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Čtenářka roku 2020 v Příbrami

Už podesáté hledal Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR svého nejlepšího čtenáře. V tomto 
roce se pátralo po člověku, který si v roce 2020 
půjčil nejvíce elektronických knih. V Příbrami 
to opravdu nebylo složité. Na celé čáře vyhrála 
Martina Dandová, která si stihla za rok půjčit nejen 
40 e-knih, ale také 273 knih tištěných. Dá se tedy 
říct, že Martina přečte jednu knihu denně.  Setkání  
s takto náruživou čtenářkou je každému knihovníkovi 
milé. Bohužel, letošní březen je tak vymknutý, že 
zatím proběhlo setkání jen písemně, k osobnímu 
setkání dojde, až se Knihovna Jana Drdy čtenářům 
opět otevře.
Přečtěte si rozhovor se čtenářkou Martinou Dandovou:
Můžete nám, prosím, prozradit něco o tom, jak žije 
takto náruživý čtenář?
Jsem člověk, který knížku bere všude s sebou, ať už jde 
kamkoliv. Čtení je mým největší koníčkem, kterému 
se nejvíce věnuju. Bez knih si už neumím představit 
život.
Myslíte si, že čtete rychleji než jiní lidé?
Myslím, že jsem průměrně rychlý čtenář. Někde jsem 
slyšela, že člověk by v průměru měl přečíst za hodinu 
zhruba 50-60 stran. Což by u mě tak odpovídalo. Ale 
také zaleží na tom, jakou zrovna čtu knížku.
Knihy a čtení - myslíte si, že je to vhodné téma pro 
vzájemné sdílení?
Ano, je to výborné téma, o kterém si člověk může 
povídat s ostatními lidmi. Každý člověk má na knížku 
jiný názor a pohled, a to je na tom to úžasné.
Pokud nezasáhne vyšší moc... 22. září 2021 bude  
v Příbrami Noc literatury. Přijdete?
Ano, ráda bych přišla. Už jsem o této akci slyšela a 
moc mě to zaujalo.
Jak si knihy vybíráte?
Knihy si vybírám podle názorů ostatních lidí na 
internetu - Databáze knih, YouTube, Instagram. Nebo 
také na doporučení kamarádů. Nebo na základě 
předchozí zkušenosti s autorem.
Sledujete knižní trh a knižní weby?
Ano, pravidelně na internetu sleduji, jaké knížky mají 
vycházet. A moc mě to baví a naplňuje.

Když jdete do knihovny, víte už dopředu, co si půjčíte?
Většinou zhruba tuším. Někdy se jdu pouze podívat, 
co mi padne do oka.
Stane se, že Vás kniha nebaví? Dočtete ji i přes to?
Bohužel se mi to stává. Sleduji nejrůznější lidi na 
internetu, kteří mluví nebo píšou o knížkách, a tak se 
dostávám i ke knihám, které bych běžně nečetla.
Jsou pro Vás e-knihy příjemné nebo je čtete jen tehdy, 
když papírová kniha není k dispozici?
E-knihy jsou pro mě příjemné a mnohdy i pohodlnější, 
protože nezabírají doma tolik místa. Ale papírové 
knihy pro mě budou vždy na prvním místě. Z knihovny 
si e-knihy půjčuju převážně, když není možnost si 
knihu půjčit v papírové podobě. Také mě baví knihy 
ve slovenštině, a díky e-knihám a knihovně si je můžu 
číst.
Je nějaká Vaše TOP kniha roku 2020? A co právě čtete 
v roce 2021?
Nejlepší knížkou za minulý rok jsou pro mě Mlčící 
fontány od Ruty Sepetys. Výborný příběh ze Španělska 
z doby vlády diktátora Franca. Momentálně čtu dvě 
knihy: Mlhu nad Shadow Sands od Roberta Bryndzy a 
Černé léto od M. W. Cravena.
Na fotce sedíte v krásném ušáku. To je vaše čtecí křes-
lo?
Ano, v tom si čtu ráda.

Rozhovor zaslala Katka Nolčová,  
Knihovna Jana Drdy Příbram
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Hádejme s příbramskou knihovnou

Mezi námi... zmlazení knihovny je užitečné. Jako 
jarní řez v zahradě. Přečtěte si, co mladé větvičky  
v Příbrami vymyslely. 
#HádejKdoJsem je hádanková hra a zároveň soutěž, 
kdy čtenáři hádají spisovatele podle krátkého 
popisu. Je to soutěž vytrvalostní, neboť probíhá 
po celý měsíc březen. Hádanky vymýšlí nejen ti, 
kdo si soutěž vymysleli, ale i jejich kolegyně. Bez 
googlování se neobejde nikdo; ten kdo otázku 
vymýšlí, ani ten, kdo hádá. Pro lidi, kteří čtou, je 
to opravdu zábava. Odpovědi chodí na e-mail, aby 
od sebe lidé neopisovali. Na závěr soutěže budou 
výsledky zveřejněny a na ty nejlepší hadače čeká 
odměna.
Dejte si pauzu a zahádejte si po našem. 
https://1url.cz/dKtrV

Katka Nolčová,  
Knihovna Jana Drdy Příbram

Nymburk čte dětem

O čtení a knihách tentokrát s ředitelem Nymburského 
kulturního centra Ladislavem Langrem. Dívejte se: 
https://www.youtube.com/h?v=Os5W8GWKUQkD
iv9oTOXO9veMqS3PLLe0PutQlZ

