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Výzva knihovnám

Napište nám, prosím, do redakce bulletinu, jak jste 
přečkali další vlnu epidemie koronaviru, jaké služby 
jste nabízeli online (případně offline) a jak jste se 
připravovali na znovuotevření svých knihoven 
nebo jestli v nadcházejícím čase nabídnete nějakou 
novou službu. 
Velice rádi zveřejníme i krátké zprávy a fotografie 
dokumentující činnost vašich knihoven v uplynulém 
období.

Redakce bulletinu Mezi námi

Knihovnické kurzy dle NSK a kurz digitalizace 
v MZK v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná 
místa v kurzech akreditovaných MŠMT: Referenční 
knihovník, Knihovník v přímých službách, Knihovník 
katalogizátor, Knihovník pracovník správy fondů a 
Knihovník akvizitér - termín konání: 1. březen až 
30. červen 2021 anebo 1. září až 31. prosince 2021 
(podle typu kurzu).
Předem upozorňujeme, že realizovány budou pouze 
dva z výše uvedených kurzů (dle naplnění kapacity).
Otevřen bude také kurz Samostatný knihovník 
správce digitální knihovny (nově akreditovaný 
MŠMT): v termínu  1. září až 31. prosince 2021.
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy 
kvalifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky  
z daných typových pozic profese „Knihovník/
knihovnice“. Důraz je kladen na praktické procvičení 
dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde: https://
www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-
kvalifikaci
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR  
v rámci programu VISK 2 je pro rok 2021 cena všech 
těchto kurzů 1.000 Kč.
Cena zkoušky (ke které se uchazeči hlásí zvlášť) je  
u úspěšných absolventů těchto kurzů 1.500 Kč.
Současně nabízíme také volná místa do plně e-le-
arningového (neakreditovaného)  kurzu Digitalizace  
v knihovnách termín konání: 1. 3. 2021 - 23. 5. 2021.
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro 
přihlášení najdete zde: https://www.mzk.cz/pro-
knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-
kurz-digitalizace-v-knihovnach.

Adéla Dilhofová,  
Moravská zemská knihovna v Brně

Zdroj: e-konference Knihovna

Aktivity knihoven v době omezení provozu 
kvůli COVID

Středočeské knihovny ani v době omezení provozu 
nespí, ale nabízejí čtenářům bezkontakní služby a 
online zábavu a vzdělávání:

 ● Bezkontaktní rozvoz knih,
 ● Čtenářské výzvy,
 ● Dětský čtenářský klub online,
 ● Online přednášky,
 ● Čtení pro děti i dospělé – videa na FB, 
 ● Malé výtvarné dílny – videa, 
 ● Kvízy, soutěže a knižní hádanky či jiné drobné 

aktivity na FB,
 ● Literární tipy – osobní doporučení k četbě od 

knihovníků,
 ● Zprostředkování výstav v knihovně – fotografie 

na FB
 ● Pomoc seniorům s registrací na očkování
 ● Univerzity třetího věku – videopřednášky ve 

vlastní režii nebo ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou,

 ● Setkání v síti – aktivita pro seniory ...

Zdroj: Facebook
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Nabídka dvou výstav
O historii Židů a o Komenském

Milé knihovnice a drazí knihovníci, vím, že jakékoli 
plánování výstavních akcí je nyní složité. Přesto si 
Vám dovoluji nabídnout dvě výstavy.
První výstava zájemce provede deseti stoletími a 
seznámí je s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se 
usadili a žili v Čechách a na Moravě. Soubor tvoří 
12 závěsných panelů velikosti 520 mm x 370 mm, 
které zdobí poučené ilustrace Vojtěcha Šedy z knihy 
Cha cha chá, zasmál se Mordechaj. Spoluautor 
textu Tobiáš Smolík je hebraista a můj syn. Výstava 
je zdarma, knihovna se jen zavazuje, že panely 
poštou pošle na místo další instalace. V případě 
zájmu o výstavu mě kontaktujte na adrese klara.
smolikova@tiscali.cz. Přehled volných termínů je 
k nahlédnutí na mých webových stránkách http://
klarasmolikova.cz/vystavy.
Putovní výstava ke knize S Komenský do komiksu, 
kterou jsem připravila se skvělým výtvarníkem 
Lukášem Fibrichem, má trochu jiný režim. Výstava 
KOMenský v KOMiksu totiž knize předcházela 
a do června 2021 je naistalována v Národním 
pedagogickém muzeu. Pro další zájemce bude 
výstava v elektronické a fyzické podobě k zapůjčení 
od července 2021. Soubor tvoří 25 panelů velikosti 
70 cm x 100 cm a v případě zájmu o zapůjčení 
výstavy kontaktujte Mgr. Elzbietu Baronovou na 
adrese baronova@npmk.cz.
Srdečně zdraví a radost z otevřených výdejních 
okének přeje Klára Smolíková, http://klarasmolikova.
cz, tel. 604176034.
Mé knihy s podpisem a věnováním si můžete 
nakoupit na http://www.kniznizrouti.cz.

