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Soutěž Středočeský Kramerius
Medailonky oceněných I. část

Pojďme se společně ohlédnout za každoroční 
soutěží o nejlepšího neprofesionálního knihovníka 
Středočeského kraje.
Dne 6. října 2021 byli oceněni knihovníci a 
knihovnice každého z pěti obsluhovaných regionů, 
tedy z Benešovska, Kladenska, Mladoboleslavska, 
Kutnohorska a Příbramska. Kvůli epidemické situaci 
proběhlo slavnostní předání současně za rok 2020 
a za rok 2021. 

Za rok 2020 to byly:
• Miroslava Kocourková, Obecní knihovna  

v Pyšelích (BN),
• Lenka Pokorová, Místní knihovna Kačice (KL),
• Marie Lelková, Obecní knihovna v Polepech 

(KH),
• Jaroslava Vetešníková, Obecní knihovna Libiš 

(MB),
• Věra Humlová, Obecní knihovna Zvole (PB). 

Za rok 2021 ocenění získali: 
• Kamila Koháková a Helena Doležalová, Obecní 

knihovna Přestavlky u Čerčan (BN),
• Jan Novotný, Místní knihovna Ledčice (KL),
• Markéta Holá Mišková, Obecní knihovna 

Doubravčice (KH),
• Klára Strnadová, Obecní knihovna Nehvizdy 

(MB),
• Marie Kuchařová, Obecní knihovna Drahlín (PB).

Postupně na stránkách bulletinu zveřejníme 
medailonky všech oceněných knihoven spolu  
s fotografiemi z knihoven a z předání cen.

Rok 2020: Obsluhovaný region Benešov
Obecní knihovna v Pyšelích - Miroslava Kocourková

Městskou knihovnu v Pyšelích převzala paní 
Miroslava Kocourková v roce 2015 a od té 
doby se knihovna stala kulturním místem obce  
vyhledávaným nejen seniory, ale také mladými 
čtenáři a dětmi. Za relativně krátkou dobu svého 
působení paní Kocourková pozvedla úroveň 
knihovny nejen výraznou aktualizací fondu a 
zkulturněním prostor knihovny, ale také se jí podařilo 
navázat spolupráci s místní školou a školkou, 
Klubem seniorů, a dalšími organizacemi v obci. Paní 
knihovnici se tak daří získávat nové dětské čtenáře, 
jejichž počet se za krátkou dobu zvýšil na 58. Počet 
dospělých čtenářů se za dobu jejího působení více 
než zdvojnásobil a čtenáři do knihovny chodí nejen 
pro knihy, ale také se sem setkat s přáteli a známými, 
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Rok 2020: Obsluhovaný region Kladno
Místní knihovna Kačice - Lenka Pokorová

Knihovnu paní Pokorová převzala v roce 2015.  
V té době byla, jak sama říká, překvapená, že  
v obci nějaká je, o knihovně se vůbec nemluvilo. 
Hned po převzetí bylo nutno knihovnu zcela 
zkulturnit a přeorganizovat tak, aby vznikl vhodný 
prostor. Součástí změn byla také velká a nezbytná 
aktualizace knihovního fondu. Postupně byl také 
obměněn mobiliář knihovny. Velmi razantně se 
zvýšil počet čtenářů, a to téměř čtyřnásobně, 
rovněž se zvýšila návštěvnost knihovny. Podařilo 
se i navýšit rozpočet na nákup knih. Knihovna 
využívá jak výměnné fondy, tak MVS. Rovněž prošla 
automatizací. 

promluvit o knihách a dozvědět se zajímavosti  
z dění v obci. Paní knihovnice se podílí také na řadě 
kulturních a společenských akcí, například vítání 
občánků, pálení čarodějnic, připravuje koncerty, 
přednášky, pracuje v redakční radě Pyšelských 
listů, které také využívá k propagaci knihovny 
a v neposlední řadě pracuje také v Kulturním 
informačním centru, kterého je knihovna nedílnou 
součástí. Knihovna je bezbariérová a má otevřeno 
denně. Paní Kocourková se snaží neustále vzdělávat 
v oboru a pravidelně se účastní přednášek a porad 
a sleduje aktuální trendy v knihovnictví. 

