)
Magnesia Blog roku
KKRD Boys: Brblanina
Zdroj: http://www.magnesia-litera.cz/

Novinky z knihovnické literatury
BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451
stran. ISBN 978-80-88123-10-1.
KHEL, Richard, Miloš LEŠIKAR a Michaela KNAPOVÁ.
Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského. Vydání
první. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, 2015. 123 stran. ISBN 978-80-7080-867-2.
ONDŘEJOVÁ, Eva. Ochrana osobnosti v common
law a českém právu. Vydání první. Praha: Leges,
2016. 256 stran. Teoretik. ISBN 978-80-7502-164-9.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
doporučuje
Z bohatého programu, který jsme návštěvníkům
nabídli v měsíci březnu, bych ráda vyzdvihla cestovatelskou přednášku Súdán – země černých faraonů. Přednáška paní Kaucké s ukázkami artefaktů a
s ochutnávkou místního nápoje měla u posluchačů
veliký úspěch. Její vyprávění o této nám málo známé zemi trvalo dvě hodiny. A ani po ukončení se
posluchači neměli k odchodu. Padlo i několik zajímavých otázek, na které Andrea Kaucká ráda odpověděla. Příjemná atmosféra byla také při prohlížení
drobných předmětů dovezených ze Súdánu a při
ochutnávce nápojů. Bylo těžké vybrat favorita mezi
nápojem z ibišku nebo baobabu.
Vyprávění o cestování po Súdánu, který Andrea
Kaucká navštívila již několikrát, a o touze opět se
tam vrátit, ve všech zanechalo příjemné zážitky.
Ve středu 22. března nás navštívili manželé Márovi. Jiří Mára nás oslovil koncem února, kdy jsme již
měli akce na BMČ naplánovány a plakáty vytištěny.
Po přednášce o Súdánu jsme se obávali také návštěvnosti, protože dvě besedy v jednom měsíci…
Ale naše obavy byly zbytečné.
I když to byl v naší knihovně doslova boj, kterou
přednášku posluchačům nabídnout, na radu Márových jsme vybrali „teplejší“ (jak sami říkají) přednášku Západ USA a Havajské ostrovy.

Protože mají Márovi vztah k nedalekým Otvovicím,
studovna knihovny byla opět zaplněna do posledního místečka. Také z této akce jsme si odnášeli plno
zážitků a ti „otvovičtí“ určitě i krásný pocit s příjemného setkání se svými známými.
Další zajímavou a úspěšnou akcí byl Komiksový
workshop komiksového scenáristy Ing. Daniela Vydry. Na tento workshop jsme pozvali žáky 6. tříd,
kteří se během hodiny a půl seznámili s historií komiksu, s principy tvorby komiksu, stali se scenáristy,
režiséry i herci. Po účasti na workshopu, po ohlasech dětí, paní učitelky a vedení školy, jsme rádi, že
jsme se ke komiksovému turné připojili. Na video
z této akce se můžete podívat na: https://www.youtube.com/watch?v=CBlT3am96l0.
Šárka Pánková,
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou

Beseda se spisovatelkou Hanou Marií
Körnerovou
hor, jež se odehrává v 18. století a Andělská tvář je
český romantický film zasazen do historické Francie, který v roce 2002 natočil režisér Zdeněk Troška.
Získal dva České lvy za nejlepší kameru a kostýmy.“
Na besedu zve Knihovna Václava Štecha ve Slaném.
Konat se bude 18. dubna 2017 od 17:00 hodin v hotelu Hejtmanský dvůr.

