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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2019

Paní Mgr. Eva Hašlarová je dobrovolnou knihovni-
cí v Místní knihovně Dalešice, obsluhovaný region 
Mladá Boleslav. Dne 2. října 2019 byla odměněna 
za své působení v knihovně. Získala titul Středočes-
ký Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce 
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit 
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se oceněné 
paní knihovnice zeptali:
Paní Hašlarová, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius?  Na toto ocenění mám tři pohledy. Ten 

první mi říká, že jdu správným směrem, druhý beru 
jako poděkování za tuto práci a ten třetí je motivací 
k vymýšlení dalších druhů činností.
Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala. Jaká 
byla jejich reakce? Zatím nemohu říct, o tom vědí 
jen mí nejbližší spolupracovníci a ocenění je vlastně 
i jejich zásluha. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. Naše víska má sotva 50 stálých 
obyvatel, z nichž tři čtvrtiny jsou v důchodovém 
věku. Obecní úřad máme v Bítouchově, takže budo-
va knihovny je jediným kulturním a společenským 
místem, ve kterém se scházíme nejen za účelem 
výpůjčky knih.  

Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Útulné, 
funkční a komfortnější prostředí knihovny se pří-
mo nabízí využívat ve větší míře nejen ke knihov-
nickým službám, ale i k přátelským setkáním u 
příležitosti oslav životních jubileí, ke kulturním a 
vzdělávacím akcím, zaměřených převážně k pro-
hloubení znalosti  lidových tradic. Nejoblíbenější-
mi se staly rukodělné lekce, např. tvorba výrobků  
z pedigu, zhotovení ozdob na obecní vánoční strom 
či výroba adventních věnců z papírových trubiček. 
Vždy se našel mezi známými vhodný lektor. Tradič-
ními se již stala setkání při oslavách Velikonoc, let-
ního slunovratu, Letnic či při posvícenské zábavě na 
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sv. Kateřinu. Nejčetněji navštívenou besedou byla 
ta s nejstarším rodákem Dalešic panem Stanislavem 
Veselým. A právem. Ač nyní obyvatel obce Čistá, 
vyprávěl poutavě a hlavně vtipně o dětství a mládí 
prožitých v naší vesničce.
V nemalé míře byla knihovna v roce 2015 spolupo-
řadatelem a organizátorem oslavy 550. výročí prv-
ní zmínky o obci Dalešice. Zrovna tak se knihovna 
rozhodným podílem přičinila o vydání publikace 
Vladimíra Bednáře Paměti obce Dalešice. Na budo-
vě knihovny byla v té souvislosti odhalena pamětní 
deska.

Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Zmínila 
jsem se o útulném, příjemném a kulturním prostře-
dí v knihovně. Je to díky rozsáhlé rekonstrukci bu-
dovy, kterou OÚ v Bítouchově provedl a financoval 
za přispění dotace Středočeského krajského úřadu 
v Praze v roce 2009, kdy byla zavedena voda, zre-
konstruován elektrický rozvod, nainstalován nový 
mobiliář. Vznikly nové místnosti - kuchyň, toalety, 
předsíň. 
V letošním roce se OÚ postaral o vylepšení služeb 
knihovny o tisk, kopírování či skenování materiá-
lů čtenářů. Zaveden byl internet, zakoupen data-
projektor.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní pro-
fese? Během roku 2002 se ozývaly mezi obyvateli 
Dalešic hlasy o zrušení knihovny vzhledem ke zchát-
ralému stavu budovy a mobiliáře, ke stísněným pro-
storám pro regály s knihami. Tehdy se asi projevilo 
mé srdce a svědomí učitelky, které nedovolilo zpře-
trhat dnes již pětasedmdesátiletou historii knihovny  
v obci. Na podzim roku 2002 jsem iniciovala podá-