 

Paní knihovnice navázala spolupráci s mateřskou i 
základní školou či místními spolky. Zejména vznik 
Čtenářského klubu, který vede, byl a stále je velmi 
úspěšným počinem, dětí zde neustále přibývá. Děti 
z tohoto klubu také samy vedou školní knihovnu. 
Vedle půjčování knih se paní Pokorová snaží do 
knihovny přilákat návštěvníky různými akcemi. Je 
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to např. soutěž Lovci perel, každoroční Výtvarná 
soutěž či různá tvoření pro děti. Dále třeba Čtení 
pod stanem v rámci Dětského dne, na kterém 
spolupracovala s místním sportovním klubem. Pro 
dospělé občany vznikla improvizovaná kavárna  
s názvem Večery pod lampou - tvoření a povídání 
podle zájmů. Dále pořádá různé besedy apod. 
Paní knihovnice se zapojuje i do celostátních 
projektů, jako je Celé Česko čte dětem, Ptejte se 
knihovny, Kniha do vlaku, Březen měsíc čtenářů, 
Týden knihoven, Den pro dětskou knihu či projekt 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Zkrátka  
v knihovně to žije.    
Zároveň o těchto aktivitách pravidelně informuje  
v místním Zpravodaji a knihovnu je také možné 
najít na Facebooku.

 

 

Rok 2020: Obsluhovaný region Kutná Hora 
Obecní knihovna v Polepech - Marie Lelková

Knihovnu v Polepech vede paní Lelková, podle 
občanů velmi ochotná a milá paní knihovnice. 
Knihovna sídlí v budově obecního úřadu a je na 
dobře dostupném místě pro všechny občany obce. 
Knihovna má k dispozici nově vybavenou místnost 
pro dospělého i dětského uživatele. Knihovna je 
plně automatizována v knihovním systému Tritius. 
Poskytuje svým uživatelům také přehrávače pro 
zrakově postižené spoluobčany. Kromě klasického 
půjčování knih pořádá paní knihovnice řadu akcí, 
jakými jsou např. Noc s Andersenem, S knížkou do 

života, každoměsíční posezení u kávy, Tvoření dětí i 
rodičů a babiček, které se koná pravidelně každou 
středu, dále pak besedy na různá témata. Pořádá 
také tzv. Výlety nejen po zámcích apod. Podílí se na 
společných akcích s obcí jako je pálení čarodějnic, 
den dětí, rozloučení s prázdninami, posvícení, 
halloween, novoroční procházka atd. Knihovnu 
svojí činností tak samozřejmě integrovala do dění 
v obci a vytvořila z ní její přirozené  společenské 
centrum.
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Divadélko Kamishibai pro práci s dětmi
POHÁDKOVÝ KUFŘÍK

Jeho původ je v Japonsku. Je to jednoduché dřevěné 
kufříkové divadlo s příběhovými obrázky formátu 
A3. Jak funguje, se můžete podívat zde, kde jej 
představuje jeho propagátorka Eva Svobodová  
z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity: https://
youtu.be/8e_f_rMAaQo.
Na stránce Místní knihovny Černilov https://
knihovna.cernilov.eu/divadelko-kamishibai/ si 
můžete přečíst článek Jak jsme si do knihovny 
pořídili divadélko Kamishibai.
V české verzi se dá divadélko aktuálně objednat 
v internetovém obchodě, například zde: https://
www.infracek.cz/pohadkovy-kufrik-samostatny. 
Tato verze obsahuje dřevěný kufřík a ilustrace ve 
formátu A3 s příběhy Červená Karkulka, Budulínek, 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, příběh Noemovy Archy 
a Vánoční příběh. Není pravda sice takhle v celku 
úplně nejlevnější, ale zase je zcela pochopitelné, že 
výroba i příprava obrázků pohádek a průvodních 
textů dala autorům velkou práci. Je možné koupit  
jen samostatný kufřík a pohádky pořizovat postupně, 
či si herní scénu doplnit vlastními příběhy.
Divadlo kamishibai je do knihovny (ale určitě i do 
školy či domů) skvělou pomůckou a možností, jak 
se ponořit do příběhu či pohádky.

