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Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 21. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní Týden
knihoven bude věnován především práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich rodinami. Týden by
se také měl stát úvodem k plánovanému zahájení
celorepublikového projektu Bookstart v roce 2018
(o projektu budou knihovny blíže informovány jak
metodickým materiálem, tak připravovaným seminářem či konferencí v říjnu letošního roku). V Týdnu
mohou knihovny samozřejmě pořádat i aktivity pro
další čtenářské skupiny dle vlastní úvahy a potřeby.
Logo TK pro vaši potřebu si můžete stáhnout
z http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/logake-stazeni. SKIP pro tuto akci vydal krásný plakát,
který byl distribuován ve spolupráci s krajskými
knihovnami. Za pomoc s distribucí plakátů všem
krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakát je ke
stažení na http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy.
Zaregistrujte prosím své akce k Týdnu knihoven
2017 nejpozději do 20. září na http://skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2017/.
Více informací na http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven/tyden-knihoven2017-2013-21.-rocnik-2.-8.rijna.

Celosvětová knihovnická
IFLA
Gen. Klapálkaorganizace
1641, Kladno
272připravuje
01
novou
strategii
rozvoje
knihoven
IFLA
www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813Global
111 Vision. Máme možnost se do přípravy zapojit. Formou
krátkého dotazníku se 6 otázkami a předpřipraveným výběrem odpovědí se můžete vyjádřit k hlavním prioritám budoucího vývoje knihoven.
Dotazník k hlasování najdete na https://globalvision.ifla.org/vote/.
Český překlad dotazníku je k dispozici na http://
www.skipcr.cz/aktuality/dotaznik-ifla-global-vision-2013-ifla-pripravuje-novou-vizi-pro-knihovny/.
Pokud při vyplňování dotazníku využijete tento překlad, myslete na to, že pořadí nabízených odpovědí
se v dotazníku pravidelně obměňuje, tzn. že pořadí
uvedené v překladu může být vždy trochu jiné!
Podrobnosti o přípravě IFLA Global Vision najdete
v příspěvku z posledního Bulletinu SKIP na https://
bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/
2017-rocnik-26-cislo-2/zapojte-se-do-celosvetovediskuze-o-budoucnosti.
Dotazník je nezbytné vyplnit nejpozději do 30. 9.
2017.
Zdroj: Vít Richter, Národní knihovna ČR,
e-konference Knihovna

Zdroj: Roman Giebisch, Národní knihovna ČR,
e-konference Andersen

Rovný přístup
Knihovna přátelská k seniorům
Metodická příručka, která rozhodně stojí za připomenutí, je pro vás k dispozici na adrese http://skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
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Další venkovní miniknihovna v Kolíně

Tabook 2017

Otevření další venkovní miniknihovny z projektu
Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům, podpořeného dotací z grantového programu TPCA pro Kolínsko, za kterým stojí Městská knihovna Kolín, se
konalo 16. srpna 2017 v Komenského parku.
Knihovna začala již v loňském roce budovat svou
síť miniknihoven prvními exempláři v Oblastní nemocnici Kolín, kde se jejich provoz dobře osvědčil
a naznačil směr dalšího vývoje tohoto projektu. Je
založen na principu volného půjčování a dobrovolného darování knih či časopisů každým z nás.
V pořadí třetí představená z unikátní série devíti
stylových a své umístění symbolizujících miniknihoven, které zaštiťuje heslo Prohlížej, sdílej, pečuj,
byla do služby veřejnosti uvedena u příležitosti zde
pořádané akce Otevřené ulice s podtitulem Komenská III.
Tento jedinečný a pro všechny jistě přínosný projekt má za primární úkol podpořit rozvoj čtenářství
a přispět k příjemnému trávení volného času širokou veřejností poblíž našich hřišť a oblíbených míst
odpočinku po celém Kolíně.

