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Představujeme knihovnici oceněnou  
titulem Středočeský Kramerius 2018

Paní Bc. Anna Holubová je dobrovolnou knihovnicí  
v Obecní knihovně Bohdaneč, obsluhovaný region 
Kutná Hora. Dne 3. října 2018 byla odměněna za 
své působení v knihovně. Získala titul Středočeský 
Kramerius 2018, který uděluje Středočeský kraj a 
chce tak motivovat neprofesionální knihovníky a 
ocenit ty nejúspěšnější z nich. 

Od paní Holubové jsme v bulletinu zveřejnili již 
pěknou řadu příspěvků i fotografií a nyní přinášíme 
další článek z jejího pera. Tentokrát se rozepsala  
o oslavě, kterou uspořádala pro čtenáře a obyvate-
le Bohdanče:

Oslava ocenění Středočeský Kramerius  
v Obecní knihovně v Bohdanči

V sobotu 17. listopadu 2018 odpoledne se v boh-
danečské knihovně uskutečnila oslava pro čtenáře 
a návštěvníky knihovny. Důvodem bylo ocenění 
Středočeský Kramerius, které získala knihovnice Bc. 
Anna Holubová začátkem října letošního roku ve 
Středočeské vědecké knihovně v Kladně poté, co 
byla v soutěži vybrána mezi několika dalšími nomi-
novanými kolegyněmi z jiných knihoven. 
Středočeský Kramerius je ocenění pro neprofesio-
nální knihovnice za jejich několikaletou, bohatou 
práci a činnost v knihovně i mimo ni, s cílem udržo-
vat a rozvíjet kulturní život v místě samotném i ve 
svém okolí.
Na mini party se sešli čtenáři a návštěvníci různých 
věkových kategorií. Pro tento účel bylo vyzdobeno 
a upraveno patro nad knihovnou. První prostor byl 
určen zejména malým hostům, kde mohli hrát hry, 
zpívat karaoke, tančit, nebo se dívat na pohádky 
a také mlsat. Ve vedlejší místnosti bylo na stolech 
připraveno občerstvení a také posezení pro starší 
čtenáře. Po krátkém úvodu, kdy knihovnice vysvět-
lila, proč se akce koná, poděkovala čtenářům nejen 
za účast na oslavě, ale také ocenila, že navštěvují 
knihovnu, která v Bohdanči funguje nepřetržitě od 
roku 1921. Každý z oslavujících si během příjemné-
ho odpoledne, které probíhalo v přátelském duchu, 
v dobré náladě, rozhovorech nebo u prostřených 
stolů s jídlem a nápoji, našel svoji zábavu.
Někteří čtenáři se takto viděli asi poprvé a ti, kte-
ří se znali, využili příležitost popovídat si a probrat 
různá témata. Domů se pomalu rozcházeli až večer. 
Mimořádná akce, k mimořádnému ocenění, které 

www.svkkl.cz
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se podobá knihovnickému Oscaru, se povedla a 
měla příznivé ohlasy.
Všem čtenářům, kteří na oslavu přišli a také navště-
vují knihovnu, patří poděkování. Jak uvedla knihov-
nice, ocenění není jen pro ni za její dosavadní práci. 
Ocenění zviditelnilo Bohdaneč a místní knihovnu, 
která by bez knih, knihovnice a hlavně bez čtenářů 
nemohla fungovat. Proto se tato oslava v bohda-
nečské knihovně uskutečnila.