„Většina jejích knih se zabývá tím, jak obstát v nečekané nebo složité situaci, na kterou hrdinové příběhu nebyli výchovou či předchozím životem připraveni.
Romány, které se odehrávají v historické kulise, jsou
dobrodružné a napínavé. Knihy ze současnosti jsou
skutečné příběhy s nezbytným minimem fabulace.
Mezi její nejznámější díla patří rodinná sága Pán

Zdroj: http://www.knihovnaslany.cz/
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Svět knihy Praha
Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a
literárního festivalu Svět knihy Praha je již třiadvacátým v řadě. Navzdory dlouhé tradici však má i pro
letošek připraveny novinky. Ke stávajícím vystavovatelům přibude celý pavilón menších specializovaných vydavatelství.
Festivalová část se rozšíří do reprezentativních prostor Lapidária a bude oživena také plocha před Průmyslovým palácem. Program bude probíhat rovněž
v nové literární vzducholodi nad Galerií DOX, Prahu
budou moci návštěvníci veletrhu objevovat formou
literárních procházek. Hlavními tématy roku 2017
jsou Genius loci v literatuře, Kniha jako objekt a Audioknihy. Pro návštěvníky se brány veletrhu otevřou
od čtvrtka 11. do neděle 14. května.
Loňské téma akcentující město v literatuře se letos
objeví v hlavním tématu „Genius loci v literatuře“
s podtitulem „M(ě/í)sto v hlavní roli“. Jak uvádí ředitel veletrhu Radovan Auer: „Díky tématu genia
loci v literatuře se do dramaturgického hledáčku významně dostávají města, která spolu s Prahou sdílejí titul Kreativní město literatury UNESCO. Měst,
jež jsou nositeli titulu, je na světě dvacet. Oslovili
jsme všechna města a zhruba třetina z nich se letos na veletrhu představí – potvrzeny jsou delegace
z Nottinghamu, Barcelony, Granady, Krakova, Dublinu či Lvova. Pro návštěvníky bude jistě zajímavé se
dozvědět,“ doplňuje Auer.

Seznámení s technikou výroby paličkované krajky.
Povídání je určeno pro všechny, kteří by se tuto
techniku rádi naučili. Na tuto lekci bude v případě
zájmu navazovat dlouhodobý kurz paličkování pod
vedením zkušené lektorky Heleny Kubíkové. Helena
Kubíková má na svém kontě řadu úspěchů v krajkářských soutěžích a její výrobky jsou oceněny certifikátem regionálního produktu Polabí. Akce se bude
konat 19. dubna od 16:30 v prostorách knihovny.
Zdroj: http://www.knihovnalysa.cz/

Z nejbližších akcí knihovny v Dobříši
Z knihovny do vesmíru
„My bychom vzhůru k nebesům... Vy také? Tak než
se vám nastartuje raketa, přijďte si půjčit knihu
z tématické knižní výstavy či vyluštit kvíz o ceny.
A víc nic??? Ale samozřejmě: přijďte se vyfotografovat do naší krásné nové knihovní rakety!“ Akce se
koná od 3. do 12. dubna 2017.
Herní víkend v knihovně
„I letos se můžete těšit na Herní víkend v MěK
Dobříš! Čeká na Vás spousta deskovek, výher a záchvatů vzteku a radosti!“ Oficiální zahájení v pátek
14. dubna ve 12:00 hodin. Následuje Summoner
Wars, Carcassonne, v sobotu pak Domimion Tour,
Hope a Bang a v neděli Malacca. Zakončení akce
v neděli 16. dubna ve 12:00 hodin.

Zdroj: https://www.facebook.com/svetknihypraha/
SVĚT KNIHY PRAHA 2017
23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
11. – 14. května 2017
Výstaviště Praha Holešovice

Zdroj: http://www.knihovnadobris.cz/

Václav Junek: Ilustrace

Otevírací doba:
čtvrtek – sobota, 11.- 13. května, 9:30 – 19:00
neděle, 14. května, 9:30 – 16:00

Václav Junek (1913–1976) se narodil v Kladně. Byl
českým malířem, grafikem, autorem novoročenek a
ex libris. Do povědomí vešel především díky ilustracím dětské literatury.
Na výstavě, která potrvá do 9. května 2017 v Malé
galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně, budou k vidění jeho nejznámější, ale i méně známé
ilustrace.
Zdroj: http://www.svkkl.cz/