Tabook http://www.tabook.cz/, mezinárodní festival malých a středních kvalitních nakladatelů, setkání knižních profesí a velkolepá oslava obrazové
knihy a ilustrace, se uskuteční v Táboře 28. - 30. 9.
2017. Jeho hlavním tématem bude Humor-groteska-satira-sarkasmus.
V pátek 29. září proběhne v Městské knihovně
Tábor seminář pro knihovníky a učitele, informace k němu naleznete na webu táborské knihovny
na
http://www.knihovnatabor.cz/akce/tabook2017-odborny-seminar-s-hosty-tabooku
Zdroj: Eva Měřínská, Městská knihovna Tábor,
e-konference Knihovna

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na
rok 2018
Na stránkách Ministerstva kultury ČR najdete informace k plánovaným dotacím v oblasti Regionální
a národnostní kultura:
https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2018-1693.html

Tomáš Koleszár, Městská knihovna Kolín

Zdroj: e-konference Knihovna

Promítej i ty! – inspirace odvedle

Z novinek fondu Knihovny knihovnické
literatury NK ČR

S promítáním filmů v knihovně to není úplně jednoduché. Tolik byrokratických i finančních překážek
stojí na cestě! Jak ale někteří z vás vědí z vlastní
zkušenosti, najdou se i cestičky, jak návštěvníky do
knihovny přilákat třeba právě díky filmové produkci.
Paní Marta Kočková vede malou obecní knihovnu
v Železném Újezdě a ve vedlejší vsi Chyníně bydlí.
Pro zájemce organizuje promítání filmů z filmového festivalu Jeden svět pod hlavičkou Promítej i ty!
https://promitejity.cz/. O svých aktivitách natočila
krátký medailonek, který vás třeba inspiruje a do
podobné činnosti se pustíte také - https://www.
youtube.com/watch?v=eZgxIsMPhvU.

Machek, Jakub, 1977Počátky populární kultury v českých zemích : tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900 /
Jakub Machek. -- Vydání první. -- Příbram : Pistorius
& Olšanská, 2017. -- 283 stran : ilustrace, faksimile
ISBN 978-80-7579-001-9
Zdroj: http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/
knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

Zdroj: e-konference Knihovna
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Od září 2016 jsme plánovali, zařizovali, hledali a
přemýšleli, až jsme to všechno nakonec dotáhli do
finále. V loňském roce probíhaly tábory na téma
Starých řeckých bájí a pověstí, letos to jsou pověsti slánské a s nimi Bořek, kluk ze znaku, který coby
plyšový maskot provázel děti po celou dobu tábora. Program jsme se snažili udělat pestrý, protože
jsme chtěli dětem nabídnout opravdu od všeho.
Vše jsme pečlivě rozplánovali do jednotlivých dnů,
abychom aktivity pro děti vyvážili a udělali „mokrou
i suchou variantu“ programu. Práce s tím spousta,
ale vyplatila se. Pro děti jsme měli připravená trička

Knihovnické příměšťáčky
Také se vám zdají dlouhé prázdniny? Nemáte babičky ani dědečky a dovolenou od zaměstnavatele
máte jen pár týdnů? Děti se doma nudí a kdo se
nudí, ten většinou zlobí. Proto jsme se rozhodli s tím
něco udělat a rodičům i dětem tak trochu pomoct.
Zkusili jsme to prvně v létě 2016. Pro rodiče a děti
jsme u nás v knihovně přes prázdniny připravili několik dopoledních aktivit a spolu s nimi nabídli také
dva turnusy příměstských táborů, které jsme svěřili
do rukou odborných lektorů. Úspěch se dostavil, po
pravdě až nečekaný, a to nás velmi potěšilo. Super!
V akcích jsme se tedy rozhodli pokračovat i v letošním roce s tím, že jsme je ještě trošku upravili. Prozatím máme za sebou dvě třetiny prázdnin a s nimi
dva turnusy příměšťáčků, dvě zábavná dopolední
tvoření pro malé i velké a také jedno cestovní divadélko z Plzně. Před sebou máme ještě dva srpnové
turnusy příměstských táborů a s nimi zakončení letošních (Ne)obyčejných prázdnin v knihovně, které
mají opravdu velký úspěch. Ale ještě krátce o tom,
jak to s těmi tábory vlastně bylo…

