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Knihovna v Kněževsi na Rakovnicku oslavila 
150. výročí svého založení

I v téhle zvláštní covidové době jsme v Kněževsi ne-
zapomněli na významné výročí, a to 150 let od za-
ložení kněževeské knihovny. Vznikla 1. ledna 1870. 
Velkými osobnostmi u jejího zrodu byli Jindřich 
Junek, Václav Hornof a Josef Amler, který věnoval 
knihovně několik stovek knih. Dnes čítá knihovna 
na dvacet tisíc svazků a patří mezi největší knihovny 
na Rakovnicku.
Oslavy se konaly 12. září 2020. Publicista Roman 
Hartl připravil informační panely s texty a foto-
grafiemi a seznámil přítomné s historií knihovny,  
s osobnostmi a vlastně všechny provedl před i po-
válečným životem knihovny. 
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si knihy, 
které se dochovaly právě z prvních dnů kněževeské 
knihovny.

Zdena Malafová, Úřad městyse Kněževes

My se také připojujeme ke gratulantům. Za redak-
ci bulletinu a za celé Krajské knihovnické centrum 
SVK v Kladně bychom moc rádi kněževeské 150leté 
knihovně popřáli bohatý a zajímavý knižní fond a 
vždy spokojené čtenáře.

www.svkkl.cz
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Inspirace z jiných krajů
Komiksový koutek pro teenagery

Milé kolegyně, milí kolegové, s velkou radostí ozna-
mujeme, že jsme otevřeli komiksový koutek pro 
teenagery, na jehož realizaci finančně přispěl zři-
zovatel Město Planá nad Lužnicí a místní firma Pila 
Pasák. Autorkou výtvarné podoby je opět Romana 
Laštovičková, která loni originálně vymalovala dět-
ské oddělení knihovny.
Její maminka připravila stejně jako loni neuvěřitel-
né lukulské hody.
Patří jim velikánský dík a rovněž tak i dětem ze ZŠ, 
které nám s panem učitelem přišly zazpívat.
Fotogalerie je zde: https://www.facebook.com/me-
dia/set/?set=a.3335924913156041&type=3&__
tn__=-UC-R

Zdroj: FB stránky Městské knihovny  
Planá nad Lužnicí

Audiozáznamy přednášek z CovidCONu

Pro deštivý podzim Sdružení knihoven ČR doporu-
čuje kromě čtení a dívání se na filmy také poslech. 
CovidCON do ucha! Záznam přednášek povedené 
konference na našich stránkách: https://sdruk.cz/
covidcon-do-ucha/
Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím i part-
nerům akce. A těšíme se příště. Ale snad už na jiné 
téma...

Zdroj: e-konference Knihovna

První zkušenosti s Jitsi Meet 
Online nástroj pro videoschůzky

Epidemická situace nás přinutila účastnit se někte-
rých knihovnických akcí online. Přesvědčili jsme se, 
že to není složité, že se nemusíme ničeho obávat. A 
tak jsme spolu s knihovníky (i z menších a neprofe-
sionálních knihoven) pomalu začali jeden z online  
nástrojů používat. 
Jitsi Meet je videokonferenční server určený pro 
snadnou a rychlou instalaci. Aplikace Jitsi Meet 
funguje přes webový prohlížeč, a to dokonce bez 
zakládání účtu a zdarma. Nejlépe funguje v prohlí-
žeči Chrome.
Nástroj je vhodný pro online konference do 20 
účastníků. Možnosti využití vidíme právě také  
v knihovnách. Můžeme uspořádat online čtenářský 
klub, poradenství pro knihovny i čtenáře,  setkání 
seniorů atd.
Některé knihovny již začaly tento nástroj používat. 
Příkladem může být knihovna v Horoměřicích, kte-
rá prostřednictvím podobného nástroje zavedla on-
line čtení pro děti i dospělé. 
Pro ty knihovníky, kteří si přeci jen netroufají sami 
se s tímto nástrojem pro videoschůzky seznámit, 
připravujeme malá školení. Před takovým online 
setkáním včas zájemcům zašleme jednoduché po-
kyny, aby se jim připojení zdařilo. Vyzkoušet to je 
opravdu snadné.