ní žádosti OÚ v Bítouchově na Ministerstvo kultury  
v Praze o registraci knihovny, v listopadu téhož roku 
jsme obdrželi Zřizovací listinu Místní knihovny v Da-
lešicích a zároveň jsem byla pověřena od začátku 
následujícího roku jejím vedením. 
Řekněte nám, co Vám působí největší radost? Velmi 
ráda se zajímám o historii Dalešic, ač jsem se zde 
nenarodila a dost pozdě se přistěhovala. Motivova-
la mě zmíněná oslava výročí první zmínky o obci. 
V loňském roce jsem podle kroniky Dalešic sepsala 
dějiny místní knihovny. V letošním roce jsem čte-
náře a zájemce seznámila se slavnou historií Sboru 
dobrovolných hasičů v Dalešicích, jehož činnost za-
čala již v roce 1902. Na příští rok připravuji pojedná-
ní o vývoji statků a domů ve vsi. Některý ze statků 
má zde základy už v 15. století. Tak to je zajímavý a 
opravdu moc pěkný další Váš koníček, vedle knihov-
ny samotné. 
A co Vás naopak tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)? Mrzí mě, že kvůli sousedským sporům 
nelze dostavět ke knihovně plánovaný ochoz. Ale to 
na provoz knihovny nemá žádný vliv.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Rozhodně od Betty MacDonaldové Vejce a já. A 
proč? Žijeme na vesnici a miluji humor a ironii.
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte 
nám ještě něco ze svého soukromí? Velmi ráda pra-
cuji na naší zahradě, často s manželem jezdíme na 
kole po Českém ráji a pak mám šest vnoučat, to je 
pane koníček!

Děkujeme vám, paní Hašlarová, za rozhovor a 
přejeme vám spoustu cestovatelských zážitků a ra-
dosti z vnoučat a dalešičké knihovně přejeme vždy  

spokojené čtenáře.
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Sociální inovace v knihovnách

Ve dnech 4.-6. února 2020 proběhne v Brně již třetí  
ročník této konference.
Proč se setkání zúčastnit? Odvezete si užitečné ná-
stroje (metody, technologie, dobrou praxi), nová té-
mata, netradiční formáty workshopů a bude příleži-
tost potkat se s kolegy (Víme, jak důležitá jsou tato 
setkání. Kromě společné práce nás čeká neformální 
posezení a podvečerní raut.).
Na webu konference (https://kisk.phil.muni.cz/ko-
munitni-knihovna/konference) najdete všechny de-
taily a poznámky k obsahu i organizaci.
Připojte se 4.-6. 2. 2020  ke kolegům, kteří se komu-
nitní a sociální činnosti v knihovnách věnují.
V úterý 4. 2. poběží tři paralelní workshopy -  
1) Zážitkový workshop: Romské děti a mládež  
v knihovnách, 
2) Zahraniční workshop: Co se lze naučit od San 
Francisco Public Library v oblasti  krizové komuni-
kace a vytváření strategií (host ze San Francisco, 
workshop vedený v češtině)
a 3) Workshop "vyzkoušejte si": Možnosti uplatnění 
virtuální reality ve službách knihoven.
Ve středu 5. 2. se formou svižné konference nechá-
me inspirovat řečníky z jiných oborů (témata jako 
samota, digitální život mladých, enviromentální žal, 
přístupnost služeb …), budeme mluvit o knihovní-
cích a knihovnách (náš výzkum,  zkušenosti z pro-
jektu, služby vytvořené v našich programech) a na-
bídneme také keynotes v tematickém okruhu učení 
se - leadership - organizační kultura.
Ve čtvrtek 6. 2. bude opět věnován workshopům:
1) Designový workshop: Já knihovník-designér, 
2) Workshop Advokacie knihovny (doporučujeme 
zejména vedoucím pracovníkům a ředitelům!)
Zvláště pokud uvažujete nad workshopy, registrujte 
se určitě co nejdříve, kapacita je u všech poměrně 
nízká (viz konferenční web), aby si zachovaly pra-
covní a tvořivý ráz. 
Zároveň vás chceme povzbudit, abyste se neobávali 
vstupovat i do workshopů, kde jste v tématu začá-
tečníky, lektoři a facilitátoři jsou zkušení a počítají 
s tím.