Akce by se nepovedla bez zázemí a pomoci dalších 
institucí a osob. Poděkování patří Obecnímu úřadu 
Bohdaneč, který je zřizovatelem knihovny v Boh-
danči a zafinancoval občerstvení z Cukrárny Růže 
manželů Krajíčkových z Habreku u Ledče nad Sáza-
vou. Díky za drobné sladkosti a nápoje, za zapůjče-
ní ubrusů, sklenic, talířků, stolů. Díky patří rovněž  
starostovi, panu Milanu Dlouhému, za zajištění a 
zapojení příslušné techniky pro promítání a karao-
ke; Cateringové firmě Hollas za bezplatné zapůjčení 
várnic na kávu a horkou vodu, příborů, šálků, skle-
nic a mís a odbornou poradu, které byly poskytnu-
ty pro tuto akci; paní Markétě Černé za oplatky a 
jablka. Díky patří také šikovným mladým čtenářkám 
– slečnám Denisce Sukové, Péťě Szücsové a Natálce 
Hudecové, které těsně před akcí připravily vynika-
jící chuťovky a pomohly také s organizací dětských 
aktivit ve vedlejší místnosti; knihovnici a její setře 
za výzdobu a uspořádání prostor a dohled nad prů-
během celé akce; a jak již bylo zmíněno – hlavně 
všem, kteří si přišli slavnostní listopadové odpoled-
ne plné lesku, slávy a pohody užít.
Obecní knihovna Bohdaneč připravuje již nyní další 
akce. Před Vánocemi to bude jedna z těch tvořivých 
aktivit. V následujícím roce pak další. Všichni jsou 
srdečně zváni jak do knihovny, tak na akce! 

Bc. Anna Holubová,
Obecní knihovna Bohdaneč

Zdroj: http://www.knihovnabohdanec.webk.cz/
gallery/foto/oslava-stredoceskeho-krameria/

http://www.knihovnabohdanec.webk.cz/gallery/foto/oslava
http://www.knihovnabohdanec.webk.cz/gallery/foto/oslava
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Česká republika – hlavní země Lipského 
knižního veletrhu 2019

Pořadatelé projektu „Česká republika – hlavní země 
Lipského knižního veletrhu 2019“ představili na Vel-
vyslanectví České republiky v Berlíně stěžejní body 
programu. Do Lipska je pozváno 60 českých auto-
rek a autorů. V rámci veletrhu bude prezentováno 
na 60 knižních novinek v německém překladu na 
více než 130 akcích. Hostování doplňuje Český rok 
kultury, který se od října 2018 do listopadu 2019 
zaměřuje nejen na literaturu, ale i na  český film, 
fotografii, hudbu, komiks a design.
Festival v Lipsku se bude konat ve dnech 21. - 24. 
března 2019.
Více na https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/
ahoj-leipzig-4-cs3074.html

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

Výstava pro knihovny

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy nabí-
zí knihovnám k využití výstavu Živé pochodně jako 
forma politického protestu: Jan Palach a ti druzí…
Výstava se skládá ze dvou částí:
1. dva úvodní plakáty (1. ve formátu pptx – možnost 
dopsat vlastní text),
2. výstava – 16 plakátů, které jsou věnovány příbě-
hům 12 lidí (Janu Palachovi 4 plakáty, Janu Zajícovi 
2 plakáty, ostatním 1 plakát).
Zájemcům zašleme výstavu ve formátu PDF k vlast-
nímu vytištění. Pokud byste chtěli využít tuto výsta-
vu ve vaší knihovně, pište na e-mail hartmano@prf.
cuni.cz.

Květa Hartmanová, Knihovna PF UK 
Zdroj: e-konference Knihovna

Dětský knihomol 2018

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.  Ko-
menského vyhlašuje 26. ročník ankety o nejoblíbe-
nější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém 
roce Dětský knihomol 2018. 
Knihovníci a dětští čtenáři mohou hlasovat do  
22. března 2019. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 11. dubna 
2019 v prostorách Českého muzea hudby v Karme-
litské ulici v Praze 1. 
Velmi by nás potěšilo, kdybyste naši anketu pod-
pořili a zapojili do ní i Vaše dětské čtenáře. Potřeb-
né informace naleznete na webových stránkách: 
http://www.npmk.cz/knihovna.