Zdroj: https://knihovna.cernilov.eu/divadelko-
kamishibai/

Udržitelnost v knihovnách

Ráda bych vás informovala o připravených 
materiálech a doporučeních k tematickému roku 
2022 českých knihoven zaměřeného na udržitelnost. 
Konkrétně na Cíle udržitelného rozvoje.
Téma se z letošního zaměření na interní edukaci 
knihovnické veřejnosti v příštím roce přelévá do 
komunikace s širokou veřejností. Téma by mělo 
být akcentováno zejména v tradičních kampaních, 
jako je Březen měsíc čtenářů nebo Týden knihoven, 
ale připravené materiály počítají s připomínáním 
tématu v průběhu celého roku.
Připravené materiály i se základními doporučeními, 
jak a kde je využít, najdete v článku https://koncepce.
knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-
pridejte-se.
Na konci článku se pak můžete dozvědět něco málo 
o dvouletém systému společných témat pro české 
knihovny.

Lenka Hanzlíková, MěK Praha
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Senioři na Wikipedii patří

„Víme to, protože našimi bezplatnými kurzy už jich 
prošlo více než 500. Ti nejnadšenější z nich napsali 
stovky článků o historii, architektuře, přírodě nebo 
čemkoliv jiném, co je zajímá. Někteří označují 
Wikipedii za svou „závislost“. Ale takovou, díky které 
mají pocit sounáležitosti, potřebnosti. Je to koníček 
a radost z odkazu, který za sebou zanechávají.“
Podporujme v knihovnách aktivní seniory, mohou 
se stát platnými wikipedisty. K dispozici je Příručka 
pro začátečníky na https://1url.cz/tKIO0.
Spolek Wikimedia Česká republika organizuje různá 
školení také pro knihovníky, kde je možné se naučit 
pracovat s Wikipedií. 

Více na https://1url.cz/gzDuH

Interkulturní knihovnictví

Poslední číslo časopisu Impulsy je věnováno tématu, 
které si i v českém prostředí získává pozornost – je 
jím interkulturní knihovnictví. Přečíst si jej můžete 
na webové stránce https://impulsy.kjm.cz/impulsy-
cislo/roc-7-c-42021.

-r-
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Udržitelný rozvoj v knihovnách
Kalkulátor míry příspěvku Vaší knihovny  
k dosažení cílů udržitelného rozvoje

V knihovnickém prostoru stále rezonuje téma 
udržitelného rozvoje. Podporují české knihovny cíle 
udržitelného rozvoje? Jsou připraveny na změny, 
které jejich podpora a dosažení přináší?
Udržitelného rozvoje se týká i kalkulátor, který 
knihovnám umožňuje zjistit, do jaké míry v současné 
chvíli přispívají k dosažení jeho cílů. Podívejme se, 
jak na tom doopravdy jsme.
Kalkulátor najdete na adrese:
https://libraryscience.de/calculator/
K dispozici je ve více jazycích, mj. v angličtině nebo 
v němčině.
Při vyplňování formuláře navíc můžete získat řadu 
podnětných námětů (nikoliv pouhých obecných 
rad), jak konkrétně se k naplňování jednotlivých cílů 
v knihovně dá přistoupit.

Zdroj: Linda Jansová, Národní knihovna ČR
e-konference Knihovna

Jeden příklad za všechny:  
Jak to dělají v Městské knihovně Žatec

• Pořádáme besedy na témata permakultura, 
zdravé stravování, 

• Otevřeli jsme venkovní terasu, kde pěstujeme 
bylinky a využíváme je pro pohoštění našich 
hostů (svěží pití s mátou a meduňkou, 
mateřídouškový čaj...), 

• V knihovně třídíme odpad,
• Pořídili jsme si vermikompostér a knihovnické 

žížalky. Letos jsou s námi druhým rokem a je  
o ně velký zájem ze strany veřejnosti. 

