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Týden knihoven s Wikipedií

Pro letošní Týden knihoven navázal SKIP spolupráci 
se spolkem Wikimedia a již nyní vyzýváme knihov-
ny, aby o prázdninách přidaly článek a fotografii 
o své knihovně na Wikipedii - nejlepší příspěvky 
knihoven oceníme v rámci Týdne knihoven 2019!
Týden knihoven s Wikipedií je společný projekt 
spolku Wikimedia Česká republika a Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků (SKIP), který má za 
cíl v rámci Týdne knihoven 2019 (30. září - 6. října) 
vyzvat vás, knihovníky z celého Česka, abyste se za-
pojili do tvorby Wikipedie. Do čeho se můžete pus-
tit? 
Drobná editace v podobě přidání odstavce  
o knihovně do článku o obci/instituci, ke které vaše 
knihovna náleží, přidání fotografie vaší knihovny do 
článku, založení nového článku o vaší knihovně.
Od účastníků našich knihovnických kurzů víme, že 
je náročné si v pracovní době na něco takového na-
jít čas. Proto navrhujeme započítat dobu strávenou 
editováním do individuálního vzdělávání. Věříme, 
že zapojením se do Týdne knihoven s Wikipedií po-
můžete nejen čtenářům Wikipedie snadno najít ak-
tuální informace o vaší knihovně, ale že i vy sami 
se naučíte důležitou dovednost v podobě editová-
ní největší online encyklopedie, kterou jistě ve své 
profesi využijete i v budoucnu. 
Těšíme se na vaše editace i případné dotazy, které 
nám můžete zasílat na e-mail knihovny@wikime-
dia.cz. 
Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipe-
die:T%C3%BDden_knihoven_s_Wikipedi%C3%AD.

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

 

Knihovnické kurzy dle NSK a kurz digitaliza-
ce v MZK v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná 
místa v kurzech: Referenční knihovník a Knihovník  
v přímých službách - termín konání: 2. září až 31. 
prosince 2019.
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy kva-
lifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky  
z daných typových pozic profese "Knihovník/
knihovnice". Důraz je kladen na praktické procviče-
ní dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-k-
nihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-
soustavy-kvalifikaci.
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR  
v rámci programu VISK 2 je pro rok 2019 cena těch-
to kurzů 1.000 Kč. Cena zkoušky (ke které se ucha-
zeči hlásí zvlášť) je u úspěšných absolventů těchto 
kurzů 1.500 Kč.
Současně nabízíme také volná místa do e-learnin-
gového kurzu Digitalizace v knihovnách. 
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro 
přihlášení najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-k-
nihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-k-
nihovnach.
Těšíme se na Vaši účast.

Adéla Dilhofová,  
Moravská zemská knihovna v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

 

Nový studijní materiál 

Prezentace z přednášky o italské literatuře je pro 
Vás umístěna na https://www.svkkl.cz/pro-knihov-
ny/studijni-materialy-z-prednasek-a-porad. Lektor-
kou byla paní PhDr. Alice Flemrová, Ph.D., akce se 
konala 24. června 2019.

Zdroj: KKC Kladno
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Výsledky v soutěži Kamarádka knihovna
7. ročník

Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna zís-
kaly -  Městská knihovna Dobříš a Masarykova ve-
řejná knihovna Vsetín.
Dne 4. 6. 2019 byly v Klementinu vyhlášeny ceny 
soutěže Kamarádka knihovna 2018-2019. Kamarád-
ka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské 
oddělení knihovny v České republice. Soutěž orga-
nizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní 
knihovny ČR. Knihovny soutěžily ve dvou kategori-
ích a ceny si odnesly tyto knihovny:
Kategorie do 15 000 obyvatel:
3. místo - Knihovna manželů Tomanových Rožmitál 
pod Třemšínem 2. místo - Městská knihovna Nová 
Paka 2. místo - Městská knihovna Rokycany 1. místo 
- Městská knihovna Dobříš.
Kategorie nad 15 000 obyvatel:
3. místo - Knihovna města Plzně
3. místo - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 2. místo 
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 1. mís-
to - Masarykova veřejná knihovna Vsetín.
Všem knihovnám gratulujeme a těšíme se na další 
ročník soutěže Kamarádka knihovna!