Zdroj: e-konference SKIP

Týden knihoven s Wikipedií: 
pište o školství!

Týden knihoven 2020 byl věnován lokálnímu 
školství a jeho historii. Knihovníci ji v rámci svých 
obcí mapovali a prezentovali veřejnosti. Chceme 
je proto vyzvat, aby výsledky své práce nasdíleli co 
nejširšímu publiku – a navíc trvale – prostřednictvím 
Wikipedie. 
Proto jsme připravili výzvu „Týden knihoven  
s Wikipedií“ (běží do konce března 2021), do 
které se lze velice jednoduše zapojit. Letos nově i  
s videonávody a online podporou. Přidáte se? Více 
zde - https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie.
Online článek o akci v časopise Čtenář: https://
svkkl.cz/ctenar/clanek/3184.

Vojtěch Veselý, lektor, metodik 
tel. 739 691 256, Wikimedia Česká republika

Zdroj: e-konference SKIP

Poznejte.knihovny.cz

Víte, jaké specifické funkce portál Knihovny.cz 
nabízí a jak je využít? Pokud stále trochu tápete, 
podívejte se na malou nápovědu na zbrusu nové 
stránce https://poznejte.knihovny.cz/ a zjistěte si, 
jaké online služby portál poskytuje.

Zdroj: eduletter portálu knihovny.cz

 

Facebooková skupina E-knihy v knihovnách

Ráda bych vás upozornila na FB skupinu E-knihy  
v knihovnách, která se věnuje půjčování e-knih  
v našich knihovnách a jejich propagaci. V poslední 
době počet členů této skupiny překročil 500 a stále 
stoupá - je vidět, že téma půjčování e-knih čtenáře 
v této době zajímá.
Byla bych moc ráda, pokud byste se stali členy této 
skupiny a hlavně pokud byste se chtěli podílet na 
propagaci zajímavých e-knih, které svým čtenářům 
nabízíte - stačilo by přeposílat vaše tipy, které dává-
te na vaše FB stránky.
Více najdete zde - https://www.facebook.com/
groups/1618031385143420

Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna
Zdroj: e-konference Knihovna
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Online projekt Karantéňan přichází s další 
výzvou k autorské tvorbě

V době jarního lockdownu představilo lektorské 
oddělení Památníku národního písemnictví (PNP) 
postavičku Karantéňana, který v době distanční 
výuky za pomoci výzvy "napiš příběh, udělej knihu" 
děti motivoval k tvorbě autorské knihy.
Animovaný hrdina se nyní vrátil a prostřednictvím 
videa představuje dětem téměř zapomenutý 
fenomén ex libris neboli knižní značky.
V pořadí druhé video s názvem Karantéňan II. 
Udatný vzniklo v rámci projektu Trienále českého 
ex libris, které pravidelně v tříletém intervalu (a  
v loňském roce poprvé virtuálně) oceňuje nejlepší 
současné tvůrce ex libris. Mezi oceněnými umělci 
loňského ročníku jsou také výtvarníci Martin 
Mulač a Barbora Bieylonovič. S jejich pomocí 
Karantéňan a kurátorka sbírky ex libris Barbora 
Vlášková představují nejen stručnou historii 
fenoménu ex libris zábavnou a hravou formou, 
ale přináší také kompletní vizuální návod, jak si 
originální knižní značku (razítko) vyrobit doma. 
V novém videu Karatéňan vyhlašuje už druhou 
výzvu k samostatné tvorbě. Až do 23. března 
2021 přijímá ukázky vlastnoručně vytvořených 
ex libris - knižní značky ve formě razítka. Vítězové 
budou odměněni u příležitosti Dne knihy, který 
připadá na 23. dubna. Výzva je otevřená pro 
jednotlivce, skupinky i školní kolektivy, které jsou  
v době nouzových opatření odkázané na online 
výuku a samostudium. Podrobné informace  
k soutěži Karantéňan zveřejňuje na svých sociálních 
sítích pod hashtagem #objevexlibris #vyryjznacku a 
na webu - http://pamatniknarodnihopisemnictvi.
cz/karantenan-ii-objevuje-ex-libris/
Více na - https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/
online-projekt-karantenan-prichazi-s-dalsi-vyzvou-
k-autorske-tvorbe-4-cs4114.html