Metodici Krajského knihovnického centra  
SVK v Kladně

Metodický pokyn pro postupy 
rekonstrukce knihoven

Metodické centrum Moravské zemské knihovny při-
pravilo Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce 
knihoven. Zpracovaly Lenka Dostálová a Monika 
Kratochvílová.
Metodika předkládá doporučené postupy a para-
metry pro optimální průběh rekonstrukce v knihov-
nách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 
40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních mís-
tech mohou použít uvedená doporučení přiměře-
ně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihov-
ny, k potřebám a možnostem místa.
Jedná se o metodiku Ministerstva kultury č. 209 ze 
dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. 
MK-S 5556/2020 OVV.
Metodika je k dispozici ke stažení na: http://inve-
nio.nusl.cz/record/432048

Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3335924913156041&type=3&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3335924913156041&type=3&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3335924913156041&type=3&__tn__=-UC-R
https://sdruk.cz/covidcon
https://sdruk.cz/covidcon
http://invenio.nusl.cz/record/432048
http://invenio.nusl.cz/record/432048
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Představujeme obecní knihovny kraje

Knihovna městyse Čechtice
Na Lázni 335, 257 65 Čechtice
E-mail: hedvikakrucka@seznam.cz
knihovnice: Lucie Jiříková

Statistické údaje (rok 2017)
• počet obyvatel obce: 1 377
• počet čtenářů: 106
• počet knihovních jednotek: 10 640
• počet hodin pro veřejnost týdně: 15
• pověřená knihovna: Městská knihovna Benešov

Knihovna byla založena jako obecní v roce 1900.  
V roce 1989 byla zřízena jako středisková s profesi-
onálním pracovníkem a do dnešní doby se pětkrát 
stěhovala. Nyní se knihovna nachází ve druhém pa-
tře budovy Základní školy Čechtice. Prostor je pod-
krovní a má 110 m².
Pro občany je knihovna přístupná dva dny v týdnu. 
Všechny knihy jsou pro čtenáře k dispozici ve volném 
výběru. Kromě základního fondu nabízí knihovna i 
knihy z výměnného fondu Městské knihovny Bene-
šov a aktuální fond, který je pořizován z finančních 
prostředků městyse. Pro čtenáře nakupujeme také 
vybrané časopisy – jak pro dospělé, tak pro děti.
Knihovnu pravidelně navštěvují předškoláci z místní 
mateřské školy, předčítáme pohádky, věnujeme se 
výtvarným činnostem. Dále připravujeme návštěvy 
knihovny pro žáky základní školy v rámci projekto-
vých dnů.

Do budoucna plánujeme zavést moderní automati-
zovaný systém. Velkou pozornost budeme věnovat 
obnově knihovního fondu. A konečně, výhledově 
bychom se chtěli soustředit také na pořádání akcí a 
vytvoření prostoru pro setkávání i vzdělávání všech 
věkových kategorií čtenářů.

Hedvika Krucká, 
Knihovna městyse Čechtice

mailto:hedvikakrucka@seznam.cz
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On-line výstava Komenský v obrazech

V úterý 29. září 2020 začala v Moravské zemské 
knihovně výstava Komenský v obrazech u příležitos-
ti výročí 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. 
Portál Knihovny.cz připravil virtuální verzi výstavy, 
kterou jsme doplnili o zdroje z fondů knihoven. Mů-
žete si prolistovat nejvýznamnější díla Komenské-
ho v elektronické podobě, k dispozici je také sbírka 
Komenského map a nechybí ani přístup do sbírky 
komenian v MZK. 
Online výstava je dostupná na adrese:
https://komensky.knihovny.cz
Najdete zde také krátké filmy ČT i animované video 
přibližující život Komenského dětem a mládeži.