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

Burza nápadů

Čtenářské kluby si Vás dovolují pozvat na Burzu ná-
padů, která se uskuteční v říjnu v Praze a v Brně. 
Více informací naleznete v přiložených pozvánkách 
a na webu Nové školy, o. p. s., elektronická regist-
race na obě akce bude spuštěna nejpozději do 20. 
června, proto pokud již nyní víte, že se budete chtít 
zúčastnit, sledujte Burzu Praha zde: http://novas-
kolaops.cz/ctenarska-burza-napadu-rijen2019-pra-
ha či Burzu Brno zde: http://novaskolaops.cz/cte-
narska-burza-napadu-rijen2019-brno.
Máte-li kolem sebe kolegy či přátele, které by akce 
také mohla zajímat, moc Vás prosíme o šíření.
Těšíme se na Vás!

Kamila Šebková, Nová škola, o. p. s.
Zdroj: e-konference Andersen

Putovní výstava Albatrosu

Albatros Media nabízí možnost poskytnout k zapůj-
čení výstavu k 70. výročí nakladatelství Albatros.
Jedná se o 10 kappa desek formátu A1, bez stojanů 
nebo uchycení. 
Kontaktní osoba: Janka Turňová, janka.turnova@
albatrosmedia.cz. 

Janka Turňová, brand manager Albatros
Zdroj: e-konference Andersen

 

 

Úspěch MěK Kolín na Ministerstvu kultury

I v letošním roce jsme byli úspěšní při získání dotací 
od Ministerstva kultury v rámci podprogramu VISK 
3 (veřejné informační služby knihoven).  
Získali jsme peníze na technické dovybavení pro 
posluchače oblíbené univerzity třetího věku a virtu-
ální univerzity. Nákupem nového projektoru, note-
booku a promítacího plátna získáme možnost před-
nášet kvalitněji i v našich prostorách. 
Po loňské modernizaci počítačových stanic pro uži-
vatele dojde letos i na modernizaci počítačů pro ob-
sluhu dospělého oddělení v Husově ulici. Díky získa-
né dotaci by tam počítače měly reagovat rychleji a 
spolehlivěji. 
Obě tyto dotace chceme zrealizovat přes léto.
Držte nám palce, ať uspějeme i příště a můžeme 
naše služby pro své uživatele stále vylepšovat.

Libuše Vodičková, 
Městská knihovna Kolín
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Rekvalifikační kurz
Knihovník v knihovně pro děti

Knihovna Jiřího Mahena v Brně informuje o spuště-
ní akreditovaného rekvalifikačního kurzu Knihovník 
v knihovně pro děti od 9. 9. 2019. Kurz bude pro-
bíhat po dobu cca 12 týdnů v e-learningovém kurzu 
doprovázeném 8 prezenčními dny plnými předná-
šek, praktických cvičení, výukových simulací apod. 
Úspěšní účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvo-
vání. Kurz zároveň slouží jako příprava pro vykonání 
zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Zá-
jemci tak mohou po skončení kurzu složit zkoušku a 
získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000,- Kč (kurz bude finančně pod-
pořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, 
ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 
1 500,- Kč.
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a 
přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.
cz/knihovnicinsk. 

Gabriela Obstová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Zdroj: e-konference Knihovna