Zdroj: http://sk2017.svetknihy.cz/
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Výběr akcí Knihovny Jana Drdy v Příbrami

Koncert japonské flétny šakuhači

Husovy stopy: Jeroným Pražský. Přednáška Jaroslava Plevy se bude konat v úterý 18. dubna od 18:00
hodin ve společenském sále.
Tělové svíce. Přednáška Hany Šmídové se bude konat ve středu 19. dubna od 18:00 hodin ve společenském sále.
Setkání genealogů se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna od 16:30 hodin. Tradičního povídání se účastní
Ing. Jaroslava Dvořáková.
Tvůrčí dílna pro děti, zaměřená na výrobky z papíru, se bude konat v sobotu 22. dubna od 8:00 do
12:00 hodin v Ústřední půjčovně pro děti.
Stolní hry si mohou děti zahrát v pondělí 24. dubna
od 14:00 do 16:00 hodin.
Skládáme Puzzle celé dopoledne v sobotu 29. dubna od 8:00 do 12:00 hodin.

Šakuhači je tradiční japonská flétna z bambusu. Původně sloužila zen–buddhistickým mnichům k meditaci suizen, od poloviny 20. století se začala šíře
používat také jako hudební nástroj.
Zveme vás do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na recitál Šakuhači zenového mnicha, žáka Saidó Kaisena, ctihodného Banseie. Koncert se koná
12. dubna od 17:30 hodin.
Zdroj: http://www.svkkl.cz/

Co se děje v Mladé Boleslavi
Kreslení velikonočních vajíček na hedvábný ovál si
můžete přijít vyzkoušet do Knihovny města Mladá
Boleslav. Na workshopu se naučíte techniku práce
s konturou a barvou na hedvábí. Workshop povede Bc. Jana Heidenreichová – Z větrné hůrky http://
zvetrnehurky.cz/. Workshop je vhodný pro dospělé
a pro děti od 10 až 12 let. Konat se bude 10. dubna
od 17:30 hodin v zasedací místnosti. Cena 270 Kč v ceně kurzu je započtena hedvábná vitráž a zapůjčení pomůcek.
Velikonoční dekorace ze živých květin si zájemci
budou moci vlastnoručně vytvořit pod vedením
floristky Anety Novotné 13. dubna od 18:00 hodin.
Cena 319 Kč.
Kyrgyzstán a Tádžikistán – Střední Asie je název
přednášky Pavla Svobody. „Své cesty směřuje převážně do horských a velehorských oblastí. Adrenalin na cestách zažívá hlavně při portrétním a
reportážním focení zdejších obyvatel. Pravidelně
publikuje články a fotografie z cest.“ Více na http://
www.photo-svoboda.cz/.
Setkání S.E.N. klubu s veřejností se bude konat ve
čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin.
S.E.N. klub pomáhá tam, kde je zrovna potřeba.
V knihovně již byl a vyrobil spoustu krásných polštářků-mazlíčků pro děti z azylového domu, dárky
pro dobrovolníky, ale vytvořil také pletené dárky
pro klienty Naděje. Na posledním setkání členky
S.E.N. klubu dokončily šití polštářků dětem na akci
Noc s Andersenem. Na dubnovém setkání se budou
balit knížky do průhledné fólie. Přijďte se zapojit,
podívat se, popovídat si při dobré kávě. Těšíme se
na Vás.
Zdroj: http://www.kmmb.cz/