s logem knihovny a obrázkem Bořka, kterého si děti
v průběhu tábora samy vymalovaly. Dál děti dostaly
i táborové deníčky a čepičky, které si označily vlastními symboly a obrázky. Přislíbenou jsme měli návštěvu Kláštera bosých karmelitánů ve Slaném, kde
jsme strávili příjemnou dvouhodinku v klášterní zahradě u navlékání korálků. Na besedu s dětmi přijeli
lesníci z Lesů ČR, kteří si pro děti připravili báječný
program a přivezli s sebou i loveckého psa. Báječné! Pozvání na červencové tábory přijal pan David
Laňka, výborný dětský spisovatel, který bavil děti
v zahradě kina. Zpříjemnili jsme si tam společné odpoledne na piknikových dekách a ve stínu stromů se
zaposlouchali do dobrodružně humorného příběhu
o Billu Madlafouskovi a jeho partě.
Pro celodenní výlet s dětmi jsme zvolili ZOO Zájezd,
který jsme předtím zkušebně navštívili. Sázka na
zvířátka byla to pravé a děti si to užívaly naplno. Po
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prohlídce ZOO a krmení zvířátek jsme měli možnost
využít hřiště s herními prvky a poté všichni uvítali
odpočinek na Fatboy vacích. Koupání jsme měli zajištěné ve slánském Aquaparku, zpestřené zajímavou přehlídkou od plavčíků, kteří dětem předvedli
záchranu tonoucího. V táborovém programu nepřišli zkrátka ani milovníci venkovních a společenských
her, pro které byl připraven pestrý program v přetahování lanem, chození na chůdách, skákání panáka, hrou pétanque a dalšími, což děti neuvěřitelně
bavilo. Na hry a dobrodružství navázal i výstup na
Slánskou horu, zpestřený plněním úkolů, které jsme
po vytyčené cestě poschovávali, a který byl zakončen hledáním „Bořkova pokladu“!
No a závěr? Ano, čekal nás táborák v lesoparku
Háje spojený s opékáním buřtíků, což byla pořádná
mňamka. Když jsme si totiž naplnili bříška, zazpívali
jsme si známé písničky za doprovodu kytary a zavzpomínali na společně strávený týden. Při loučení
jsme nezapomněli ani na odměny pro děti. Každý
táborník od nás dostal na rozloučenou diplom a
knihu Bořek, kluk ze znaku. Užili jsme si to opravdu všichni a všem patří velký dík. Pětičlenná parta
vedoucích se loučila s partou dětí slibem… Takže za
rok? Asi nebo určitě? Určitě! Budeme tu pro vás a
těšíme se! Pěkný zbytek prázdnin všem. 		
				

Katka Mrvová Krejčová,
Knihovna Václava Štecha Slaný

Ochrana osobních údajů
bránícím volnému pohybu osobních údajů v rámci
vnitřního trhu a poskytne všem subjektům, včetně
mikropodniků, malých a středních podniků, právní jistotu a transparentnost. Fyzickým osobám ve
všech členských státech pak zajistí stejnou úroveň
značně posílených práv vymahatelných stejnými
právními prostředky a správcům a zpracovatelům
uloží povinnosti a úkoly prostřednictvím důsledného monitorování zpracování osobních údajů a rovnocenných sankcí ve všech členských státech.
Více na https://www.gdpr.cz/blog/navrh-novelyzakona-c-1012000-sb-je-na-svete/.