Knihovny Handicap Friendly

Pokud vaše knihovna uvažuje o zlepšení své pří-
stupnosti pro osoby se zrakovým, sluchovým, men-
tálním nebo tělesným postižením, můžete ji nechat 
zkušebně ohodnotit v rámci certifikace Handicap 
Friendly, kterou provádí Sekce služeb osobám se 
specifickými potřebami (nově s názvem sekce Bez-
bariérové knihovny).
Při příležitosti valné hromady SKIP nabízíme knihov-
nám možnost přihlásit se ke zkušební certifikaci. 
Jedna z knihoven bude v Praze vybrána a na náklady 
SKIP bude provedeno její zhodnocení přístupnosti. 
Proč to tedy nezkusit? Získáte spoustu tipů, jak vy-
lepšit své služby a přiblížíte se svým čtenářům se 
specifickými potřebami.
Pravidla certifikace a přihlášku najdete: https://
www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-oso-
bam-se-specifickymi-potrebami/zakladni-informa-
ce.
Aktualizovaný a upravený Standard a metodiky 
- najdete na https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy
-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-h-
andicap-friendly.
V případě nejasností se obraťte na kolegyni Helenu 
Hubatkovou Seluckou hubatkovaselucka@gmail.
com.

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

Publikace Národní dotační zdroje

Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj 
vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti 
a možnosti pro města a obce.
Publikace formou souhrnných informací a přehled-
ných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitost-
mi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá  na 
otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanč-
ní prostředky z tuzemských programů v gesci minis-
terstev a dalších organizací? 
Ke stažení na: https://www.mmr.cz/getmedia/bc-
54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-
dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Nová kniha o historii českých knihoven

Dne 17. dubna 2019 vyšla populárně naučná kniha 
pro mládež Spolkla mě knihovna o historii českých 
knihoven od spisovatelky Kláry Smolíkové s ilustra-
cemi Vojtěcha Šedy. Knihu autoři představili během 
knižního veletrhu Svět knihy v sobotu 11. května 
2019, kdy se konala beseda v pavilonu Rosteme s 
knihou a následovala autogramiáda na stánku Mla-
dé fronty. 
Slavnostní představení knihy pro knihovnickou ve-
řejnost bylo 4. června 2019. Po křtu následoval se-
minář, ve kterém autorka představila, jak s knihou 
pracovat. 
Při této příležitosti byla také možnost si prohléd-
nout putovní výstavu, která byla zdarma k dispo-
zici k dalšímu vystavení, a to ve dvou identických 
sadách. Tvoří ji 15 samozávěsných panelů formátu 
A0. Výstava je zdarma, knihovna se jen zavazuje, že 
panely poštou pošle na místo další instalace. V pří-
padě zájmu poskytnutí výstavy pro Vaši knihovnu 
kontaktujte přímo autorku knihy Kláru Smolíkovou 
(klara.smolikova@tiscali.cz, 604 176 034, http://
klarasmolikova.cz/vystavy).

Magdaléna Deiml, Mladá fronta a. s.
Zdroj: e-konference SKIP

Setkání knihovnických seniorů

Povedla se mi fotka. S datem 28. května 2019.
Byla jsem ve správný čas na správném místě, na 
celostátním Setkání knihovnických seniorů, které 
se konalo letos poprvé ve Středočeském kraji, kon-
krétně na Příbramsku. Do Příbrami se sjeli knihov-
ničtí senioři z Čech i Moravy. Měli připravený zají-
mavý program v Příbrami, v Milíně, v Rožmitále pod 
Třemšínem, kde navštívili samozřejmě knihovny, 
ale i další místní zajímavosti. Ovšem to nejdůležitěj-
ší bezpochyby bylo setkání a společně strávený čas 
profesních a někdy i životních přátel. Díky SKIPu, zú-
častněným knihovnám a všem, kdo se na realizaci 
tohoto bohulibého díla podílejí.

Katka Nolčová, Knihovna Jana Drdy Příbram

Foto: Katka Nolčová

Newsletter Metodického centra pro vý-
stavbu a rekonstrukci knihoven

Vyšlo první číslo newsletteru Metodického centra 
pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které zřídila 
Moravská zemská knihovna.
Hlavním posláním metodického centra je být k ruce 
všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří 
budou chtít své knihovny zlepšovat, aby reflektova-
ly potřeby společnosti daného místa.
Newsletter bude vycházet čtyřikrát do roka. V pří-
padě, že máte zájem o pravidelné zasílání news-
letteru, přihlaste se k jeho odběru na webových 
stránkách: https://mcvrk.mzk.cz/.