Zdroj: http://www.kjd.pb.cz/

Přednáška v Městské knihovně Kolín
V úterý 18. dubna 2017 se bude konat přednáška
Ivety Kodytkové s názvem Nejvtipnější žena avantgardy.
„Jarmila Svatá byla prvorepubliková umělkyně
s velmi pestrým záběrem, nejvíce však divadelní,
a vlastně i filmová herečka (drobné role ztvárnila
třeba ve filmech Psohlavci či Sňatková kancelář),
posléze hlavně prozaička. Narodila se v roce 1903
v Kolíně a díky vrozené touze stát se herečkou začínala v ochotnickém souboru Klub mladých v Kolíně.
Po přesunu do Prahy prošla avantgardními scénami
Národního divadla, Divadla Na Slupi, malostranské
Umělecké besedy či Osvobozeného divadla. Přátelila se s českou meziválečnou avantgardou i členy
Devětsilu, v jejím uměleckém salónu se scházely
přední osobnosti tehdejšího kulturního života.“
Život a dílo této zajímavé ženy, kolínské rodačky, herečky a prozaičky, přiblíží přednáška Ivety Kodytkové, která se uskuteční v sále Městské knihovny Kolín
od 10:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín
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Výběr z akcí Městské knihovny Beroun
výtvarnice Jana Janouchová, pro níž je svět léčivých mandal cestou i osudem. Nemusíte věřit, že
mandaly léčí, přesto jejich krása na vás pozitivně
zapůsobí. Můžete se přesvědčit na besedě v cyklu
Setkání s autory, které máte rádi berounské nakladatelky Marie Holečkové ve středu 26. dubna 2017
od 17:30 hodin. Vstupné dobrovolné, rezervace
míst ve studovně.

Židovské a křesťanské kořeny velikonočních
svátků
Velikonoce jsou křesťanské svátky, které nejvíce navazují na židovské kořeny - svátek Pesach. Není to
náhoda, protože Ježíšův životní příběh vrcholil právě o Pesachu. Jak vypadají židovské Velikonoce? Jak
je prožil Ježíš? Jak se to projevuje v dnešní oslavě
Velikonoc? Přednáškou s praktickými ukázkami židovských a křesťanských liturgických předmětů nás
provede Mikuláš Vymětal, farář Českobratrské církve evangelické. Akce se koná ve čtvrtek 20. dubna
2017 od 17:30 hodin. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně.

Ohlédnutí za charitativním bazarem
Městská knihovna v Berouně děkuje všem, kdo se
zúčastnil Charitativního bazaru knih. Byla vybrána
rekordní částka 18 965 Kč, která byla předána Domovu sv. Anežky České při Farní charitě Beroun. Domov pomáhá seniorům s příznaky demence.
Jak bazar probíhal a jak byly předány ceny knihovny, se můžete podívat zde: http://knihovnaberoun.
rajce.idnes.cz/Charitativni_bazar_knih_a_Predavani_cen_knihovny_-_24.3._2017/.

Alergie – příčiny, následky, léčba
Většina z nás si pod pojmem alergie představí
kýchání, svědění a ucpání nosu, svědění a zarudnutí očí, ekzém, kopřivku, kašel, dušnost. To jsou
nejčastější projevy alergických onemocnění. Co
je ale jejich podstatou? Jak funguje imunita? Jak
mírnit projevy alergie? PharmDr. Alexandra Honegger se pokusí odpovědět na tyto a další otázky týkající se alergií. Přednáška se uskuteční v pondělí
24. dubna 2017 od 17:30 hodin. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
(text krácen)

Program kutnohorské knihovny na duben

Rozeznění – alikvotní zpěv, tibetské mísy a kundalini jóga v knihovně
Přijďte rozeznít svůj hlas i tělo. Uvolníme se a rozdýcháme cvičením kundalini jógy, zazpíváme si a
zrezonujeme své hlasy alikvótním zpěvem a zklidníme se a zharmonizujeme hrou na tibetské mísy.
Určeno všem zájemcům o zpěv, práci s hlasem a tělem. Není třeba předchozí zkušenosti s jógou, stačí
pouhé nadšení a radost. Každému bodu programu
bude předcházet úvodní slovo, kde si vysvětlíme základní principy. Donesené vlastní mísy jsou vítány.
Akce se koná v sobotu 22. dubna 2017 od 14:00 do
19:00 hodin.