PhDr. Marcela Petrovičová, Národní pedagogické 
muzeum a knihovna J. A. Komenského

Zdroj: e-konference Knihovna

Středočeské knihovny v tisku

Je tu poslední pokračování seriálu o českých a mo-
ravských knihovnách ke 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky, který vychází v Místní kultuře 
na  http://www.mistnikultura.cz/fenomen-ceskych
-knihoven-v-osmickovem-roce-stredocesky-kraj.

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

 

Portál Švédská knižní kořist

Dovoluji si Vás upozornit na nový webový portál  
Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646-1648. 
Jeho cílem je odborné i širší veřejnosti představit 
výsledky postupného mapování všech dochova-
ných knih odvezených švédskými vojsky z českých 
zemí a vizualizace dobrodružného putování těch-
to knih Evropou. Na stránkách portálu jsou kromě 
odborných textů zpřístupněny také digitální kopie 
katalogů původních českých knihoven, které se do-
chovaly v Královské knihovně ve Stockholmu.

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ahoj-leipzig-4-cs3074.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ahoj-leipzig-4-cs3074.html
mailto:hartmano@prf.cuni.cz
mailto:hartmano@prf.cuni.cz
http://www.npmk.cz/knihovna
http://www.mistnikultura.cz/fenomen
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Představujeme obecní knihovny kraje

Obecní Knihovna Zápy 
Adresa: Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, 
Webová stranka: http://www.zapy.cz/, 
E-mail: knihovnazapy@seznam.cz,   
Knihovnice: paní Jana Nováková

 • počet obyvatel: 754
 • počet čtenářů: 29
 • počet návštěvníků za rok: 156
 • počet knihovních jednotek: 2084
 • hodiny pro veřejnost za týden: 3
 • pověřená knihovna: Knihovna města Mladá ......  

.....Boleslav

Knihovna je umístěna v malém domku v areálu úřa-
du městyse Zápy. 
Základní fond knihovny je cca 2.000 svazků ve vol-
ném výběru. Od roku 2013 používáme automatizo-
vaný knihovnický systém Clavius.
Knihovna spolupracuje s místní Mateřskou školkou, 
děti chodí na exkurze a povídání s paní knihovnicí.
Pravidelně se zde také scházejí naše seniorky.
V knihovně je čtenářům k dispozici počítač a paní 
knihovnice vždy zajistí odbornou pomoc. 

Jana Nováková, 
Obecní knihovna Zápy

 

http://www.zapy.cz
mailto:knihovnazapy@seznam.cz
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Modernizace dětského oddělení MěK Kolín

Ve středu 21. listopadu 2018 Městská knihovna Ko-
lín slavnostně představila projekt modernizace dět-
ského oddělení, který byl částečně hrazen z dotace 
Středočeského kraje. 
Za účasti veřejnosti, ale i kolegyň ze středočeských 
knihoven, byla slavnostně přestřižena páska a nové 
oddělení začalo sloužit veřejnosti. Velmi milý kul-
turní program si připravily děti ze 4. ZŠ Kolín. 
Slavnostního otevření se účastnil starosta města 
Kolín, pan Vít Rakušan, který veřejně přislíbil, že  
v roce 2019 bude vypsána architektonická soutěž 
na novou knihovnu v areálu zámku. 
Dalším hostem byl radní Středočeského kraje, pan 
Martin Herman, jenž předal nejen knižní dary pro 
knihovnu, ale přislíbil pomoc i v dalších projektech. 
Pan místostarosta Michael Kašpar ve svém projevu 
připomněl chystanou proměnu zahrady za knihov-
nou, která bude dalším místem, kde se budou moci 
kolínské děti vzdělávat, ale i odpočívat.
Kromě nové výmalby a podlah byly nakoupeny i 
nové knižní certifikované regály, knihovnu vyzdobil 
svými kresbami Ondřej Pokorný. 
Srdečně zveme k návštěvě, přijďte se přesvědčit, 
jak se rekonstrukce povedla.