• Vyprávíme si s dětmi o bioodpadu, o možnostech 
kompostování …

Zdroj: https://udrzitelna.knihovna.cz/
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Z knihovnického periodika Bulletin SKIP
Dvanáct let spolupráce slánské Knihovny 
Václava Štecha s regionální televizí

O propagaci slánské knihovny a způsobu 
informování nejen svých uživatelů napsala článek 
vedoucí KVŠ Slaný, paní Zoja Kučerová. V krátkém 
článku najdete také videa o aktivitách knihovny, 
pořízená  regionální televizí SlanýTV.

KUČEROVÁ, Zoja. Dvanáct let spolupráce slánské 
Knihovny Václava Štecha s regionální televizí. 
Bulletin SKIP [online]. 2021, roč. 30, č. 1 [cit. 2022-
01-18]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/824

E-knihovna Městské knihovny v Praze

Nabízí výběr z více než 1700 titulů zdarma ke 
stažení. Obsahuje českou i světovou beletrii - 
klasiku, detektivky, divadelní hry, poezii.
Tituly jsou ve třech formátech vhodných pro čtení 
na mobilech, tabletech, monitorech počítačů i 
čtečkách.
E-knihy vydané Městskou knihovnou v Praze 
poznáte podle loga na obálce.
Jak stahovat e-knihy? Podívejte se na krátký video 
návod - https://youtu.be/KwUxSn8MnoE
Nabídněte službu také vašim čtenářům. E-knihovna 
je dostupná na https://www.e-knihovna.cz

Zdroj: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby/e-
-zdroje/e-knihy/

https://libraryscience.de/calculator
https://udrzitelna.knihovna.cz
https://sdruk.cz
https://bulletinskip.skipcr.cz
https://youtu.be/KwUxSn8MnoE
https://www.e-knihovna.cz
https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby
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Metodická příručka k řízení neziskových 
organizací

Nadace rozvoje občanské společnosti vydala 
novou metodickou příručku k řízení neziskových 
organizací, možná vás také zaujme. Příručku  
s názvem Na cestě k profesionalizaci nabízí zdarma 
ke stažení - https://1url.cz/eKOaL
Obsahuje základy včetně praktických rad a tipů od 
finančního přes projektové řízení až po fundraising, 
marketing a mediální komunikaci. Jednoduše vše, 
co je třeba znát pro kvalitní řízení organizace. 
Metodika vznikla v rámci projektu Profesionalizace 
neziskovek. Tento projekt podpořila Nadace OSF  
v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem 
je podpora občanské společnosti a posílení kapacit 
neziskových organizací.
Přestože většina knihoven nepůsobí v rámci 
neziskové organizace nebo sama takovou organizací 
není, řada z uvedených doporučení je určitě 
využitelná i v jiných typech organizací, a tedy i  
v knihovnách. Možná jako knihovna spolupracujete 
s neziskovou organizací, které by se upozornění na 
tuto příručku mohlo hodit.

Zdroj: https://www.helpnet.cz/aktualne/na-ceste-
k-profesionalizaci a info z e-konference Knihovna

Whereby - Nástroj pro videokonference

Přinášíme tip na webovou službu https://whereby.
com/. Její pomocí můžete vytvořit videokonferenci 
na pár kliknutí a bez registrace. Stačí, aby účastníci 
měli prohlížeč. Vy jim pošlete odkaz, oni na něj 
kliknou a už se vidíte a slyšíte.
Whereby je služba podobná Jitsi Meet. Free 
verze pro osobní využití nabízí časově neomezené 
schůzky jeden na jednoho a online schůzky na max. 
45 minut až pro 100 osob. Po přestávce 10 minut 
je možné pokračovat na stejné adrese. Whereby si 
drží poměrně vysokou kvalitu a stabilitu hovoru.
Najdeme zde známé ikony kamery a mikrofonu, 
také chatovací okno a možnost sdílení obrazovky  
(s výběrem konkrétní webové stránky nebo 
souboru), možnost zobrazení bílé tabule nebo třeba 
svých google dokumentů apod. Je zde také možnost 
nastavení skupinové práce či zábavy, tzv. breakout 
rooms.
Pro náročné uživatele a středně velké týmy je vhodná 
verze Whereby PRO, která navíc nabízí neomezená 
skupinová setkání, neomezené nahrávání, možnost 
doplnění vlastního loga nebo vytvoření vlastní 
subdomény atd.
Vyzkoušejte Whereby. Zjednodušený foto návod 
najdete na iDnes - https://1url.cz/VKO3R