České studny - hodnoty, které trvají po staletí
Přednáška Davida Louly o osobnostech českých dějin se koná 4. dubna od 17:00 hodin.
Hrátky s pamětí na téma Velikonoce
Konají se 10. dubna od 9:30 hodin.
Jom ha-šoa
Veřejné čtení jmen obětí holokaustu se koná
24. dubna od 14:00 hodin.
Marie Terezie - život a vláda osvícené panovnice
Přednáška Tomáše Fíly se koná 25. dubna od 16:00
hodin.

Léčivé mandaly
„Zjišťuji, že každý z nás má svůj osud, nebo bychom
mohli spíše říci úkol, který máme ve svém životě vykonat. Někdy si to uvědomujeme a někdy chceme
jen žít. Pokud se ze své cesty odchýlíme, dostáváme informace, které nás vracejí na naši cestu,“ říká

S kutnohoráky po světě „Stopy vedou do Íránu“
Cestovatelská beseda s Jirkou Kalátem se koná
27. dubna od 18:00 hodin.
Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/
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Nová česká literatura 2016

Literární soutěž Polabská vrba

Ministerstvo kultury vydalo propagační publikaci
Nová česká literatura 2016 = New Czech Literature
2016 = Neue tschechische Literatur 2016.
Publikace představuje v angličtině a němčině na
čtyřicet nových titulů, které byly v posledním roce
ceněny kritikou, čtenáři anebo získaly některé z významných literárních ocenění, jako Státní cena za
literaturu nebo Magnesia Litera.
Je rozdělena do kapitol Próza, Poezie, Pro děti a mládež, Komiks, Esejistika a Naučná literatura. Slouží
k informaci zahraničním bohemistům, překladatelům české literatury, knihovnám, univerzitním pracovištím i široké veřejnosti. Bude prezentována na
českých stáncích na mezinárodních knižních veletrzích, např. v Lipsku, Boloni a Frankfurtu nad Mohanem.
Publikaci otvírá úvodní slovo literárního historika a
ředitele Moravské zemské knihovny v Brně Tomáše
Kubíčka. Spolu s ním „věříme, že pestrý výběr dokládající žánrovou, generační i druhovou rozmanitost
české literatury vás zaujme a bude pro vás inspirací
ke čtení či přemýšlení o české literatuře a kultuře“.
Publikaci máme pro zájemce z řad knihoven k dispozici v Klementinu cca 150 ks - napište mi roman.
giebisch@nkp.cz.
Publikaci lze také získat v elektronické verzi či tištěné podobě na adrese: Mgr. Radim Kopáč, Ministerstvo kultury ČR, Odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, tel.: 257
085 221, radim.kopac@mkcr.cz.

Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje další
ročník literární soutěže Polabská vrba, která je určena všem, kteří se „cítí být seniory“.
Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali: „Moje první
láska“.
Termín odevzdání soutěžních příspěvků je stanoven
na 14. květen 2017 (výročí narození Eduarda Petišky).
Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření
a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.
Veškeré informace o letošním ročníku najdete na
http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba
Mgr. Věra Krajíčková, ředitelka,
Knihovna Eduarda Petišky
Zdroj: e-konference Knihovna

Vzdělávací programy sbalené do kufříku
Na webovém portálku Lektorník http://www.lektornik.cz/ najdete nabídku lektorovaných vzdělávacích programů. Jsou to vzdělávací komiksy nebo
literární workshopy. A jak je psáno: „představují
oživení výuky přímo ve vaší škole či knihovně.
Naši lektoři přijedou až za vašimi žáky. Čekají vás
kufříky plné překvapení, pracovní listy, prezentace
a především spousta aktivit, které vtáhnou třídu do
historie 2. poloviny 20. století, lidových zvyků a obyčejů nebo fantastických literárních světů. Ke každému programu máme připravenu sadu černobílých
pracovních listů, powerpointovou prezentaci a další
rekvizity.“
V Městské knihovně Kolín proběhly 8.3. dva programy „Jak se žilo holkám a klukům za socialismu“.
Prohlédněte si celou nabídku na uvedené webové
adrese.
Zdroj: http://www.lektornik.cz/