Zdroj: eduletter portálu knihovny.cz

Vybíráme z EDULETTERu portálu Knihovny.cz

Knihovny.cz a publikace dostupné v režimu 
DNNT

Podívejte se na dvouminutové názorné video na 
youtube. V katalogu beletrie a odborné literatury 
portálu knihovny.cz najdete zdarma plné texty děl 
nedostupných na trhu. Jsou online dostupné pro 
registrované:
Ve fasetě Typ výpůjčky přibyla možnost Online do-
stupné pro registrované. V praxi to znamená, že 
pokud ji uživatel zatrhne, získá výběr publikací do-
stupných v režimu DNNT (Díla nedostupná na trhu) 
přes digitální knihovnu. Uživatel se k těmto doku-
mentům dostane online pouze tehdy, pokud má 
platnou registraci v některé z knihoven, které mají 
smlouvu s Národní knihovnou o využití DNNT a kte-
ré jsou současně zapojeny do portálu. 

Zdroj: eduletter portálu knihovny.cz

 

Nabídka putovní výstavy Romano suno  
do knihoven

Nabízíme zdarma knihovnám putovní výstavu Ro-
mano suno. Putovní výstava Romano suno sestává 
z toho nejlepšího ze stejnojmenné výtvarné a lite-
rární soutěže v romštině pro děti. Výstava přibližuje 
svět, zkušenosti a názory romských dětí. Jedná se o 
plakáty s dětskými obrázky a texty dětí v romštině 
a v českém překladu. Máme plakáty A0, A1 a za-
laminované originály obrázků A3 - podle prostorů 
knihovny.
Výstavu sama přijedu nainstalovat a odinstalovat. 
Plakáty máme v  lehkých přenosných rámech. A3 
zachycujeme obyčejnými kolíčky na šňůru.

Marie Podlahová Bořkovcová, Nová škola, o. p. s.
marie.borkovcova@novaskolaops.cz

Zdroj: e-konfernce SKIP

Bezpečná práce na dálku

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost připra-
vil několik manuálů a doporučení pro bezpečnou 
práci na dálku a videokonference:

Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i 
zaměstnance - https://www.nukib.cz/cs/infoservis/
doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-dopo-
ruceni-pro-firmy-i-zamestnance/ 

Videokonference bezpečně - https://www.nukib.
cz/download/publikace/podpurne_materia-
ly/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-
1-barevne.pdf

Bezpečnostní standard pro videokonference 
- https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/
1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro
-videokonference/ 

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Region
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Noc s Andersenem v Třinci poprvé on-line

I my z východu bychom vám rádi popsali moc hez-
kou zkušenost z letošní první Noci s Andersenem 
on-line. Máme radost z úspěšné a povedené akce 
a chceme se s vámi podělit, případně inspirovat se 
navzájem do dalších aktivit, které nebudou moct 
být naživo. Pokud máte podobnou zkušenost nebo 
nad něčím váháte, napište nám.

Dvacátý ročník pohádkové Noci s Andersenem se 
nemohl konat tradičně v knihovně s dětmi. Přes-
to jsme se do organizace pustili a hendikep jsme 
přetvořili na výhodu. Noc s Andersenem jsme ma-
ximálně otevřeli a skrze on-line spojení jsme se do-
stali do domovů našich malých i velkých čtenářů.
S propagací jsme příliš nepospíchali, protože situa-
ce se velmi rychle měnila a akci předcházelo vyhlá-
šení nouzového stavu a nových opatření proti šíření
Covid-19. Určitým způsobem to však pomohlo, 
protože jsme byli jedna z mála institucí, která se 
pustila do organizace akcí i přes všechna omezení.  
O Noci s Andersenem se tak hodně psalo v médi-
ích a příspěvky s pozvánkami na sociálních sítích a 
webu knihovny měly nadprůměrný dosah.
Do společné Noci s Andersenem se díky tomu za-
pojilo 40 rodin, což bylo asi 60 dětí, a většina z nich 
byla z Třinecka, ale on-line nás živě sledovali lidé 
ze všech koutů České republiky (v průměru to bylo 
30 diváků v jednu chvíli). Výhodu měli místní, kteří 
se zaregistrovali, protože pro ně jsme vybrali knihy  
k předčítání a připravili balíčky s překvapením. Kdo 
využil příležitosti, objevil v balíčku materiál a návod 
na společné tvoření, informace o H. Ch. Anderseno-
vi, knižní dárek a dobrotu.
Asi nikoho nepřekvapí, že jsme ze začátku byli ner-
vózní, protože jsme zvyklí na přítomnost čtenářů  
u nás v knihovně a přímou interakci či zpětnou vaz-
bu.
Ale nakonec vše fungovalo skvěle a prvotní nervozi-
ta velmi rychle opadla.
Interakce od diváků byla výborná, komunikovali  
s námi přes chat a e-mail a dávali nám najevo svou 
podporu. Už v průběhu večera nám posílali fotky a
nadšené komentáře. Sledujících neubývalo, skoro 
všichni s námi zůstali až do posledního vstupu. Noc 
tak získala nový důležitý rozměr, podpořila rodiny 