Lenka Dostálová,  
Moravská zemská knihovna v Brně,  

Zdroj: e-konference SKIP
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Čarovná Noc literatury

Pokud jste milovníci literatury, pak jste si jistě nene-
chali ujít příležitost zúčastnit se 9. května 2019 Noci 
literatury, která se konala přesně v den zahájení nej-
většího knižního veletrhu v České republice – Svět 
knihy. Tento zajímavý literární projekt odstartova-
la Česká centra poprvé v Praze v r. 2006 a od roku 
2013 se díky spolupráci se Svazem knihovníků a in-
formačních pracovníků začal rozrůstat i do dalších 
měst České republiky. Noc literatury přiblížila  ve-
řejnosti v 62 městech naší republiky vybrané nejno-
vější překlady současné evropské literatury vydané 
v posledních dvou až třech letech. Na každém místě 
četla  populární osobnost ukázku z jedné současné 
knihy evropského autora. Texty literárních ukázek 
vybralo pro tuto speciální příležitost nakladatelství 
Labyrint. 
Také Městská knihovna Benešov ve spolupráci s Mu-
zeem umění a designu Benešov se v letošním roce  
opět  aktivně  zapojila do celostátní akce Noc litera-
tury.  V Benešově  probíhalo veřejné čtení  etapově 
na třech místech. Úvodním  místem  pro první lite-
rární zastavení byla Městská knihovna Benešov, kde 
benešovský výtvarník Sidonius Jiro svým barvitým a 
citlivým přednesem seznámil přítomné posluchače 
s ukázkou z románu „Květiny“ od nadaného portu-
galského autora Afonse Cruz. Kniha vyšla v překla-
du  Marie Havlíkové v nakladatelství Argo v r. 2018.  
V psychologickém románu autor na pozadí nevšed-
ního příběhu dvou mužů rozebírá závažná životní 
témata. Kniha je zamyšlení o životě a smrti, naší 
paměti, vzpomínkách na minulost, ale také  o tom, 

že prostřednictvím snahy pomoci druhým pomáhá-
me  sami sobě. Autor je znám jako prozaik, výtvar-
ník a hudebník a všechny tyto tři múzy, kterými je 
profesně obdařen, se sešly i na literárním večeru  
v knihovně. Součástí prvního zastavení byla totiž i 
malá výstava vybraných malířských prací výtvarníka 
Sidonia Jiro a vše se nádherně propojilo s čarovnou 
hudbou význačné české kytaristky, skladatelky a 
zpěvačky Dagmar Andrtové – Voňkové, která po-
těšila všechny přítomné posluchače svojí něžnou 
hudbou  a zajímavými texty.  
Druhým místem literárního zastavení byl trochu ta-
jemný podkrovní prostor piaristické koleje, kde  na 
návštěvníky čekalo představení švédské spisovatel-
ky Bea Uusma a jejího románu „Expedice“.  Ukázku 
z knihy výborným způsobem posluchačům přiblížila 
spisovatelka a překladatelka dr. Klára Gočárová. Její 
výrazný a zanícený přednes nás zavedl po stopách 
Andréeho polární expedice až tam, kde vše skončilo 
bohužel tragicky. Příběh doprovází dobové fotogra-
fie a autentické zápisky polárníků. Dílo si vyslouži-
lo prestižní Augustovou cenu za knihu roku 2013.  
Následně nás Simon Mawer, autor populárního 
Skleněného pokoje o vile Tugenhat, dokázal oslo-
vit svým románem „Pražské jaro“. Literární úryvek 
z knihy zazněl v profesionálním podání známého 
českého režiséra Jaroslava Hanuše. Román rozví-
jí milostný příběh na pozadí historických událostí  
pražského jara 68.
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Milou tečku za Nocí literatury v Benešově učinilo 
setkání v prostředí krásných prostor Muzea umění a 
designu Benešov. Návštěvníky zde svým čtením po-
hladila po duši skvělá herečka Ivana Jirešová ukáz-
kou z románu „Jemná lhostejnost světa“. Švýcarský 
autor Peter Stamm, který je vypravěčem existenci-
ální zkušenosti, v románu líčí příběh nevysvětlitelné 
blízkosti, jež nás odděluje od všeho, čím jsme kdy 
byli. Doprovodné hudební vystoupení sester Jitky a 
Anežky Pállových bylo idylickým zpestřením veče-
ra, které umocnilo sílu literatury a výtvarných děl 
v prostředí výstavní síně Muzea umění a designu 
Benešov. Upřímné poděkování patří všem protago-
nistům, kteří se na přípravě a realizaci Noci literatu-
ry 2019 v Benešově podíleli. Největší dík však patří 
návštěvníkům akce, kteří nás přišli podpořit a vydr-
želi s námi na literární vlně až do pozdních nočních 
hodin.