Eva Víchová, FF MUNI
Zdroj: e-konference Knihovna

Pozvání na mezinárodní konferenci

Srdečně vás zveme na třídenní mezinárodní 
knihovnickou konferenci Kniha ve 21. století 2020 
– „Knihovny 3D“, která se bude konat na Slezské 
univerzitě v Opavě ve dnech 11.–13. 2. 2020.
Konference zahájí zahraniční kulatý stůl dne 11. 2. 
2020 ve 13:00 hod., kdy budou renomovaní zahra-
niční hosté diskutovat o budoucnosti knihoven. 
Ve středu 12. 2. 2020 na bloku Digitalizace a digi-
tální služby vystoupí prof. Dušan Katuščák, prof. 
Jiří Trávníček, prof. Milan Konvit a další, odpoledne 
proběhne blok Role knihoven ve vzdělávání, ve kte-
rém mimo jiné vystoupí Vít Richter, Emílie Antolíko-
vá, ze Slovinska Alena Šauperol. 
Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se můžete zúčastnit bloku 
Architektura knihoven, (garant Mgr. Lenka Dostá-
lová, vedoucí Metodického centra pro výstavbu a 
rekonstrukci knihoven Moravské zemské knihovny 
v Brně). Pozvání do toho bloku přijali Ing. arch. Eva 
Špačková z VŠB TU v Ostravě, Alena Chodounská 
z Národní technické knihovny v Praze, pan Roman 
Dub, ředitel MěK v Písku a další. 
Součástí konference bude i zajímavý doprovodný 
program. Nenechte si konferenci ujít a navštivte 
město Opavu. 
Konference se koná pod záštitou ministra průmyslu 
a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.
Konferenci pořádá Ústav bohemistiky a knihov-
nictví FPF SU v Opavě spolu se SKIP 10 a SDRUK a  
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. 

Zdroj: e-konference Knihovna

Studijní texty pro knihovníky

Na webu https://www.svkos.cz/pro-knihovny/stu-
dijni-texty/ najdete studijní texty pro bakalářskou 
úroveň č. 6 profese Knihovník podle Národní sou-
stavy kvalifikací. Tvorba studijních textů byla reali-
zována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
v rámci projektu VISK 1.
Texty jsou určeny nejen zájemcům o zkoušku dle 
Národní soustavy kvalifikací, ale i všem zájemcům  
o celoživotní vzdělávání.

Radka Krejčí,  
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Zdroj: e-konfeerence Knihovna

https://kisk.phil.muni.cz/komunitni-knihovna/konference
https://kisk.phil.muni.cz/komunitni-knihovna/konference
https://www.svkos.cz/pro-knihovny/studijni
https://www.svkos.cz/pro-knihovny/studijni
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Představujeme obecní knihovny kraje

Obecní knihovna Jenštejn
Adresa: 9. května 60, 250 73 Jenštejn
Telefonní číslo: 286 851 985
Vedoucí knihovny: paní Helena Jirásková
Webová stránka: http://www.jenstejn.cz/sluzby/
knihovna/

 ● počet obyvatel: 1214
 ● počet čtenářů: 46
 ● počet knihovních jednotek: 896
 ● počet hodin pro veřejnost za týden: 2
 ● pověřená knihovna: Knihovna města Mladá 

bbbBoleslav

Knihovna Jenštejn byla založena v roce 1945 a pro-
šla dlouhým vývojem. Několikrát byla stěhována 
do nevyhovujících místností, dokonce i do stodoly.  
V roce 1975 tehdejší Místní národní výbor uvolnil 
jednu místnost přímo v budově MNV, kde sídlí do-
dnes, pouze v jiné místnosti v přízemí. 