Dlouho očekávaný návrh novely zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, byl v minulém týdnu
oficiálně předložen ministrem vnitra ke schválení
vládou a potažmo parlamentem v rámci zavedené
legislativní praxe v ČR. Hlavním cílem předloženého
návrhu zákona je zajistit soulad vnitrostátní právní
úpravy s GDPR a tím splnit povinnost, která České
republice plyne z členství v Evropské unii. Neprovedení takového kroku by znamenalo nesplnění závazků plynoucích z tohoto členství, což by ve svém
důsledku mohlo vést k uvalení finančních sankcí ze
strany EU.
Jednotná úroveň ochrany dat fyzických osob v celé
Evropské unii deklarovaná v GDPR zamezí rozdílům

Zdroj: Roman Giebisch, Národní knihovna ČR,
e-konference Knihovna
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Listování v Sedlčanech

Do knihovny trochu jinak

Městská knihovna zve své čtenáře 19. září 2017 ve
20 hodin na LiStOVáNí z knihy Zvíře spisovatelky Torey L. Hayden, a to za účasti autorky! Torey L. Hayden je nejen úspěšnou spisovatelkou čtivých knih,
ale především dětskou psycholožkou a speciální pedagožkou.
Zdroj: Facebook MěK Sedlčany

Dnešní výlet lodí byl plný čekání, sněhu a koní. Zmrzlina se nekonala, ale lodí jsme se doplavili až do
Hradištka do jezdecké školy Equus na koníky, které
jsme si mohli pohladit. A nakonec nás čekalo na přístavišti překvapení v podobě hromady sněhu. Dnešní mrazivý výlet můžeme považovat za splněný.
Ne, nejedná se o omyl, knihovna v Nymburce opravdu pořádala pro dětské zájemce mrazivý výlet. Děti
s kulichy a čepicemi jej spolu s knihovnicemi podnikly do jezdecké školy. Jistě si užily spoustu legrace
i poučení. Můžete se podívat na několik fotografií
z této i jiných akcí na facebooku knihovny.

Tak šel čas ve slánské knihovně
Historii slánského knihovnictví si budou moct
obyvatelé města i jeho návštěvníci připomenout
v chodbě knihovny na Masarykově náměstí. Staré
fotografie ve výstavních prostorách ukážou knihovnu minulého století. Ke zhlédnutí budou ale i dobové obrázky objektů, v nichž knihovna sídlila, knižní
a katalogizační lístky, různé upomínkové předměty,
které čtenáři nechávají v knihách apod.
Knihovna Václava Štecha ve Slaném letos oslavuje
120 let od svého založení. Mimo jiné právě touto
výstavou chce svým návštěvníkům výročí připomenout.
Zdroj: http://www.knihovnaslany.cz/site/content?id=736

Zdroj: Facebook MěK Nymburk

Konference o šedé literatuře
Již desátý ročník Konference o šedé literatuře a
repozitářích se bude konat jako v minulých letech
v Národní technické knihovně ve čtvrtek 19. října
2017. Těšit se můžete na české i zahraniční příspěvky, bude zajištěno tlumočení z angličtiny do češtiny.
Registrace na konferenci byla právě spuštěna a otevřena bude do 16. října. Konferenční poplatek je
300 Kč, studenti a zaměstnanci společnosti TECH
(tzn. zaměstnanci NTK, VŠCHT a ÚOCHB AV) mají
vstup na konferenci zadarmo.
Před konferencí, ve středu 18. října, se navíc koná
workshop Výzkumná data a dizertace s lektorem Joachimem Schöpfelem z Univerzity v Lille ve
Francii. Účast na workshopu je zdarma, nutná je
pouze registrace, počet účastníků bude omezen.
Workshop bude zaměřen na management výzkumných dat spojených s dizertacemi.
Více informací o konferenci i workshopu najdete
na webu konference. Najdete zde i program včetně
dalších informací a registračních formulářů na obě
akce.
Zdroj: Hana Vyčítalová, Národní technická
knihovna, e-konference Knihovna