Mgr. Dana Vykouková, ředitelka 
Městská knihovna Benešov

 

Vzdělávací lekce pro seniory: metodická 
příručka
Autorka: Iva Zadražilová

Publikace představuje deset metodicky zpracova-
ných vzdělávacích lekcí, určených pro vzdělávání 
seniorů v knihovnách a dalších institucích. Autorka 
vychází z výzkumů, které realizovala s touto cílovou 
skupinou v rámci své disertační práce. Díky tomu 
získala cenné informace o zájmu seniorů o kon-
krétní oblasti a mohla navrhnout lekce na taková 
témata, ve kterých mají senioři zájem se skutečně 
vzdělávat a získávat praktické dovednosti. Jelikož 
autorka řeší oblast digitální propasti, všechna té-
mata primárně spadají do informační gramotnosti. 
Jedná se zejména o efektivnější práci s internetem, 
využívání dostupných online nástrojů, oblast tvorby 
online grafiky a úpravy fotografií, vyhledávání v in-
formačních zdrojích, posuzování kvalitních informa-
cí, ale i informační bezpečnost. Lekce jsou popsány 
dle didaktického rámce E-U-R a knihovníci i další 
lektoři, kteří se vzdělávání seniorů věnují, v nich 
můžou nalézt nejen návod, ale také velkou inspiraci 
pro uspořádání svých vlastních lekcí.
Stáhnout ve formátu PDF (pro PC, iPad) - viz zdroj.

Zdroj: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/vzdelavaci
-lekce-pro-seniory-metodicka-prirucka

http://eknihy.knihovna.cz/kniha/vzdelavaci
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Aktivity zaměřené na lokální historii

Jednou z důležitých rolí, kterou mnohé knihovny ve 
svých obcích plní je, že prostřednictvím svých akcí 
zaměřených na regionální historii, posilují vztah lidí 
k místu, kde žijí. Pomozte nám zmapovat tuto ob-
last a pochlubte se svojí akcí. Můžete také sdílet s 
ostatními knihovnami svá doporučení a tipy a ne-
chat se od ostatních inspirovat.
Každou akci, aktivitu nebo sérii zvlášť prosím vlož-
te do jednoduchého formuláře - https://forms.gle/
i6RztbDgFfta1BaE8. 
Obdržené akce vložíme do celostátní mapy aktivit 
knihoven. Vaše akce v ní bude mít vlastní stránku, 
do které je možné umístit i fotku nebo video, po-
dívejte se, jak mapa a medailonek akce vypadá - 
http://komunitni.knihovna.cz/2019/04/27/knihov-
ny-posiluji-vztah-lidi-k-mistu-kde-ziji/.
Jedná se o aktivitu podsekce komunitních knihoven 
působící v rámci Sekce veřejných knihoven SKIP a 
její projekt “Lokálka” - https://www.skipcr.cz/akce
-a-projekty/akce-skip/lokalka.
Mapu v současné době provozuje pro podsek-
ci komunitních knihoven projekt Sociální inovace 
v knihovnách KISK, FF MU. Pokud se osvědčí jako 
vhodný nástroj pro sdílení dobré praxe, PR a ad-
vokacii knihoven, apod., bude po skončení projektu 
převedena na dalšího provozovatele. S jakýmikoliv 
dotazy, náměty, doporučeními se prosím obracejte 
na Elišku Bartošovou: bartosova@phil.muni.cz.