Roman Giebisch, Knihovnický institut
Národní knihovna České republiky

Zdroj: e-konference SKIP

Nabídněte uživatelům novou digitální 
službu

Zapojte svou knihovnu do využívání Národní 
digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu 
(NDK-DNNT).
Od 6. 2. 2021 dochází k výraznému rozšíření služeb 
NDK-DNNT, která umožňuje přístup k plným textům 
českých knih vydaných do roku 2000, které již nelze 
obstarat, v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. 
Obdobně budou k dispozici digitalizovaná vydání 
novin a časopisů do roku 2010 (zpřístupněno  
v průběhu února). Celkem bude zpřístupněno cca 
150 tisíc sv. knih časopisů.
V režimu přístupu k dílům nedostupným na 
trhu budou dále zpřístupněny digitální knihovny 
Moravské zemské knihovny v Brně a Knihovny AV 
ČR, v. v. i.
Každá knihovna působící v režimu knihovního zákona 
může tuto služby nabídnout svým registrovaným 
uživatelům. Uživatelé k této služby vzdáleně ze 
svých počítačů, tabletů apod.
Podmínkou je, aby Vaše knihovna uzavřela smlouvu 
o této službě s Národní knihovnou. Podrobné 
informace o obsahu a službách NDK-DNNT a také 
o postupu zapojení najdete na https://dnnt.nkp.cz/
knihovny.html. Vstup do Národní digitální knihovny 
https://ndk.cz.
Neváhejte a snažte se co nejdříve uzavřít smlouvu  
s Národní knihovnou. 

Vít Richter,  
generální ředitel Národní knihovny ČR

Zdroj: e-konference Knihovna

Ivona Březinová dává knihovnám souhlas  
k využití svých děl

Spisovatelka Ivona Březinová udělila knihovnám 
souhlas s použitím svých knih pro různé audiovizuální 
pořady. Pokud by ji chtěl někdo kontaktovat kvůli 
webinářům, či objednávce knih, zde jsou kontaktní 
údaje: tel. 604 21 77 55, http://www.brezinova.
cz, https://www.gangodvaznych.cz/, https://www.
instagram.com/ivona_brezinova/.

Zdroj: e-konference SKIP
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Nový videokurz: Jsem netvor

Oddělení vzdělávání NÚKIB připravilo (a k příležitosti 
Safer internet day publikovalo) nový osvětový 
videokurz s názvem Jsem netvor, tvor, který žije na 
netu.
Videokurz seznamuje žáky 8. a 9. tříd s digitálními 
technologiemi v etickém a sociálním kontextu, 
dozvídají se například o internetu věcí, umělé 
inteligenci nebo šifrované komunikaci.
K popularizaci těchto na první pohled technických 
témat přispěla celá řada oblíbených youtuberů, 
kteří odvedli profesionální výkony bez nároku na 
honorář. Hlavní tváří je youtuber Lukefry.
Vzdělávací aktivita má základ ve velkém průzkumu 
mezi vrstevníky (n=3300), žáci se také podíleli na 
vzniku celého kurzu.
Jako rozšíření pro lektory a učitele jsme připravili 
metodické listy a modelové lekce založené na 
skupinové práci, aktivizačních výukových metodách 
a metodách kritického myšlení. Jsou využitelné 
i on-line. Modelové lekce učí žáky přemýšlet  
v souvislostech o digitální společnosti, vžívají se do 
role vývojářů nebo kyberkriminalistů, vypracovávají 
například SWOT analýzu pro digitalizaci veškerých 
plateb nebo se učí třídit aplikace ve svém mobilu. 
Modelové lekce nachází uplatnění v RVP ZV 2017 
i RVP ZV 2021 a i na jejich vzniku se podílela řada 
učitelů a lektorů z praxe.
Videokurz naleznete zde: www.jsemnetvor.cz
Zde jsou další informace z tiskové zprávy: https://
www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1685-novy-
osvetovy-videokurz/
Určitě mrkněte i na designový deník: https://osveta.
nukib.cz/netvor-denik
Aktivita bude také medializována v Českém 
rozhlasu.
Budeme rádi, pokud nám také pomůžete tuto 
aktivitu sdílet do svých komunikačních kanálů 
směrem k učitelům / žákům.
Zde je k využití video: https://drive.google.com/
file/d/1S48fbISrI6BtRvynt7Q8lBfVMczJw1AZ/view
Formu nechám na Vás.

David Kudrna, NÚKIB,
Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů

Zdroj: e-konference SKIP

Výstava ČTEME. ČTEME? ČTEME!