Libuše Vodičková,
Zástupkyně ředitele Městské knihovny Kolín

Nové webové stránky Klubka

Klub dětských knihoven SKIP má nové webo-
vé stránky, které najdete na adrese http://www.
knihovnadobris.cz/kdk-skip/.
Prosím o trpělivost, na stránkách se ještě pracuje.
Hezký zimní čas přeje a z dobříšské knihovny zdraví
Katka Pechová.

Zdroj: e-konference Andersen

 

http://www.knihovnadobris.cz/kdk
http://www.knihovnadobris.cz/kdk
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Nově otevřená Knihovna Jana Drdy pro 
všechny

Po půlroční přestávce se 15. října otevírá poslední 
část rekonstruované budovy Knihovny Jana Drdy, 
ústřední půjčovna pro dospělé. Nabízí rozšířený 
a uvolněný prostor s klidovou zónou na posezení, 
větší a přehlednější volný výběr knih i časopisů, více 
světla a modernější interiér. Také velmi důležité so-
ciální zázemí nejen pro personál, ale hlavně pro ná-
vštěvníky.
Hlavním důvodem změn v knihovně bylo zříze-
ní bezbariérového přístupu, tedy stavba výtahu a 
úprava průjezdu tak, aby bez problémů mohli do 
všech půjčoven a oddělení vozíčkáři, maminky s ko-
čárky a pohybově hendikepovaní návštěvníci. 
Doufáme, že se zlepší návštěvnost studovny, kam 
pomalu přestávali chodit věrní dlouholetí čtenáři 
prolistovat poslední čísla časopisů a přečíst si novi-
ny. Že nabízené pořady, které se konají ve společen-
ském sále, budou nyní dostupné i těm dříve naroze-
ným, kterým schody do 3. patra už nedělaly dobře.
Toho, že příbramská knihovna neznamená jen půj-
čování knih a časopisů, si jistě všiml každý obyvatel 
města. Dlouhodobě se věnuje i organizaci vzdělá-
vacích a kulturních pořadů. Zejména od počátku  
90. let se vrátila k původnímu záměru první pří-
bramské veřejné lidové knihovny, otevřené 1. října 
roku 1900: knihovna má být nestranným zprostřed-
kovatelem a poskytovatelem veškerého vědění, 
„nemá upřednostňovat žádný směr“ – tedy ani vy-
znání, politický názor, jazyk, barvu kůže atd. 
Krédem je seznámit příbramské obyvatele se vše-
mi dostupnými informacemi, o které projeví zájem 
nebo o kterých ani nevědí. Přesně v duchu zásad 
moderních knihoven, mezi které se chce zařadit. 
Zřetelně to dává najevo svým členstvím v profes-
ním Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, který se hlásí k zásadám mezinárodní asociace 
knihoven IFLA (International Federation of Library 
Associations), trvalým a průběžným vzděláváním 
svých zaměstnanců a neustálou snahou o rozšiřo-
vání a vylepšování svých služeb v moderním duchu.
Věříme, že se v upravené knihovně bude čtenářům 
líbit.

Naďa Čížková, 
Knihovna Jana Drdy Příbram

Časopis pro šikovné děti

Klub tvořivých knihovníků vydal již druhé číslo elek-
tronického tvořivého časopisu, jenž je společným 
dárkem všem dětem, které chodí do knihovny.
Časopis obsahuje autorské listy různých kvízů, oma-
lovánek, vystřihovánek, oblékaček, skládaček, laby-
rintů apod. Cílem této publikace je podpořit tvoři-
vost hlavně u dětí předškolních nebo dětí z nižších 
školních tříd.
Ve formátu pdf si mohou knihovny časopis stáh-
nout z webu Klubu tvořivých knihovníků. Jednotlivá 
čísla naleznete na adrese:
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvori-
vych-knihovniku/maly-tvorivec.
Jednotlivé stránky můžete libovolně tisknout a ko-
pírovat.
Pro potřeby knihovny lze použít běžnou plastovou 
nasazovací hřbetní lištu, aby držely listy u sebe a 
daly se v případě potřeby rozkopírování rychle roz-
pojit.
Časopis vychází 2x ročně, je věnovaný tematicky 
různým ročním obdobím.
Prosíme o maximální propagaci časopisu v knihov-
nách a hlavně v dětských odděleních.
Doufáme, že časopis děti (i knihovny) potěší.
Přejeme dětem hodně radosti při vyplňování úkolů.