Katka Janošková, podsekce komunitních knihoven,
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Zdroj: e-konference Knihovna

Metodika k mediálnímu vzdělávání

Pokud máte zájem o metodickou příručku zaměře-
nou na mediální vzdělávání dětí a mládeže, máte 
možnost si ji zdarma objednat od spřátelené orga-
nizace Jeden svět na školách (www.jsns.cz). 
Příručku s názvem Být v obraze 2 - https://www.
jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/
publikace/byt-v-obraze-2. Objednávejte na uvede-
ném odkaze přes objednávkový formulář, případně 
je možné stáhnout si publikaci v pdf.

Vladana Pillerová, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/
materialy/publikace/byt-v-obraze-2

Porada knihovníků regionu Kladno

V pátek 24. 5. 2019 se konala porada knihovníků ne-
profesionálních a malých profesionálních knihoven 
obsluhovaného regionu Kladno. Setkání se zúčast-
nilo celkem 24 knihovníků (z toho 19 přihlášených). 
Velice zajímavým a ispirujícím bodem programu 
bylo vystoupení MgA. Zuzany Brychtové Horecké  
a Mgr. Barbory Černohorské z Knihovny J. M. Ho-
vorky ve Statenicích. Obě byly v loňském roce oce-
něné titulem Středočeský Kramerius. 

Zápis z porady pošle metodička Zuzana Kantová,   
kantova@svkkl.cz. Foto: Krajské knihovnické centrum

https://forms.gle/i6RztbDgFfta1BaE8
https://forms.gle/i6RztbDgFfta1BaE8
http://komunitni.knihovna.cz/2019/04/27/knihovny
http://komunitni.knihovna.cz/2019/04/27/knihovny
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka
mailto:bartosova@phil.muni.cz
www.jsns.cz
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt
mailto:kantova@svkkl.cz


MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 4/2019

= 8 =

Zapůjčení výstavy obrazů

Ráda bych Vás informovala o možnosti zapůjčení 
výstavy Buber. Jde o o kolekci 15 obrazů akademic-
ké malířky Táni Svatošové http://tanart.cz/ inspiro-
vaných texty z knihy Martina Bubera Já a ty  (roz-
měry 152 x 52 cm, 6 obrazů na šířku, 9 na výšku); 
texty jsou češtině a němčině. Pro  představu se 
můžete podívat na webové stránky autorky http://
www.tanart.cz/vystavy/2019-buber.html nebo na 
fotografie z vernisáže https://knihovna.jabok.cz/
cs/o-knihovne/fotogalerie/tana-svatosova-buber-
fotografie-z-vernisaze v Knihovně Jabok, kde měla 
výstava velmi pozitivní ohlasy.
V případě zájmu o zapůjčení výstavy prosím kontak-
tujte přímo paní Svatošovou na e-mailové adrese 
tana.svat@seznam.cz.

Eva Cerniňáková, Knihovna Jabok
Zdroj: e-konference Knihovna

Eduletter o portálu Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz se dle aktuálních čísel stává stá-
le více navštěvovanou službou a velký podíl na tom 
máte vy, knihovníci. Chtěli bychom vám touto ces-
tou poděkovat za šíření dobrého jména portálu a 
v souvislosti s tím jsme pro vás nachystali možnost 
odebírat pravidelné informace o novinkách na por-
tále, které budeme vydávat formou tzv. Eduletteru.  
Jeho první číslo již vyšlo a můžete si jej prohlédnout 
zde: https://mailchi.mp/f4a55caced43/eduletter
-knihovnycz. A pokud byste se chtěli registrovat  
k odběru dalších čísel, nechte nám prosím svou 
mailovou adresu v tomto formuláři: https://mail-
chi.mp/4bd399b9f451/registrace-eduletter.
Máme pro vás i další novinky. Od 1.1.2019 převzal 
portál funkce JIB. Častou výtkou je absence odbor-
ných zdrojů z univerzit a některých zahraničních 
zdrojů. Z pohledu knihoven je to problematické 
zejména u pracovníků MVS. Jednou z možností je 
využít profily cpk_univ a cpk_zahr prostřednictvím 
Z39.50. Nastavení naleznete zde: https://www.
knihovny.cz/Portal/Page/materialy-a-nastroje-pro
-knihovny#z39-50.
Nově jsme pak zpřístupnili také webové rozhraní 
pro vyhledávání výše uvedených profilů na adrese: 
http://promvs.knihovny.cz. Smyslem této služby 
není vytvořit dokonalé vyhledávací rozhraní, ale 
poskytnout fungující nástroj do doby, než se nám 
podaří zapojit univerzity a vybrané zahraniční zdro-
je přímo do portálu.
Děkujeme vám za přízeň! 