Úpravy vstupní haly KMMB
Knihovna města Mladá Boleslav se během podzimu
dočká vylepšení v podobě úpravy vstupní místnosti. Již stárnoucí inventář bude vyměněn za nový a
také se celá místnost vymaluje a oživí pohádkovými
motivy. Přímo odsud se totiž vstupuje do dětského
oddělení. Cílem knihovny i vedení města je zpříjemnit tento vstupní vestibul dětem i dospělým a počítá s dalšími úpravami i do budoucna. Dnes (25. 8.
2017) o tom informoval náměstek primátora Daniel
Marek.
Napsal Pavel Šubrt
Převzato z http://mb-net.cz/knihovna-se-behem
-podzimu-docka-hezci-vstupni-mistnosti/d-52794
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Zářijové akce v Městské knihovně Beroun

Nebuď oběť!

Zdravé sezení

Další velice vydařený portál s tématikou nebezpečí
na internetu a při užívání komunikačních technologií najdeme na adrese http://nebudobet.cz/.
Stránky provozuje sdružení Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. alias Nebuď oběť!. Působí na Ostravsku a v Severomoravském kraji. Kromě
poskytování kvalitních informací na webu vykonává
především dobrovolnickou práci formou preventivní činnosti - pomáhá rodičům a dětem, aby se nestaly obětí nových komunikačních nástrojů dnešní
doby.
Na uvedené webové adrese najdeme výčet projektů, které Nebuď oběť! má již za sebou. Mimo jiné si
zde také můžeme přečíst řadu autorských článků,
projít užitečné odkazy nebo si prohlédnout malé
komiksy, které dětem ilustrují rizika internetu a komunikačních technologií.
Pojmy jako kyberšikana, happy slapping, netholismus, sexting, kybergrooming či hoax jsou zde velmi
dobře vysvětleny a zároveň jsou uvedeny a popsány
některé skutečné příběhy.
Nenechme se zmást trochu zavádějícím názvem
webové záložky Červená knihovna. Namísto pokleslé literatury zde najdeme základní literaturu
zabývající se riziky internetu i populárně naučnou
literaturu pro děti a seniory.
Při práci s dětmi a mládeží v našich knihovnách můžeme využít videa, hru a připravená pravidla, desatero při komunakaci a práci na internetu a další
sepsané rady, jak se bránit před konkrétním nebezpečím.
Zdroj: http://nebudobet.cz/

Jednoduchými cviky navážeme kontakt s naším raným dětstvím. Naučíme se správně se posadit. Spojením dechu a vědomého sezení se zbavíme bolestí
bederní, hrudní či krční páteře. Naučíme se, jak vsedě správně dýchat.
Na přednášce se dozvíme například i to, jak zvýšit
pracovní výkon správným sezením, jak minimalizovat vyčerpání, bolest páteře, kyčlí a rukou při sezení. Zjistíme také správné technické parametry své
pracovní židle.
Přednáška Bc. Jany Jarošové se uskuteční ve čtvrtek
7. září 2017 od 17:30 hodin. Vstup volný, rezervace
míst ve studovně.

Inspirace pro život – tarot, numerologie a
astrologie v běžném životě
Setkání s tarotem, numerologií, astrologií, přítomností a s vámi, kteří máte zájem podívat se na svůj
život i z jiného úhlu pohledu. Akce se koná ve čtvrtek
21. září 2017 od 17:30 hod. Přednáší Iva Justychová. Vstup volný, rezervace míst ve studovně. Akce
se koná ve spolupráci s organizací Veget centrum.

Jen tak pro radost
Výstava amatérských obrazů Mgr. Ivany Kučerové.
Autorka pracuje jako učitelka a malování, které je
zcela mimo její aprobaci, je pro ni velkou radostí a
relaxací. Všechny obrazy jsou malovány olejovými
barvami na plátně, štětcem nebo špachtlí. Tematicky se ovšem velmi liší – od zvířat, krajin a zátiší až po
figurální malbu. Výhodou amatérky je podle samotné autorky právě to, že maluje, co sama chce a pro
co má tu správnou inspiraci. Výstava bude k vidění
v oddělení pro dospělé v měsících září - říjen 2017
v otevírací době knihovny.