Knihovníků se za období od roku 1945 dosud vystří-
dalo sedm. Od roku 1945 po jednom, dvou či třech 
letech vedli knihovnu Karel Vild, Zdeněk Sládek, 
Josef Tvrzník, Josef Neuman, Jiří Marýsko. Od roku 
1965 vedl deset let knihovnu Vladimír Zoubek. Od 
roku 1976 dosud je knihovnicí Helena Jirásková.
Výpůjční systém se vyvíjel stejně jako ve všech 
ostatních knihovnách, od zápisů do výpůjčních se-
šitů, používání výpůjčních sáčků, až po počítačové 

zpracování, na které se připojila knihovna letos  
(r. 2019).
Střediskový výpůjční systém umožňuje od roku 
1977 nabídnout čtenářům maximální výběr knih a 
je využíván každou výpůjční hodinu. 
Bohaté mimoknihovní akce od roku 1978 – besedy 
se spisovateli, herci, výlety do divadel, na hvězdár-
nu, soutěže a další akce, především pro děti, do-
vedly knihovnu až k titulu Vzorná lidová knihovna, 
který jí byl udělen v roce 1982.
V současné době kromě půjčování knih knihovnice 
nabízí pro školáky a studenty pomoc při domácích 
úkolech, především z matematiky, do Domova seni-
orů, který sídlí přímo v obci, donáší časopisy, které 
věnují čtenáři knihovny. 
Posledních pár let zaznamenávám, že se lidé zba-
vují knih a není výjimkou, že jsou úplně nové knihy 
naházené v kontejnerech na papírový odpad. I když 
pokrok techniky a uspěchanost doby význam knih 
pomalu a postupně posouvá na druhé místo, stále 
je dost čtenářů, kteří na knihy nezanevřeli. Zájem 
o knihy by hlavně u dětí měla vzbudit maminka či 
táta. I na malém čtenáři je vidět, zda mu doma čtou 
a povídají si s ním o knihách. Tak bych se chtěla za-
měřit na získávání především dětí k zájmu o knihy. 

Helena Jirásková, 
Obecní knihovna Jenštejn

http://www.jenstejn.cz/sluzby/knihovna
http://www.jenstejn.cz/sluzby/knihovna
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Ministerstvo kultury vydalo novely stan-
dardů pro veřejné knihovny

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 
standardu veřejných knihovnických a informačních 
služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/
nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 
republiky (2019) - Standard pro dobrou knihovnu.
Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění 
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich ko-
ordinaci na území České republiky (2019) - Služby 
knihoven knihovnám.
Standardy jsou k dispozici ke stažení ve formátu 
Word nebo PDF na https://ipk.nkp.cz/legislativa/
normy-standardy-doporuceni v části Doporučení 
Ministerstva kultury nebo také na stránce Minister-
stva kultury https://www.mkcr.cz/metodiky-a-kon-
cepce-345.html.
Novely se věnují zejména posílení úlohy knihoven 
jako vzdělávacích, kulturních a komunitních center, 
personálnímu zajištění knihoven, úloze pověřených 
a obsluhovaných knihoven apod.

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

Zpravodaj slánské knihovny

Lednové číslo zpravodaje Knihovny Václava Štecha 
ve Slaném zahajuje 7. ročník s novou titulní strán-
kou.
Dovolujeme si vás upozornit na projekt Kniháček,  
o kterém se na stránkách zpravodaje píše. Byl to 
celoroční projekt, který vymyslely a zrealizovaly ko-
legyně Katka Mrvová Krejčová a Katka Nedvědová.  
A podle reakcí paní učitelek, a hlavně dětí, byl úspěš-
ný. Náročný, ale úspěšný. Věříme, že by se mohl stát 
inspirací pro další knihovny v republice. Protože ... 
dítě, které čte, bude dospělý, který myslí. 
Je to jedna z mnoha činností, které Knihovna Václa-
va Štecha veřejnosti nabízí. Podrobnosti o projektu 
Kniháček najdete ve zpravodaji na straně 6 - htt-
ps://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/
zpravodaj/2020/2020_01_zpravodaj.pdf