Alena Volková Balvínová, 
předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků

P.S. Budeme rádi za vyjádření zpětné vazby, aby-
chom mohly časopis vylepšovat.

Zdroj: e-konference Knihovna

 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly
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Výstava o Tomáši Baťovi

V knihovně VŠE je nyní k vidění výstava s názvem 
Dělník, šéf, člověk – Tomáš Baťa (1876–1932), která 
byla zahájena na podzim 2018 a potrvá až  do září 
roku 2019. Autorkou a kurátorkou výstavy je Jana 
Maroszová, která připravila podle mého názoru vel-
mi zajímavou sondu do různých (i méně známých) 
aspektů života geniálního podnikatele a zakladatele 
světoznámé firmy. 
Abyste si o výstavě mohli udělat trochu představu, 
přikládám ještě pár odkazů:
Pozvánka na webu knihovny: https://knihovna.vse.
cz/2018/11/vystava-delnik-sef-clovek-tomas-ba-
ta-1876-1932/.
Zpráva o vernisáži na webu VŠE: https://www.vse.
cz/zpravodaj/vystava-delnik-sef-clovek-tomas-ba-
ta/.

Ing. Václav Šubrta, ředitel Centra informačních a 
knihovnických služeb, VŠE v Praze

Zdroj: e-konference Knihovna

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vy-
dal Zprávu o českém knižním trhu 2017/18

Český knižní trh v roce 2017 zpomalil svůj růst na 2,5 
%, což je méně než růst celé ekonomiky. Odhad cel-
kového objemu českého knižního trhu představuje 
za sledované období cca 8 mld. Kč. V souhrnném 
čísle je zahrnut i růst prodeje elektronických knih a 
audioknih, který byl vyšší - cca 14 %. Poprvé se pro-
dal více než jeden milion e-knih. Přesto e-knihy tvo-
ří jen 1,5 % objemu celého knižního trhu, který do-
sáhl hranice 8 miliard Kč včetně DPH. Celkový počet 
vydaných titulů druhým rokem klesá. Celkem vyšlo 
zhruba 15 300 titulů s vročením 2017, tedy přibliž-
ně o 200 méně než titulů s vročením 2016. "Přesné 
příčiny neznáme. Už dlouho však upozorňujeme na 
to, že nelegální kopírování devastuje zejména trh  
s naučnou literaturou. Významné množství knih vy-
chází pouze díky ,nadšenectví' některých vydavate-
lů, ale finančně se nemůže vyplatit. Není tedy vy-
loučeno, že právě těmto ,nadšencům' již definitivně 
dochází dech," píše v úvodu zprávy předseda SČKN 
Martin Vopěnka.
Nejsilnějším nakladatelstvím podle počtu vyda-
ných titulů je Albatros Media, která zaznamenala 