Habsburkové na českém trůně
Besedu s paní PaedDr. Marií Kořínkovou pořádá
Víceúčelové kulturní zařízení Milovice. Podnázev
má První světová válka a její průběh. Panovníkům
Františku Josefovi I. a Karlovi I. bude věnováno odpoledne 19. září 2017 od 16:30 hodin v prostorách
Městské knihovny Milovice. Vstup je zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun,
http://www.knihovnaberoun.cz/

Zdroj: Facebook MěK Milovice
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Navazující tituly a knižní série

Penny, Louise
Případy vrchního inspektora Gamache
1. Zátiší
2. Vražedný chlad
3. Nejkrutější měsíc
4. Oživlý kámen
5. Hladový duch
6. Pohřběte své mrtvé 1.11.

Známe to asi všichni – přijdou nadšení čtenáři, jak
se jim knížka z knihovny líbila, a rádi by si půjčili další díl. Nebo by chtěli vědět, co knize předcházelo.
Není ale v lidských silách zapamatovat si všechny
díly tak, jak na sebe navazují, ostatně třeba Úžasná
Zeměplocha Terryho Pratchetta má 41 dílů. Proto
nemusí být špatné mít v počítači nebo na papíře
seznam navazujících titulů a sérií, rozdělených ještě přehledně podle žánrů. U nás takový přehled
máme, neustále doplňovaný a aktualizovaný. Můžete v něm najít knihy vydané před dvaceti a více
lety, ale i tituly, které na vydání teprve čekají (ty jsou
v seznamu pro větší přehlednost označené kurzívou).
Seznam je v excelovském souboru, ve kterém se
dobře vyhledává. Přece jen má 11 stran – na první
je přehled žánrů (detektivky, společenské romány,
sci-fi a fantasy, romány pro ženy, pro děti, young
adult…), na dalších jednotlivé žánry. Pokud si uživatel není jistý, v jakém žánru najde hledané dílo nebo
autora, stačí zadat v tabulce vpravo nahoře potřebné údaje: Najít a vybrat → Najít → Kde → klik →
sešit → okénko Najít → zadat autora nebo název
(může být jen začátek) → enter nebo Najít vše. Pokud je hledaný titul v seznamu, je už pak hračka ho
objevit.
Pokud byste měli o seznam zájem, stačí napsat na
emailovou adresu ratajova@svkkl.cz, případně zavolat na číslo 606 068 047.

Reichs, Kathy
1. Přijdu tě zabít
2. Mrtvá světice

Pro ženy

Probst, Jennifer
Manželská smouva
1. Manželská smlouva
2. Manželská past
3. Manželský omyl
4. Manželská zkouška
Hledání
1. Hledání vytouženého dne
2. Hledání dokonalé lásky
3. Hledání podmanivé krásy
Quick, Amanda
Eclipse Bay
1. Rodinná msta
2. Úsvit
3. Léto

Helena Jetmarová Ratajová,
Krajské knihovnické centrum Kladno

Detektivky
Nesbø, Jo
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Roberts, Nora
1. Zrozená z ohně
2. Zrozená z ledu
3. Zrozená z hanby

1. Netopýr
2. Švábi
3. Červenka
4. Nemesis
5. Pentagram
6. Spasitel
7. Sněhulák
8. Levhart
9. Přízrak
10. Policie
11. Žízeň

1. Modrá jiřina
2. Černá růže
Vybrala Helena Jetmarová Ratajová.
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Zabezpečte webové stránky své knihovny

Kalendárium na měsíc září

Na stránce http://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/Prechodzhttpnahttps_Doporuceni_UKR_2017.pdf si
můžete stáhnout doporučení Ústřední knihovnické
rady ČR k přechodu webových stránek knihoven
pod protokol HTTPS.
Jedná se o jedno z opatření k ochraně osobních
údajů, které by měla naplnit každá knihovna, která
nabízí uživatelům online katalog na webu a v širším
kontextu všechny knihovny, které mají webovou
stránku.
Věnujte tomuto doporučení svou pozornost
a upravte webové stránky své knihovny.