a čas, který společně trávili (smysluplně a zábav-
ně) doma a zároveň s knihovnou. Dle reakce jedné 
maminky: "Super nápad s Nocí naživo, zatím měla 
příležitost zažít osobně v knihovně jen Eliška, takhle 
jsme byli spolu všichni. Pro mě skvělý zážitek."
V průběhu večera jsme malým i větším dětem četli 
pohádky i strašidelné příběhy, představili pár zají-
mavých knižních novinek a deskovou hru pro celou 
rodinu. Přišel taky čas na tvoření záložky, soutěž, 
kvíz a docela legrační a nečekaný závěr - počítání 
oveček. Že jste u toho nebyli? Nevadí, můžete si 
celé živé vysílání pustit ze záznamu a zažít poprvé 
nebo znovu Noc s Andersenem u vás doma.
Máme radost, že rodiny spolu trávily čas doma  
u knížky a zároveň byly tak trochu i s námi v knihov-
ně. Ten páteční večer si udělali něčím jiný, netradič-
ní, zajímavý, nezapomenutelný. Jako nejdůležitější 
vnímáme, že jsme si to užili my i diváci. Bavilo to 
nás i děti a podle reakcí i rodiče. Stále nám chodí 
krásné zpětné vazby a pochvaly.

Marika Zadembská,  
marika.zadembska@knihovnatrinec.cz  

vedoucí služeb pro děti a mládež Knihovny Třinec
Zdroj: e-konference Knihovna

Rozhovor s autorem na youtube

V pondělí 26. října 2020 proběhl ve zdech uzavře-
né Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  
v živém přenosu rozhovor s autorem kontroverzní 
knihy "Kundera - český život a doba". S Janem No-
vákem hovořil Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. z Univerzity 
Pardubice. 
Záznam je možné zhlédnout na https://www.face-
book.com/SVKHK/videos/3302173836567831

Zdroj: e-konference Knihovna
 

mailto:marika.zadembska@knihovnatrinec.cz
https://www.facebook.com/SVKHK/videos/3302173836567831
https://www.facebook.com/SVKHK/videos/3302173836567831
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Hrabě, Jiří, 1980- 
Jen jsme šli kolem : patnáct rozhovorů z časopisu 
Vital / Jiří Hrabě & kolektiv ; fotografie: Jan Bartoš. 
-- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 2020. -- 205 stran : 
ilustrace, portréty ; 21 cm
 ISBN 978-80-264-3079-7

15 otisků silných a inspirativních životů  
v patnácti rozhovorech

Kniha Jen jsme šli kolem je výběrem inspirativních 
rozhovorů s významnými osobnostmi, mistry svých 
oborů. Řada z nich už nežije, jejich příběhy jsou ale 
natolik silné, že by byla škoda se o ně nepodělit. Je 
v nich totiž otištěna hluboká podstata lidství a vůle 
po svobodě, která formovala generace 20. století.
Rozhovory vznikaly během více jak deseti let pro 
mezigenerační časopis Vital. 
Daisy Mrázková/Miloš Doležal/Arnošt Lustig/Len-
ka Reinerová/Miloš Vojtěchovský/Josef Koutecký/
Věra Nováková/Oldřich Škácha/Vratislav Brabenec/
Ivan Vyskočil/Karel Tejkal/Milena Kalinovská/Mi-
chael Třeštík/Agnieszka Holland
Cena: 329 Kč
Objednávky knih lze zasílat na email: petra.pecho-
va@elpida.cz nebo volat na tel.: 725 367 232