významnější nárůst počtu vydaných titulů. V roce 
2017 také pokračovalo posilování velkých firem na 
trhu, a to jak v oblasti nakladatelství, tak v oblas-
ti knihkupeckých řetězců. Akviziční činnost se týká 
velkých velkých subjektů, zejména firem Eurome-
dia Group a Albatros Media, která vede ke vzniku 
velkých uskupení. Cestou akvizic se letos vydala i 
Grada Publishing. Také z pohledu tržeb za prodej 
vlastních knih je nejsilnějším subjektem českého 
knižního trhu Albatros Media. Podle celkového 
obratu ale dosahuje vyšších výsledků Euromedia 
Group. Největším knihkupeckým řetězcem podle 
počtu prodejen je Kanzelsberger. Pod touto znač-
kou provozuje 58 prodejen a v Brně dvě prodejny 
pod tradiční značkou Barvič a Novotný. Nejvyššího 
obratu dosahuje knižní maloobchodní řetězec Lu-
xor (donedávna Neoluxor), v současnosti celkem  
s 33 prodejnami, především v obchodních cent-
rech. Jeho obchodní síť má významné postavení  
v Praze, kde provozuje 13 knihkupectví, z nichž Pa-
lác knih Luxor je největším knihkupectvím ve střed-
ní Evropě. V roce 2018 byly do této maloobchodní 
sítě připojeny tři prodejny Papyrus, které provozo-
val nezávislý knihkupec. 
Celou zprávu si můžete přečíst na https://www.
sckn.cz/file/wysiwyg/files/Zprava_o_ceskem_kniz-
nim_trhu_2017_18.pdf.

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

Dělicí linie ve společnosti - mimořádná 
grantová výzva

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mi-
mořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří 
projekty, které směřují k překonávání dělicích linií 
ve společnosti. Česko-německý fond budoucnosti 
je nadační fond, který podporuje vzájemnou spo-
lupráci mezi Čechy a Němci. Problém rozdělení 
společnosti je palčivý jak v České republice, tak i  
v Německu. V rámci mimořádné grantové výzvy bu-
dou příspěvkem až ve výši 70 % projektových ná-
kladů podpořeny takové společné česko-německé 
aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, 
pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují 
dialog uvnitř společnosti. Vítány jsou inovativní a 

https://knihovna.vse.cz/2018/11/vystava
https://knihovna.vse.cz/2018/11/vystava
https://www.vse.cz/zpravodaj/vystava
https://www.vse.cz/zpravodaj/vystava
https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/Zprava_o_ceskem_kniznim_trhu_2017_18.pdf
https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/Zprava_o_ceskem_kniznim_trhu_2017_18.pdf
https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/Zprava_o_ceskem_kniznim_trhu_2017_18.pdf
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Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil jedenáctý ročník projektu na pod-
poru čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka 
pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských 
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. 
Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd zá-
kladních škol veřejná knihovna ve spolupráci se ško-
lami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihov-
na musí být institucionálním členem SKIP ČR. Pro 
jedenáctý ročník bude vydána kniha spisovatele 
Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz - Kde se 
nosí krky.
Knihovny a školy mají možnost zakoupit jakýkoliv 
počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč/kus). 
Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu - 
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/
knizka-pro-prvnacka-objednavka. Pokud zásilka 
bude fakturována knihovně, tak poštovní činí 0 Kč, 
pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 
Kč. (Knihy zdarma v roce 2019 nebudou).
Veškeré nové informace o průběhu projektu budou 
průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány 
prostřednictvím konference Andersen. Je žádoucí, 
aby se knihovny do projektu přihlášené přihlásily i 
do elektronické konference Andersen a průběžně 
sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Nedojde 
tak ke křížení a ztrátě informací.
Objednávky - https://www.skipcr.cz/akce-a-projek-
ty/formulare/knizka-pro-prvnacka-objednavka.
Více informací na https://www.skipcr.cz/akce-a
-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka
-pro-prvnacka.