Iva Zadražilová, Koordinátor portálu Knihovny.cz,
Moravská zemská knihovna v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

Jičín - město pohádky

Srdečně Vás zveme na Knihovnickou dílnu v rámci 
festivalu Jičín - město pohádky. Uskuteční se 10. - 
12. září 2019. Program a přihlášku najdete na htt-
ps://knihovna.jicin.cz/dilna-2019/. 
Už teď se na Vás těšíme.

Jana Benešová, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Zdroj: e-konfernce SKIP

 

Zdroj: https://www.pohadka.cz/
 

Zdroj: https://knihovny.cz

http://tanart.cz
http://www.tanart.cz/vystavy/2019-buber.html
http://www.tanart.cz/vystavy/2019-buber.html
https://knihovna.jabok.cz/cs/o-knihovne/fotogalerie/tana
https://knihovna.jabok.cz/cs/o-knihovne/fotogalerie/tana
mailto:tana.svat@seznam.cz
Knihovny.cz
Knihovny.cz
https://mailchi.mp/f4a55caced43/eduletter
https://mailchi.mp/4bd399b9f451/registrace
https://mailchi.mp/4bd399b9f451/registrace
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/materialy
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/materialy
http://promvs.knihovny.cz
Knihovny.cz
https://knihovna.jicin.cz/dilna
https://knihovna.jicin.cz/dilna
https://www.pohadka.cz
https://knihovny.cz
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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

 

Průšová, Jana
Vznik a vývoj písma / Jana Průšová. -- 2. přepraco-
vané vydání. -- V Praze : Jana Průšová, 2017. -- 179 
stran : ilustrace, faksimile
ISBN 978-80-270-3121-4 (v knize neuvedeno) ISBN 
978-80-7521-046-3 (chybné)

Vybíráme z novinek Knihovny knihovnické  
literatury NK ČR 

Využívání informačních a komunikačních techno-
logií v domácnostech a mezi jednotlivci za období 
2018 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společ-
nosti. -- Praha : Český statistický úřad, 2018. -- 140 
stran : převážně grafy a tabulky. -- (Věda, IT. Infor-
mační technologie)
ISBN 978-80-250-2876-6

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá 
škôl (konference) (12. : 2018 : Bratislava, Slovensko)
Školské knižnice ako informačné a kultúrne cent-
rá škôl : 12. medzinárodná konferencia / zostavila 
Rozália Cenigová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Slo-
venská pedagogická knižnica v Bratislave, 2018. -- 1 
CD-ROM : barevné ilustrace ; 12 cm
ISBN 978-80-972668-2-0

 

 

Vím, že existuješ, ale nevím, kde tě najít

Každé první pondělí v měsíci nabízí informační spe-
cialisté Středočeské vědecké knihovny v Kladně 
osobní konzultace se zaměřením na vyhledávání  
v elektronických informačních zdrojích.
Konzultace probíhá v prostorách knihovny vždy od 
15 hodin. Během ní se zájemci seznámí s vyhledá-
váním informací pro studium, diplomovou či vý-
zkumnou práci především v zahraničních zdrojích.
Pomoc s citační etikou a aplikací citačních norem 
běžných především v českém prostředí (např. ČSN 
ISO 690) je součástí této konzultace.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/315
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