Petra Pechová, Elpida
Zdroj: e-konference SKIP

 

Knížka pro prvňáčka 2020/2021

SKIP ČR vyhlašuje třináctý 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. Ve 
školním roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky 
Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – 
První školní výlet.
Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit 
jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 
(20 Kč/kus). Tento údaj bude uveden v přihlášce do 
projektu, prosíme o jeho vyplnění – https://www.
skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/knizka-pro
-prvnacka-prihlaska-a-objednavka. Pokud zásilka 
bude fakturována knihovně, tak poštovné činí 0 Kč, 
pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 
Kč.

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou 
průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány 
prostřednictvím konference Andersen. Knihovny 
do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do 
elektronické konference Andersen přihlásily a prů-
běžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.
Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.
Objednávky - https://www.skipcr.cz/akce-a-projek-
ty/formulare/knizka-pro-prvnacka-prihlaska-a-ob-
jednavka.
Více informací na - https://www.skipcr.cz/akce-a
-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka
-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro
-prvnacka-2020-2021.

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

mailto:petra.pechova@elpida.cz
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Bookstart - podpora Čtení pomáhá

Nové sety projektu Bookstart pro tříleté děti jsou 
opravdu bohaté a vymazlené :) Obsahují krásnou 
ilustrovanou pohádkovou knížku Ivony Březinové 
(ilustr. B. Buchalová) s otázkami, aktivitami, slov-
níčkem, 168 stran! Dále pexetrio, ukázkové číslo 
časopisu Puntík, kartičku Audiotéky, komiksový me-
todický sešit ve spolupráci s nakl. CREW, úžasný ba-
tůžek atd... cena setu jen 80 Kč!
Jistě chápete, že cena setu je pouze symbolická, a 
tak musíme využít vícezdrojové financování projek-
tu. Velice děkujeme společnosti ČEPS za její pod-
poru a dále potřebujeme pomoc od vás! Prosím 
motivujte děti, aby podpořily naši charitu na Čtení 
pomáhá - https://www.ctenipomaha.cz/cs/Chari-
ty/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart.
Chápeme, že je v současné situaci problematické 
děti oslovit, ale prosím využijte své webové stránky 
a primárně sociální sítě, aby náš projekt děti pod-
pořily. Pokud lze v této zvláštní době dětem něco 
doporučit, tak je to jistě čtení knih - a určitě podpo-
ra našeho projektu Bookstart :)
Děkujeme za pomoc.

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

Malý tvořivec - Zima 2020

Klub tvořivých knihovníků vydal další číslo elektro-
nického časopisu Malý tvořivec – Zima 2020.
Časopis je společným dárkem dětem, které chodí 
do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů 
pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a 
snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. 
Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován 
různým ročním obdobím.
Nové číslo Zima 2000 naleznete ve formátu pdf na 
webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP na adrese:
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvo-
rivych-knihovniku/maly-tvorivec/zima2020.pdf/
view
Na téže stránce si v červeném boxu vlevo můžete 
stáhnout i předchozí čísla.
Prosíme o maximální propagaci časopisu v knihov-
nách, hlavně v dětských odděleních.
Knihovny mohou jednotlivé stránky libovolně tisk-
nout a kopírovat pro účely různých akcí pořádaných 
v knihovnách i pro jednotlivé malé čtenáře. Pro 
potřeby knihovny doporučujeme použít běžnou 
plastovou nasazovací hřbetní lištu, aby listy držely 
u sebe a daly se v případě potřeby rychle rozpojit.
Předem děkujeme za vyjádření zpětné vazby o po-
užívání časopisu v knihovnách i za zaslání připomí-
nek k tomuto novému číslu i k číslům předchozím, 
abychom mohli naši společnou práci stále vylepšo-
vat. Oboje, prosím, posílejte na e-mailovou adresu 
balbal@seznam.cz, vše bude předáno celé redakční 
radě časopisu i autorům jednotlivých kvízů.
Doufáme, že časopis potěší děti, rodiče i knihovny. 
Přejeme dětem hodně radosti při vyplňování úkolů.
Za redakční radu