Zoja Kučerová, KVŠ Slaný
Zdroj: upraveno dle e-mailu

Národní knihovna ČR vydala dvě publikace

Směrnici IFLA o knihovnických službách osobám  
s dyslexií najdete pod adresou https://ipk.nkp.cz/
docs/IFLA/dyslexie.
Metodickou příručku k projektu Bookstart: Nápady, 
náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších 
čtenářů v knihovnách najdete na https://ipk.nkp.
cz/docs/ctenarstvi/bookstart-namety-napady-a-s-
cenare. Příručka byla zpracována ve spolupráci se 
SKIP.
Obě publikace jsou k dispozici ke stažení. Tištěné 
verze jsou postupně distribuovány s pomocí kraj-
ských a pověřených knihoven.
Publikace vyšly s podporou Ministerstva kultury ČR.

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

 

https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy
https://www.mkcr.cz/metodiky-a-koncepce-345.html
https://www.mkcr.cz/metodiky-a-koncepce-345.html
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/zpravodaj/2020/2020_01_zpravodaj.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/zpravodaj/2020/2020_01_zpravodaj.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/zpravodaj/2020/2020_01_zpravodaj.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/dyslexie
https://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/dyslexie
https://ipk.nkp.cz/docs/ctenarstvi/bookstart
https://ipk.nkp.cz/docs/ctenarstvi/bookstart
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Nabídka seminářů o komiksech

Nakladatelství CREW s.r.o. ve spolupráci se SKIP a 
Národní knihovnou České republiky připravilo sé-
rii vzdělávacích seminářů pro knihovníky na téma 
komiks. Hostem čtvrtého semináře, který proběh-
ne 13. února 2020 od 10:00 do 14:00 v Národní 
knihovně, učebna č. 136, je Petr Macek.

Petr Macek (* 23. dubna 1981 Praha) je český novi-
nář, spisovatel a scenárista.
Pro televizi Prima napsal řadu scénářů k původním 
dokumentům o hereckých osobnostech v cyklu Top 
Star Extra, dva roky působil i v televizi Nova. Od 
roku 2013 působí v deníku Blesk. S řadou osobností 
sepsal coby novinář jejich autorizované biografie, 
například s herečkou Ivou Janžurovou, režisérem 
Václavem Vorlíčkem, jazzmanem Laďou Kerndlem 
či zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Jeho kniha 
1968 očima 50 je ohlédnutím 50 osobností Česka a 
Slovenska na události Pražského jara a okupaci voj-
sky Varšavské smlouvy roku 1968.
Společně s výtvarníkem Petrem Koplem je auto-
rem komiksového časopisu Dechberoucí Zázrak, 
který vycházel od prosince 2015 do prosince 2017. 
Po 25 číslech autoři ohlásili pauzu a následně nový 
komiks na pokračování v časopise ABC s příběhy 
legendárního Péráka. Sebrané a rozšířené vydání 
série, původně publikované v časopise ABC, vyšlo 
v květnu 2019 jako samostatná kniha Pérák: Oko 
budoucnosti v Nakladatelství CREW.

Ve svém semináři vás provede procesem vzniku 
komiksů, od napsání scénáře až po finální časo-
pis, představí svoji faktografickou i beletristickou 
tvorbu. Účastníci semináře od autora dostanou ko-
miksový dárek, k dispozici bude i audiokniha jeho 
detektivního románu Hitlerův posel smrti, kterou 
namluvili Jiřina Bohdalová, Jan Vágner, Jan Přeučil, 
Vladimír Brabec nebo Jiří Dvořák. Cena audioknihy: 
100 Kč.  
Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 
300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílej-
te na e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz.

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

Přijímačky nanečisto pro deváťáky

Nabízíme jedinečnou šanci pro žáky 9. tříd vyzkou-
šet si přijímačky nanečisto. Akce se uskuteční v so-
botu 1. února 2020 v Městské knihovně Beroun ve 
spolupráci s https://prijimacky-beroun.cz/. 
Cena semináře je pouhých 300 Kč. 
Zájemci se mohou přihlašovat pod tímto odkazem: 
https://www.prijimacky-beroun.cz/nanecisto.