8.9. Mezinárodní den gramotnosti,
12. - 14.9. Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín
– město pohádky,
12. - 14.9. Knihovny současnosti - Olomouc,
18.9. Vychází časopis Čtenář,
21.9. Seminář IVIG, Praha,
26.9. Evropský den jazyků,
27.9. Světový den cestovního ruchu,
30.9. Mezinárodní den překladatelů.

Zdroj: Vít Richter, Národní knihovna ČR,
e-konference Knihovna

Ahern, Cecelia (30. září 1981, Dublin - ),
Dahl, Roald (13. září 1916, Llandaff, UK — 23. listopadu 1990, Oxford),
Goldflam, Arnošt (22. září 1946, Brno - ),
Gulik, Robert van (9. srpna 1910, Zutphen, Holandsko – 24. září 1967, Haag, Holandsko),
Christie, Agatha (15. září 1890, Torqay – 12. ledna
1976, Wallingford),
King, Stephen (21. září 1947, Portland - ),
Macourek, Miloš (2. prosince 1926, Kroměříž –
30. září 2002, Praha),
Martin, George, R.R. (20. září 1948, Bayonne, New
Jersey - ),
Pargeterová, Edith Mary (28. září 1913, Horsehay –
14. října 1995, Madeley),
Sekora, Ondřej (25. září 1899, Královo Pole u Brna –
4. července 1967, Praha),
Tolkien, J.R.R. (3. ledna 1982, Bloemfontein –
2. září 1973, Bournemouth).

V září si rovněž připomínáme výročí narození
a úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:

Poznámka: Doporučení je v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR), novou revoluční legislativou EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat
občanů a v platnost vstoupí 25.5.2018.

Evergreen v českých knihovnách 2017
Zajímají Vás praktické zkušenosti knihoven s otevřeným softwarem? Chcete si Evergreen vyzkoušet?
Neváhejte a přihlašte se na letošní seminář Evergreen v českých knihovnách!
Seminář se bude konat 9. 10. 2017 a je určen pro
všechny zájemce o problematiku využívání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem v praxi, nejenom
pro stávající uživatele knihovního softwaru Evergreen. Bude představen spolek Osvobozená knihovna, z.s., který nově poskytuje nekomerční podporu
pro knihovní software Evergreen a nabídne možnost si prostřednictvím zpracování osobní knihovny
Evergreen v praxi vyzkoušet. Pozornost bude věnována i webovému klientovi a automatizaci práce
s autoritními záznamy. Zazní také mj. aktuální informace o zapojení dalších knihoven do Společného
katalogu (SPOK) provozovaného Knihovnou Jabok.

Sestavila Helena Jetmarová Ratajová.

Více informací o semináři na http://www.skipcr.cz/
regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/evergreen
-v-ceskych-knihovnach-2017.

Cecelia Ahern
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Výročí měsíce září
Stephen King
(*21. září 1947, Portland - )
Stephen King je americký spisovatel hororů, jeden
z nejproduktivnějších a čtenářsky nejúspěšnějších
autorů současnosti. Řada jeho knih a povídek byla
zfilmována. Mezi jeho slavná díla patří knihy Carrie, To, Mrtvá zóna a série Temná věž, ve filmovém
zpracování prosluly především na jeho dílech postavené snímky Vykoupení z věznice Shawshank a
Zelená míle. Některá díla vydal pod pseudonymem
Richard Bachman.
Stephen King se v září dožívá 70 let.
Zdroj: Wikipedie
Stránku připravuje Helena Jetmarová Ratajová.

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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