Zdroj: https://whereby.com/  
a iDnes - https://1url.cz/VKO3RZ eduletteru portálu knihovny.cz

Začínáme opět školit i prezenčně

Podzim byl příznivý a mohli jsme opět realizovat 
školení o portálu knihovny.cz přímo v knihovnách. 
Školení proběhlo v Městské knihovně v Olomouci, 
na FF MU, v Táboře i v Kolíně. Stále platí, že knihovna, 
která má o školení zájem, může kontaktovat Ivu 
Zadražilovou a domluvit se s ní. Školení jsou pro 
knihovny zdarma. A probíhají i školení online, což 
může potvrdit třeba Městská knihovna v Klatovech, 
kde proběhlo školení v listopadu přes Google Meet. 
V případě zájmu o vzdělávání knihovníků v dalším 
roce kontaktujte Ivu Zadražilovou (zadrazilova@
mzk.cz).

Zdroj: informční e-mail a eduletter  
portálu knihovny.cz

https://1url.cz/eKOaL
https://www.helpnet.cz/aktualne/na
https://whereby.com
https://whereby.com
https://1url.cz/VKO3R
https://whereby.com
https://1url.cz/VKO3R
knihovny.cz
knihovny.cz
mailto:zadrazilova@mzk.cz
mailto:zadrazilova@mzk.cz
knihovny.cz
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identifikace, právo na digitální služby, přístupnost, 
služby vytvářenící důvěru : velké změny 5 zákonů 
; Kybernetická bezpečnost ; redakční uzávěrka 
1.9.2021. -- Ostrava : Sagit, 2021. -- 336 stran. -- (ÚZ 
: úplné znění ; číslo 1445)
ISBN 978-80-7488-482-5

 

Vyzkoušejte nástroj Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic https://screencast-o-matic.
com/home je softwarový nástroj pro přípravu 
videí (v jehož nastavení si najdeme angličtinu). 
Ve FREE verzi mimo jiné funkce nabízí snímání 
pohybu na obrazovce a současně zaznamenávání 
hlasu (komentáře) lektora i přes běžný mikrofon 
na notebooku. Můžeme si vybrat možnost snímání 
lektora webkamerou nebo snímání obrazovky i 
lektora současně.

Z knihovnického periodika Bulletin SKIP
Obecní knihovna Doubravčice – kouzelné 
místo, kde můžete zažít dobrodružství

Něco málo o historii knihovny v Doubravčicích 
(obsluhovaný region Kutná Hora), o jejích aktivitách, 
ale hlavně o vydařené rekonstrukci si můžete 
přečíst a také prohlédnout na fotografiích v článku 
paní knihovnice Markéty Holé Miškové.

HOLÁ MIŠKOVÁ, Markéta. Obecní knihovna 
Doubravčice – kouzelné místo, kde můžete zažít 
dobrodružství. Bulletin SKIP [online]. 2021, roč. 30, 
č. 2 [cit. 2022-01-18]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/859