Národní knihovna ČR ve spolupráci s Ústavem pro 
českou literaturu AV ČR pro vás připravila výstavu  
s názvem ČTEME. ČTEME? ČTEME!
Jak na tom jsme se čtením? Výstava seznamuje 
veřejnost s historií čtenářských výzkumů u nás. 
Popisuje čtení, čtenářství a čtenářskou gramotnost 
i novodobé podoby čtení. Část výstavy se věnuje 
dětskému čtenářství a jeho specifikům. Jsou zde 
porovnány výsledky výzkumů z let 2007, 2010, 
2013 a 2018.  Autoři se též věnují čtení v digitálním 
prostředí.  Výstava upozorňuje na specifika české 
čtenářské kultury a srovnává situaci České republiky  
s jinými zeměmi. Autoři se zaměřují na kategorizaci 
čtenářů a představují i druhou linii výzkumu – 
čtenářské životopisy. Svou výstavou chtějí upozornit 
na roli rodiny, školy i knihovny a jejich místo  
v utváření čtenářské kultury.
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-
kulturni-akce/vystavy/brezen2021
Výstava má 13 panelů o velikosti 100x75 cm. Až 
situace dovolí, budeme ji vystavovat v prostorách 
Klementina. Poté bude výstavou putovní. Pokud 
budete mít o tuto výstavu zájem, ať už o tištěnou 
nebo elektronickou verzi, prosím kontaktujte  
PhDr. Renátu Salátovou, renata.salatova@nkp.cz.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Koncepce rozvoje knihoven v České republice na 
léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030 : knihovny 
- pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury / 
k vydání připravili: Lucie Macháčková, Marie Šedá, 
Vít Richter. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna 
České republiky - Knihovnický institut, 2020. -- 86 
stran : barevné ilustrace, tabulky
ISBN 978-80-7050-734-6

 Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2021-2027 s výhledem  
do roku 2030

Tři pilíře

I. Knihovny jako pilíře občanské společnosti a 
přirozená centra komunit
V rámci I. pilíře budou podporovány aktivity, 
směřující k rozvoji potenciálu knihoven jako 
komunitních center včetně adekvátního 
prostorového, technologického a materiálního 
zázemí a personálního zajištění.

II. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost 
podporující instituce
V rámci II. pilíře budou podporovány aktivity  
k posílení vzdělávací funkce knihoven a kooperace 
knihoven se školami.

III. Knihovny jako správci kulturního a znalostního 
bohatství
V rámci III. pilíře budou podporovány aktivity, které 
umožňují zprostředkování kulturního a vědeckého 
bohatství v analogové i digitální podobě všem 
uživatelům.

 

Zajímavá a inspirativní publikace pro 
veřejné knihovny ke stažení

Na stránce https://www.bibliotheekutrecht.nl/
living-libraries.html se dočtete více o nové publikaci, 
kterou uvádí Knihovna Utrecht. Jedná se o knihu 
„Živé knihovny: Dům komunity po celém světě“.
h t t p s : / / w w w . b i b l i o t h e e k u t r e c h t . n l /
dam/2020Website/Agenda/Volwassenen/living-
libraries--1-.png.rendition.200.320.png
Ve středu 27. ledna 2021 Utrechtská knihovna knihu 
představila. Kniha shrnuje dnešní svět knihoven ve 
30 příspěvcích z celého světa. Kvůli koroně se její 
prezentace konala online.
Knihu je možné stáhnout ve formátu PDF a ePub.

Zdroj: e-konference SKIP

Zdroj: https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce-rozvoje
-knihoven-2021-2027
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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

 

Městská knihovna (Praha, Česko)
Athene : výroční časopis Městské knihovny v Praze 
: ročník 2019 / texty: Barbora Buchtová, Lenka 
Hanzlíková ; grafická úprava Helena Rosová. -- 
Praha : Městská knihovna v Praze, 2020. -- 21 stran 
: barevné ilustrace
ISBN 978-80-274-0959-4

Metody výzkumu ve společenských vědách / 
Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna 
Šťovíčková Jantulová (eds.). -- Vydání první. -- Praha 
: FHS UK, 2019. -- 495 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7571-025-3

Müller, Richard, 1977-
Za obrysy média : literatura a medialita / Richard 
Müller, Tomáš Chudý a kolektiv. -- Vydání první. 
-- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : 
Karolinum, 2020. -- 665 stran : ilustrace
ISBN 978-80-246-4688-6 (Karolinum). -- ISBN 978-
80-7658-005-3 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

S knihou v ruce : kolektivní monografie k životnímu 
jubileu PhDr. Veroniky Procházkové / k vydání 
připravila Alena Císařová Smítková. -- 1. vydání. -- 
Praha : Národní knihovna České republiky, 2020. -- 
323 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile
ISBN 978-80-7050-727-8

Výběr z novinek z fondu  
Knihovny knihovnické literatury  
Národní knihovny ČR
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