Zdroj: e-konference Andersen

Audiovizuální výukové lekce

Přemýšlíte-li, jak přiblížit vašim čtenářům celospo-
lečenská témata, můžete využít Audiovizuální vý-
ukové lekce zdarma na webu Jednoho světa na 
školách. Témata: Lidská práva, Globální rozvojové 
vzdělávání, Sociální problematika, Moderní česko-
slovenské dějiny, Občanská angažovanost, Mediální 
vzdělávání, Filmová výchova, Životní prostředí, Vý-
uka jazyků, Přírodní vědy.
Lekce sestávají z filmu, výukových materiálů, do-
provodných a doporučených materiálů. Jsou sice 
určeny primárně pro učitele, ale stejně tak je může-
te využít i v knihovně. (Některé materiály jsou do-
stupné až po registraci, ale ta je jednoduchá.)
Jeden svět na školách k tomu dělá semináře pro 
učitele a v zásadě je možné obsadit nějaké místo 
zaměstnancem knihovny. Pokud by se sešlo třeba 
20 lidí naráz, uspořádali by speciální seminář pro 

knihovny. V rámci projektu Měsíc filmu na školách 
jezdí pamětníci debatovat do škol. Na webu JSNŠ 
mají mapu zapojených škol. Pokud byste měli zájem 
pozvat na besedu prověřeného řečníka – pamětní-
ka, můžete si v mapě vybrat školu podle regionu a 
zjistit od školy, kdo z pamětníků se jim osvědčil.
Celá zpráva na webu i s obrázkem: http://bit.ly/au-
dio-vizualni-lekce.

Zdroj: e-konference Andersen

kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti, ale 
také vzdělávací a diskuzní formáty.
O podporu svých nových česko-německých aktivit 
až do výše 70 % mohou nadto žádat také subjekty  
z menších obcí, městských periférií nebo z oblastí 
se sociálním napětím. Není nutné, aby souvisely 
s tématem rozdělené společnosti. Vítány jsou ze-
jména několikadenní setkávací formáty středních 
odborných škol/učilišť a center pro mládež. Mimo-
řádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 
2019. O podporu v rámci tohoto programu je mož-
no žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposle-
dy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je 
aktivní zapojení českého i německého partnera do 
projektu. 
Další informace najdete na www.fb.cz/co-podporu-
jeme/tema-roku/2019/pojd-do-toho-prekonavani-
delicich-linii-ve-spolecnosti. 
Vaše projektové nápady s námi před podáním žá-
dosti konzultujte. Pomůže vám s nimi Jacob Venuß, 
jacob.venuss@fb.cz, tel. 266 312 004.

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

Fishman, David E., 1957-   [Book smugglers. Česky]
Pašeráci knih : boj o záchranu židovských pokladů 
před nacisty a komunisty / David E. Fishman ; z an-
gličtiny přeložila Martina Neradová. -- Vydání první. 
-- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2018. -- 373 stran, 
16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustra-
ce, portréty
ISBN 978-80-7579-025-5

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského / Ivo 
Purš, Hedvika Kuchařová (edd.). -- 1. vydání. -- Pra-
ha : Artefactum, 2015. -- 2 svazky : barevné ilustra-
ce, faksimile
ISBN 978-80-86890-74-6 (soubor). -- ISBN 978-80-
86890-72-2 (texty). -- ISBN 978-80-86890-73-9 (ka-
talog)

Nejlepší knihy dětem : výběr z českých knih pro děti 
a mládež 2017-2018 / texty Jana Čeňková, Petr Ma-
toušek (ed.) & Milena Šubrtová. -- V Praze : Komise 
pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů ve spolupráci s Českou sekcí IBBY a SKIP, 
2018. -- 31 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-907020-0-4

Z novinek z fondu Knihovny knihovnické  
literatury NK ČR za měsíc listopad

Šámal, Petr, 1972-
Literární kronika první republiky : události, díla, 
souvislosti / Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír 
Barborík, Pavel Janáček a kol. -- Praha : Academia : 
Památník národního písemnictví : Ústav pro českou 
literaturu AV ČR, v.v.i, 2018. -- 518 stran : ilustrace 
(některé barevné), portréty, faksimile
ISBN 978-80-200-2909-6 (Academia). -- ISBN 978-
80-87376-48-5 (Památník národního písemnictví). 
-- ISBN 978-80-88069-63-8 (Ústav pro českou lite-
raturu AV ČR)
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