Zdroj: informační e-mail MěK Beroun
 

Průzkum spolupráce knihoven a škol

V loňském roce Národní knihovna provedla celo-
státní průzkum zaměřený na spolupráci knihoven a 
škol. Zprávu z tohoto průzkumu si můžete stáhnout 
na https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-doku-
menty/pruzkumy/spoluprace-knihoven-a-skol.
Děkujeme všem knihovnám, které na průzkumu 
spolupracovaly.

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

Poznámka: Ve výše uvedeném průzkumu najdete 
zajímavá data a informace. Například:
Nejčastější témata aktivit pro školy - seznámení se 
službami pro knihovny, jazyk a jazyková komunika-
ce, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a 
kultura.
Nejčastěji využívané pomůcky - vlastní pracovní lis-
ty, online katalogy a databáze a vlastní powerpoin-
tové prezentace.
Nejčastější technologický nástroj při výuce - počí-
tač s internetem a dataprojektor. Žádné informač-
ní technologie nevyužívá ve vzdělávacích progra-
mech pro školy 15 % knihoven, jedná se především  
o nejmenší knihovny. V malém měřítku jsou využí-
vány smartphone, tablet, interaktivní tabule nebo 
e-čtečka.

Zdroj: https://ipk.nkp.cz/docs/copy_of_ZPRAVA_
PRZKUM_KOLY_2019.pdf

https://prijimacky-beroun.cz
https://www.prijimacky-beroun.cz/nanecisto
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/spoluprace
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/spoluprace
https://ipk.nkp.cz/docs/copy_of_ZPRAVA_PRZKUM_KOLY_2019.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/copy_of_ZPRAVA_PRZKUM_KOLY_2019.pdf
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SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2020  
Rosteme s knihou

Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu čes-
kých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje v rámci 
kampaně Rosteme s knihou 11. ročník soutěže pro 
žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých 
gymnázií ve znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁ-
ŘŮ 2020, do které je možnost se zapojit.
Více se o této soutěži dozvíte na http://www.roste-
mesknihou.cz/souboj-ctenaru-2020-vyhlaseni-sou-
teze-aa3899/.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte 
obrátit. Kontakt: Barbora Pavlovská, koordinátorka 
soutěže, soutez@rostemesknihou.cz.

Zdroj: ekonference Andersen

Vanda a Eda v Onlajn světě - internet a bez-
pečnost pro malé děti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bez-
pečnost připravil interaktivní knížku příběhů Vanda 
a Eda v Onl@jn světě - autorka Mgr. Petra Sobková. 
Kniha je připravena pro mateřské školy, ale je využi-
telná i pro knihovny.
Malé děti se prostřednictvím příběhů seznamují  
s internetem a problematikou bezpečnosti. Pro lek-
tory jsou připravené i metodické podklady. Vše je 
zcela bezplatně a bez nutnosti se někam registrovat 
nebo přihlašovat. Vše je dostupné a rozepsané zde: 
https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktua-
lity/1388-vanda-a-eda-v-onlajn-svete-miri-do-sko-
lek/.
Pokud se s Petrou Sobkovou dohodnete, může při-
jet na prezentaci, ale mělo by se ale jednat o akce 
s větším počtem účastníků (například knihovníci  
z daného regionu, kraje,…). Kontakt: p.sobkova@
nukib.cz.

David Kudrna, Národní úřad  
pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zdroj: e-konference Knihovna

 