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
Knihovnický institut NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Podvečer s Jiřím Černým
Městská knihovna v Benešově pořádá další setkání s hudebním publicistou Jiřím Černým. Ve středu
26. dubna 2017 bude hovořit na téma Ewa Demaczyk. Setkání se uskuteční od 18:00 hodin v audiovizuálním oddělení.
Zdroj: informační e-mail MěK Benešov
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Zajímavosti z Knihovny Zlonice
Významný rodák
Dne 11.2.1905 se ve Zlonicích narodil Eduard Ingriš,
autor mnoha písní (nejznámější „Teskně hučí Niagara“), kapelník a autor hudby k více než 60 operetám. Spolupracoval s Hašlerem, Frimlem, Ježkem,
Futuristou i Vejvodou. Kromě hudby také rád fotografoval a ﬁlmoval.
V roce 1947 odjel do Jižní Ameriky a usadil se
v Limě (Peru). Pořádal dobrodružné výpravy po
Amazonce a do Kordiller, kde se v roce 1949 setkal s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem a doprovázel je na ostrovy Chinchas u peruánského
pobřeží. Živil se jako fotograf a kameraman, získal
také místo šéfdirigenta symfonického orchestru
v Limě. Setkání s Thorem Heyerdahlem a jeho knihy inspirovaly Ingriše k vlastní expedici. Podařilo se

Z jižní Afriky k rovníku
Dne 3.1. jsme ve Zlonicích přivítali pana Pavla Dobrovského, cestovatele, novináře a fotografa. Přijel
nám povídat o své cestě z jižní Afriky až k rovníku.
Beseda byla pro žáky 2.stupně naší ZŠ i občany, kteří měli o vyprávění zájem. Přišlo celkem 67 posluchačů a povídání zajímalo jak děti, tak i dospělé. Viděli jsme řadu krásných fotograﬁí a slyšeli zajímavé
příběhy.
Putování po Islandu
V úterý 28.2. jsme se vydali opět s cestovatelem
Pavlem Dobrovským tentokrát na cestu po Islandu,
ostrově plném ledu i ohně. Navštívili jsme známé i
méně známé kouty této zajímavé země. Viděli jsme
spoustu krásných fotek a také několik videí.
Marie Srbková, Knihovna Zlonice

mu potvrdit Heyerdahlovu teorii o migraci obyvatel
Peru do Polynésie. Podrobnosti o expedici a dokumentární ﬁlm jsou součástí Památníku Antonína
Dvořáka Zlonice (viz foto), kde je pamětní síň Eduarda Ingriše. Byla otevřena v roce 1994.
V roce 1962 Ingriš přesídlil do Kalifornie a v osmdesátých letech se usadil se svou ženou u jezera Tahoe
v pohoří Sierra Nevada. Zemřel v roce 1991.
O 10 let později dorazil do Zlína náklad - přes 1000
kg písemností, fotograﬁí, ﬁlmů a osobních věcí - věnovaný jeho ženou Ninou Muzeu jihovýchodní Moravy. Zde se postupně zpracovává.

Zdroj: commons.wikipedia.org
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Úvod do informační vědy

Kalendárium na měsíc duben

V letošním roce vyšel český překlad učebnice Úvod
do informační vědy autorů Davida Bawdena a Lyn
Robinson. V Česku jde o první ucelenou, precizně
strukturovanou a zároveň srozumitelnou a čtivou
učebnici základů našeho oboru od dob děl profesora Cejpka.
Bližší informace o knize, virtuální náhled do knihy a
možnost ji koupit najdete na webu KISK:
https://kisk.phil.muni.cz/cs/co-resime/publikace/
uvod-do-informacni-vedy
Doprava je zdarma. V případě dotazů ohledně knihy
či její distribuce se můžete obrátit na paní Sabinu
Kubisovou (e-mail: kubisova@phil.muni.cz).