Bezplatná verze nástroje má samozřejmě 
omezení. Můžeme pořizovat a upravovat 
snímky obrazovky, nahrávat až 15 minut videa  
(v dolním levém rohu zůstává malý vodoznak) a 
sdílet je na online platformách - na Facebooku, 
Twitteru i YouTube.
Screencast-O-Matic nevyžaduje žádnou složitou 
registraci, jen přihlášení např. přes Google účet.
Nahrávání lze spustit přímo z prohlížeče. Vše je 
jendnoduché a intuitivní. Video můžete pauznout a 
po chvíli pokračovat, vždy se před spuštěním objeví 
odpočet od tří do jedné, abychom se připravili. 
Vytvořený záznam je možné uložit na cloud, do 
svých Google dokumentů, nebo do složky v PC.  
Tento software je široce používán ve vzdělávacím 
sektoru k zachycení přednášek i ke tvorbě návodů. 
Právě podobný krátký videonávod, např. jak 
vyhledávat v knihovním katalogu nebo databázích, 
můžeme vytvořit a nabídnout našim čtenářům  
v knihovnách. Ale to je jen jeden způsob využití. 
Jistě bychom našli další.

-r-
Zdroj: https://screencast-o-matic.com/home,  

https://www.pcmag.com/reviews/screencast-o-
matic

https://screencast-o-matic.com/home
https://screencast-o-matic.com/home
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/859
https://screencast-o-matic.com/home
https://www.pcmag.com/reviews/screencast
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Nová výstava Kláry Smolíkové k mání  
nejen pro knihovny 

K novým vydáním knih Husité a Řemesla  
v nakladatelství Pikola je pro knihovny od 
ledna 2022 k dispozici nově vytištěný soubor  
27 závěsných panelů formátu A2 obsahující komiksy 
z knihy Husité a ilustrace z knihy Řemesla od Honzy 
Smolíka. 
Stačí mi napsat na klara.smolikova@tiscali.cz a 
zarezervovat si termín podle tabulky, která je  
k nahlédnutí http://klarasmolikova.cz/husite-
remesla. Zápůjčka je zdarma. Pouze prosím o zaslání 
poštou na další místo a pár fotografií z instalace.  
K výstavě ráda zašlu novinkový doprovodný materiál 
– vandrovní knížku a příručku malého práčete.
Pokud byste si raději panely vytiskli sami, stačí mi 
napsat o tisková data a upřesnit termín, ve kterém 
výstavu plánujete. Nabídka tiskových dat platí i pro 
další exponované soubory ke knihám Devět malých 
zahradníků či Cha cha chá, zasmál se Mordechaj.  
U jiných starších výstav (třeba Vynálezce Alva nebo 
Čertice Dorka) najdete aktuálně volné výstavní 
termíny v roce 2022.
Srdečně zdravím v novém roce a těším se na 
spolupráci.

Klára Smolíková
http://klarasmolikova.cz, tel. 604 176 034

Zdroj: e-konference SKIP

Výstava fotografií o Olze Havlové je  
k zapůjčení

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nabízí 
možnost zapůjčení putovní výstavy fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle. Expozice se skládá  
z 33 fotografií s popisem, umístěných na 26 pevných 
panelech velikosti 70 x 100 cm. Panely jsou na zadní 
straně opatřeny úchytkami a lze je zavěsit pomocí 
háčků na zeď.
Výstava byla připravena k příležitosti oslav  
20. výročí založení nadace a již jedenáctým rokem 
putuje po muzeích, knihovnách, univerzitách a 
jiných výstavních prostorách v ČR a v zahraničí. 
Veřejnosti připomíná zakladatelku organizace Olgu 
Havlovou, počátky její činnosti ve Výboru dobré 
vůle, setkávání s dětmi a dospělými se zdravotním 
postižením a se spřízněnými osobnostmi. Výstava 
také dokumentuje její snahu pomoci lidem, kteří 
se ocitli v těžkých životních situacích. Fotografie 
pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan 
Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, 
Zdeněk Chrapek a další. První výstavu v Paláci 
Lucerna zahájil prezident Václav Havel.
Další informace o výstavě, její katalog a termíny 
putovaní najdete na https://www.vdv.cz/projekty/
vystava-fotografii-olgy-havlove/
Výstavu půjčujeme zdarma na 4 týdny, je potřeba 
zajistit si její odvoz. Po dohodě nabízíme účast 
zástupce naší nadace na vernisáži nebo besedě  
u příležitosti zahájení výstavy. Vernisáž 
doporučujeme spojit i s dalším programem – např. 
školní či jinou besedou, hudebním vystoupením 
nebo přizvat další hosty.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Kateřina Kubínová, 
kubinova@vdv.cz, tel. 224 217 085, 