Alena Volková Balvínová (předsedkyně  
Klubu tvořivých knihovníků SKIP) a

Andrea Beranová (šéfredaktorka časopisu)
Zdroj: e-konference SKIP

 

Kybernetická a informační bezpečnost
Materiály NÚKIB

Na oddělení vzdělávání NÚKIB jsme ve studiu při-
pravili krátké videorozhovory s hosty (např. Český 
rozhlas, Rádio Junior, JSNS, Univerzita Karlova) a  
k těmto krátkým rozhovorům přibalili spoustu ma-
teriálů do výuky (audioknihy, interaktivní kurzy, 
komiksový instagram, hry, podcasty, seriály, videa 
atp). Cílem je pomoc učitelům s distanční výukou 
a šíření osvěty v kybernetické a informační bezpeč-
nosti (od 1. třídy ZŠ po 9. třídu ZŠ). Vše bude od 23. 
11. volně dostupné na adrese: http://www.osveta.
nukib.cz/festival

David Kudrna, Národní úřad pro  
kybernetickou a informační bezpečnost

Zdroj: e-konference Vzdělávání

https://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/projekt
https://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/projekt
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/zima2020.pdf/view
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mailto:balbal@seznam.cz
http://www.osveta.nukib.cz/festival
http://www.osveta.nukib.cz/festival


MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6/2020

= 8 =

Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny 
ČR

Dítěti vstříc : teorie literatury pro děti a mládež / 
Jana Segi Lukavská (ed.). -- První vydání. -- Brno : 
Host ; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
2018. -- 275 stran. -- (Teoretická knihovna ; 36)
ISBN 978-80-7577-413-2 (Host). -- ISBN 978-80-
88069-68-3 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Dobřichovský, Tomáš, 1974-
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslo-
vých : právo duševního vlastnictví v systému sou-
kromého práva a výzvy informační společnosti / 
Tomáš Dobřichovský a kolektiv. -- Praha : Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2019. -- 82 stran
ISBN 978-80-87975-96-1

Pořízková, Lenka, 1980-
Nakladatelská redakční práce: teorie a praxe / Len-
ka Pořízková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2018. -- 120 stran : ilustrace. 
-- (Edice studijních materiálů)
ISBN 978-80-244-5473-3
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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

Mi(ni)str knihovnictví : kolektivní monografie k ži-
votnímu jubileu PhDr. Víta Richtera / k vydání při-
pravila Renáta Salátová. -- 1. vydání. -- Praha : Ná-
rodní knihovna České republiky, 2020. -- 178 stran : 
ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile
ISBN 978-80-7050-723-0

Voit, Petr, 1956-
Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : 
od gotiky na práh baroka / Petr Voit. -- Vydání: prv-
ní. -- Praha : Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově, 2020. -- 409 stran : ilustrace (převážně 
barevné), portréty, faksimile. -- (Bibliotheca Straho-
viensis. Series monographica, ISSN 1213-6514 ; IX.)
ISBN 978-80-88009-18-4

Služby knihoven knihovnám : krajské programy re-
gionálních funkcí na podporu knihoven. -- 2. pře-
pracované vydání. -- Praha : Národní knihovna Čes-
ké republiky - Knihovnický institut, 2020. -- 19 stran 
: barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-726-1

Standard pro dobrou knihovnu : metodický pokyn 
Ministerstva kultury k vymezení standardu veřej-
ných knihovnických a informačních služeb poskyto-
vaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozova-
nými obcemi a kraji na území České republiky. -- 4. 
přepracované vydání. -- Praha : Národní knihovna 
České republiky - Knihovnický institut, 2020. -- 13 
stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-725-4
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