Pořady o českých vynálezsích a vědcích

Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou pravidelných po-
řadů o významných českých vědcích, vynálezcích a 
podnikatelích. Mé nakladatelství vydalo již šest dílů 
edice o lidech, kteří se prosadili nejen na českém 
území, ale daleko v zahraničí. V prvních pěti svaz-
cích obsahují medailonky již zemřelých, šestý sva-
zek se zabývá současností. Medailonky píší autoři, 
kteří sami v oblasti vědy vynikli. Až na šestý svazek, 
kterému jsme dali trochu jinou formu a medailonky 
zpracovali zkušení novináři, všechny ostatní připra-
vili lidé technicky zdatní, kteří však překvapují širo-
kým rozhledem nejen úzce vázaným na technické 
obory. Nakonec nejeden matematik či fyzik byl i 
skvělým muzikantem.
V dnešní době, kdy mnohde zaznívá nesmyslný 
povzdech, že Češi nic neumějí a ničeho nedosáhli, 
je důležité, aby především mladí zjistili, že to není 
pravda, že tady vyrostla řada skvělých lidí!
Témata by byla dle dohody a možností autorů, v pří-
padě šestého dílu i těch konkrétních lidí.
Eva Kaiserová, kaiserova@jonathanlivingston.cz
JONATHAN LIVINGSTON, s. r. o.

Zdroj: e-konference Andersem

Zdroj: http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kam-
pani/aktuality/

 

http://www.rostemesknihou.cz/souboj
http://www.rostemesknihou.cz/souboj
mailto:soutez@rostemesknihou.cz
https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1388
https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1388
mailto:p.sobkova@nukib.cz
mailto:p.sobkova@nukib.cz
mailto:kaiserova@jonathanlivingston.cz
http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality
http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality
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Březen - měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
vyhlašuje JEDENÁCTÝ ROČNÍK akce Březen - mě-
síc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si může-
te stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci 
vydává krásný plakát, který si můžete již tento tý-
den vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc  
s distribucí plakátů všem krajským knihovnám vel-
mi děkujeme. 
V roce 2020 oslavujeme 430. výročí narození Jana 
Amose Komenského. V letech 2020 až 2022 při-
pomene osobnost Učitele národů řada unikátních 
akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových 
institucí, které připravují výstavy, expozice a akce 
pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský 
do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol 
po celé republice. Více na - https://www.comeni-
us350.cz/. 

V průběhu března 2020 budou vybráni ČTENÁŘI 
ROKU - UČITELKY/UČITELÉ se zajímavým "čtenář-
ským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale 
také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnost-
ně představen v přímém přenosu České televize  
v rámci předávání cen Magnesia Litera 2020. Oslav-
te v rámci BMČ 2020 Den učitelů. Celosvětově se 
slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice 
připadá tento den právě na 28. března, kdy si připo-
mínáme výročí narození Jana Ámose Komenského 
(28.3.1592). Součástí oslav je i každoroční předá-
vání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos 
pro nejlepší učitele.

Knihovny své akce mohou registrovat na -  https://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-
mesic-ctenaru-2020. 
Bližší informace na -   https://www.skipcr.cz/akce-a
-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-
mesic-ctenaru-2020. 
Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak 
připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení  
o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/
formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-c-
teni.

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

Zdroj: https://www.comenius350.cz/

goo.gl/YHQew
https://www.comenius350.cz
https://www.comenius350.cz
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen
http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni
http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni
https://www.comenius350.cz
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Kurzy pro knihovníky

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná mís-
ta v kurzech akreditovaných MŠMT:
Referenční knihovník, Knihovník v přímých služ-
bách, Knihovník katalogizátor, Knihovník pracovník 
správy fondů a Knihovník akvizitér.
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.

Zdroj: e-konference Knihovna

Co je Library advocacy podle TDKIV

Chtěla bych Vás upozornit na překlad poměrně čas-
to užívaného anglického termínu "library advoca-
cy" v České terminologické databázi knihovnictví 
a informační vědy - TDKIV (https://tdkiv.nkp.cz/, 
https://aleph.nkp.cz/cze/ktd). Při hledání vhod-
ného českého výrazu do TDKIV jsme zvolili pojmy 
"prosazování zájmů knihoven", který je nejvýs-
tižnější, a "prosazování knihoven". Jako poslední 
ekvivalent jsme vybrali "advokacie knihoven", což 
z lingvistického hlediska není vůbec vhodný termín 
(uvedli jsme jej s poznámkou "nesprávný termín"). 
Toto slovní spojení není odborným termínem, ný-
brž spíše slangovým výrazem a navíc evokuje právní 
prostředí, které však s daným pojmem nesouvisí. 
Avšak "advokacie knihoven" se naneštěstí užívá  
v písemném i ústním projevu čím dál častěji. Z toho 
důvodu je tento pojem zmíněn v TDKIV, avšak jedná 
se o nesprávný termín. 