Koordinátorka projektu,
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Zdroj: e-konference SKIP

 

Vzdělávání knihovníků v roce 2022

Stejně jako v uplynulých letech chceme knihovníkům 
nabídnout kvalitní vzdělávací aktivity, online i 
prezenční.  Čekají nás kurzy ICT gramotnosti, kurz 
pedagogického minima, přednášky o literatuře, 
semináře na různá témata.
Nabídku můžete sledovat na https://www.svkkl.cz/
pro-knihovny/kurzy-pro-knihovniky
Podklady z akcí, prezentace, videozáznamy a další 
materiály, ukládáme na https://www.svkkl.cz/
studijni-materialy-z-prednasek-a-porad
Budete-li chtít, napište nám, jaké téma vás zajímá. 
Můžete využít formulář na https://goo.gl/forms/
kMLv7zS1wtpgrk3n1

-r-

mailto:klara.smolikova@tiscali.cz
http://klarasmolikova.cz/husite
http://klarasmolikova.cz
https://www.vdv.cz/projekty/vystava
https://www.vdv.cz/projekty/vystava
mailto:kubinova@vdv.cz
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/kurzy
https://www.svkkl.cz/studijni
https://www.svkkl.cz/studijni
https://goo.gl/forms/kMLv7zS1wtpgrk3n1
https://goo.gl/forms/kMLv7zS1wtpgrk3n1
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Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny

Books that changed history. Slovensky
Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny / prispievatelia otec 
Michael Collins a Alexandra Blacková, Thomas 
Cussans, John Farndon a Philip Parker ; z anglického 
originálu preložila Ivana Krekáňová. -- Prvé vydanie. 
-- Bratislava : Ikar, 2021. -- 256 stran : ilustrace 
(převážně barevné), portréty, faksimile
ISBN 978-80-551-7664-2

Divínová, Daniela
Jak řídit knihovnu : příručka pro začínající vedoucí 
- ředitele knihoven / na příručce spolupracovali 
Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, 
Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba a Marie 
Šedá. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České 
republiky - Knihovnický institut, 2021. -- 155 stran : 
ilustrace (některé barevné)
ISBN 978-80-7050-748-3

Standard pro dobrý knihovní fond : metodický 
pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu 
doplňování a aktualizace knihovního fondu pro 
knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi 
na území České republiky. -- 2. vydání. -- Praha : 
Národní knihovna České republiky - Knihovnický 
institut, 2021. -- 20 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-747-6
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Bártová, Kateřina, 1987-
Historický vývoj knižní vazby : technologie vazby 16. 
století / Kateřina Bártová, Radomír Slovik. -- Vydání 
1. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. -- 209 
stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile
ISBN 978-80-7560-343-2

Katuščáková, Marcela
Od vyhľadávania informácií k objavovaniu nových 
znalostí : Swansova metóda prepájania pojmov / 
Marcela Katuščáková. -- Vydanie prvé. -- Bratislava 
: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. -- 150 
stran, 11 nečíslovaných listů obrazových příloh, 14 
nečíslovaných stran textových příloh : ilustrace
ISBN 978-80-223-5072-3

Kollen, Christine
Citování kartografických dokumentů : chicagský 
styl a ISO 690 / Christine Kollenová, Wangyal 
Shawa, Mary Larsgaardová ; české vydání  
z anglického originálu Cartographic citations : a style 
guide připravily Eva Novotná, Martina Musilová, 
Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová. -- 
Druhé přepracované vydání, první české vydání. 
-- Praha : Knihovna geografie, Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy : Národní knihovna České 
republiky, 2021. -- 51 stran
ISBN 978-80-7050-744-5

https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/bulletin
mailto:senfeldova@svkkl.cz
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