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy,
7. 4. Den vzdělanosti,
12. 4. SUK – čteme všichni, vyhlášení výsledků ankety o nejoblíbenější knížku pro děti a mládež za
uplynulý rok,
18. 4. Vychází časopis Čtenář,
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku,
22. 4. Den Země,
22. 4. Evropský den akcí proti rasismu,
23. 4. Světový den knihy a autorských práv,
24. 4. Mezinárodní den skautů,
25. – 26. 4. OKnA (O Knihovnických Aktivitách) –
Knihovna B. B. Buchlovana, Uherské Hradiště,
25. – 26. 4. Hrátky s pamětí – seminář pro knihovníky – trenéry paměti, Masarykova veřejná knihovna,
Vsetín,
26. 4. Světový den duševního vlastnictví.

Zdroj: e-konference Knihovna

Seznamy dětské literatury

V dubnu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Andersen, Hans Christian (2. dubna 1805, Odense
– 4. srpna 1875, Kodaň);
Brontë, Charlotte (21. dubna 1816, Thornton –
31. března 1855, Haworth);
Clancy, Tom (12. dubna 1947, Baltimore – 1. října
2013, Baltimore);
Čapek, Josef (23. března 1887, Hronov – duben
1945, Bergen-Belsen);
Čtvrtek, Václav (4. dubna 1911, Praha – 6. listopadu 1976, Praha);
Faber, Michel (13. dubna 1960, Haag - );
Ginsberg, Allen (3. června 1926, Newark, New Jersey – 5. dubna 1997, New York);
Pagnol, Marcel (28. února 1895, Aubagne –
18. dubna 1974, Paříž);
Pratchett, Terry (28. dubna 1948, Beaconsfield –
12. března 2015, Broad Chalke);
Seifertová, Lucie (6. dubna 1969, Poděbrady - );
Shakespeare, William (pokřtěn 26. dubna 1564,
Stratford-upon-Avon - 23. dubna 1616, Stratford
-upon-Avon);
Štorch, Eduard (10. dubna 1878, Ostroměř u Hořic
– 25. června 1956, Praha);
Zmatlíková, Helena (19. listopadu 1923, Praha –
4. dubna 2005, Praha).

Členky Klubka KDK SKIP 08 Východní Čechy společně vytvořily pro potřeby učitelů, rodičů a knihovníků seznamy dětské literatury s novinkami za rok
2016. Celý soubor obsahuje 25 titulů pro každý ročník. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé knížky vydané v roce 2016 (případně 2015), které knihovnice
znají z půjčovní praxe.
Seznamy dětské literatury naleznete na webu
Knihovny města Hradce Králové, v sekci Pro knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz.
Po zaregistrování knihovny si můžete seznamy stáhnout a pracovat s nimi podle vlastních potřeb. Doporučujeme je vystavit na vlastních webech, aby
byly k dispozici vašim uživatelům.
Pokud v seznamu chybí vaše oblíbená kniha, neváhejte a pošlete její anotaci na email: knihovna21@
gmail.com.
Seznamy vydáváme od roku 2014, v rámci Března
– měsíce čtenářů. Více se dozvíte v tiskové zprávě
http://projekty.kmhk.cz/projects/subfiles/seznamy_detske_literatury/16_seznamy_tiskova_zprava_defpdf.
Mgr. Jitka Kyclová, vedoucí dětského oddělení,
Krajská knihovna v Pardubicích
Zdroj: e-konference Knihovna
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Výročí měsíce
Hans Christian Andersen
(2. dubna 1805 Odense – 4. srpna 1875, Kodaň)
Dánský spisovatel, který proslul především jako
jeden z největších světových pohádkářů. Mnohé
z jeho pohádek se staly klasikou - Princezna na
hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův slavík, Císařovy
nové šaty, Statečný cínový vojáček, Křesadlo a Malá
mořská víla. Psal také verše a romány, z nichž je
dosud čtena autobiografie Pohádka mého života.
Kromě světoznámých pohádek napsal také několik
úspěšných románů, několik poměrně málo úspěšných básnických sbírek a divadelních her.
Zdroj: Wikipedia
Výročí měsíce připravuje
Helena Jetmarová Ratajová, KKC Kladno.

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: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079
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