Jaroslava Citová, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Co by měl/a vědět ředitel/ka knihovny  
zapojené do portálu Knihovny.cz

Měníte knihovní systém? Dejte nám včas vědět!
Pokud plánujete změnit knihovní systém, je nut-
né udělat změny i ve vašem zapojení do portálu. 
To může trvat delší dobu a po tento čas nebudou 
některé služby, jako je dostupnost jednotek, konto 
čtenáře apod., na Knihovny.cz dostupné.  
Naše podpora funguje.
Pokud se cokoliv na portálu Knihovny.cz nefungu-
je, nahlaste nám závadu. Můžete nám také napsat 
nebo zavolat. Některé věci sami monitorujeme in-
terními nástroji, něco však nezjistíme. Je lépe to sly-
šet od vás vícekrát, než o problému nevědět. 
Řekněte o portálu svým kolegům a uživatelům.
Zapojením jste se přihlásili k hodnotám portálu 
Knihovny.cz a jsme rádi, že jste mu dali svou dů-
věru. Ukažte portál všem svým zaměstnancům a 
prezentujte jim výhody jeho využití v každodenním 
provozu vaší knihovny. Šiřte info o portálu mezi 
uživatele. Rádi vás podpoříme. Domluvte si u nás 
vstupní školení, které realizuje Iva Zadražilová (iva.
zadrazilova@mzk.cz).

Zdroj: eduletter portálu Knihovny.cz

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke
https://tdkiv.nkp.cz
https://aleph.nkp.cz/cze/ktd
Knihovny.cz
Knihovny.cz
Knihovny.cz
Knihovny.cz
mailto:iva.zadrazilova@mzk.cz
mailto:iva.zadrazilova@mzk.cz
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

Výběr z  novinek z fondu Knihovny knihov-
nické literatury Národní knihovny ČR 

Valoušek, Martin, 1980-
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / 
Pavel Mates (ed.) ; Martin Valoušek, Eva Fialová, 
Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga 
Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová. -- Vydání 
první. -- Praha : Leges, 2019. -- 427 stran. -- (Praktik)
ISBN 978-80-7502-346-9

Trávníček, Jiří, 1960-
Rodina, škola, knihovna : náš vztah ke čtení a co ho 
ovlivňuje (2018) / Jiří Trávníček. -- První vydání. -- 
Brno : Host ; Praha : Národní knihovna České repub-
liky, 2019. -- 178 stran : grafy, tabulky,1 mapa
ISBN 978-80-7577-994-6 (Host). -- ISBN 978-80-
7050-715-5 (Národní knihovna ČR)

Losekoot, Michelle, 1986-
Jak na sítě : ovládněte čtyři principy úspěchu na so-
ciálních sítích / Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánko-
vá. -- Vydání první. -- V Brně : Jan Melvil Publishing, 
2019. -- 325 stran : barevné ilustrace. -- (Žádná vel-
ká věda)
ISBN 978-80-7555-084-2

Kernighan, Brian W., 1942-
Jak porozumět digitálnímu světu : vše, co potřebu-
jete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí / 
Brian W. Kernighan ; z anglického originálu Under-
standing the digital world - what you need to know 
about computers, the internet, privacy, and secu-
rity přeložil Petr Holčák. -- První vydání v českém 
jazyce. -- Praha : Argo : Dokořán, 2019. -- 311 stran 
: ilustrace. -- (Zip ; svazek 65)
ISBN 978-80-7363-903-7 (Dokořán). -- ISBN 978-80-
257-2944-1 (Argo)
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