Zdroj: Facebook MěK Nymburk

Sběr starých mobilů

Řada našich středočeských knihoven se zapojila 
do sběru starých mobilů. Pomohla tím přírodě 
(protože staré mobily se budou recyklovat) a také 
přispěla spolu se čtenáři na dobrou věc. Každý 
starý, nepotřebný mobil bylo možné přinést do 
zapojené knihovny. Do připravených krabic bylo 
možné bezkontaktně mobil vhodit.
Z každého mobilu je 10 Kč věnováno na aktivity 
Jedličkova ústavu a škol - cílem je sebrat 5 tisíc 
mobilů a přispět 50 tisíci Kč. Více o akci na https://
remobil.cz/casproprirodu/
V době uzavření knihoven byla tato akce jednou  
z možností, jak zůstat se svými čtenáři v kontaktu.
 

Redakce bulletinu

Workshop pro kladenské maminky

Další online workshop místo pravidelného setkávání 
maminek a dětí je natočen. Jarní knihy, básničky, 
Velikonoce a výroba slepiček na youtube kanálu 
Městské knihovny Kladno.
https://www.youtube.com/channel/UC29qTu46z-
NYx34d0g7ivKJQ

Zdroj: Facebook MěK Kladno
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Projekt SKIP S knížkou do života - Bookstart 
získal záštitu MK

Nad 4. ročníkem projektu SKIP S knížkou do života 
- Bookstart převzal záštitu ministr kultury PhDr. 
Lubomír Zaorálek.
Více informací najdete na https://www.sknizkou-
dozivota.cz/. Sledujte také facebookovou stránku 
projektu S knížkou do života / Bookstart https://
www.facebook.com/sknizkoudozivota

Roman Giebisch, Knihovnický institut NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Časopis Kamarádi

Na stránkách www.kamaradi.eu je v digitální 
podobě publikováno první letošní číslo (https://
www.zaedno.org/casopis/2021/kamaradi-1-2021). 
Najdete v něm velký jarní speciál, v kterém se 
dozvíte, jak se slaví Velikonoce a jarní svátky  
v různých zemích. V čísle také najdete spoustu 
jarního tvoření. Například zjistíte jak využít hrách 
jako stavebnici, jak si uplést pomlázku, uvidíte, jak 
rostou zelené vlasy, vyrobíte si roztomilé ptáčky  
z vlny i s hnízdy, nebo „eko“ květináč. 
Na webu je volně k dispozici mnoho pracovních 
listů, audio a video nahrávek, včetně zábavných 
videolekcí jazyků. Děti mohou hrát výukové i 
zábavné hry a vyplňovat různé kvízy. Věříme, že 
naše vzdělávací materiály mohou pomoci zpestřit či 
doplnit výuku, ale co víc – motivovat děti k učení se 
a k četbě v této těžké době.
Časopis Kamarádi letos slaví kulaté 10. výročí. Tento 
fakt pojmeme jako možnost zviditelnit časopis a 
zapojit naše malé čtenáře do nevšedních oslav. 
Mnoho dětí obdarujeme knihou, za to že se do 
oslav výročí zapojí (zapojení na dálku). Konkrétní 
informace zjistíte na tomto odkaze: https://www.
zaedno.org/home-kamaradi/593-10-let-casopisu-
kamaradi

Zdroj: ekonference Andersen

NABÍDKA PRO KNIHOVNY
 Časopis PROPAMÁTKY ...

... vychází od roku 2012 a pomáhá šířit osvětu a 
příklady dobré praxe ze světa památek. Vydavatelem 
je nezisková organizace Institut pro památky a 
kulturu, o.p.s., která v redakci zaměstnává také lidi 
se zdravotním hendikepem.
Pracujeme s láskou k textu, úctou k předkům a také  
s vědomím, že právě dobré příklady péče o historické 
kulturní dědictví mohou inspirovat další. Péče  
o památky totiž začíná osvětou.
Od roku 2021 zveme ke spolupráci knihovny a 
časopis jim nabízíme zdarma. Potřebujeme uhradit 
pouze roční náklady na doručování (poštovné a 
balné) ve výši 200 Kč + DPH.
Více na https://klub.propamatky.cz/

Zdroj: e-konference Region

Rozcestník Čtení dětem

V rámci portálu Knihovny.cz existuje již rok tematický 
rozcestník Čtení dětem (https://ctenidetem.
knihovny.cz). Obsahuje šest seznamů pro různé 
věkové čtenářské kategorie od předškoláků po  
9. třídu základní školy.
Výběr titulů byl aktualizován na jaře 2021 s ohledem 
na dostupnost titulů na knižním trhu i na aktuálně 
vydané tituly.
Nově Čtení dětem nabízí i další seznamy titulů 
s tipy na poezii pro děti, čtení pro děti s dyslexií 
nebo tematickou skříň, která přináší tipy na čtení 
o ekologii, válce, školce nebo nových sourozencích.
Seznamy knih lze využít nejen při nákupu do 
knihovny, ale třeba při spolupráci se školami a 
doporučování kvalitní četby. Budeme také rádi za 
jeho šíření uživatelům, zejména pak rodičům dětí.
Rozcestník je po obsahové stránce tvořen a 
spravován odborníky na dětskou literaturu  
z Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, 
technicky se o projekt stará tým portálu Knihovny.
cz, který provozuje Moravská zemská knihovna. 
Jakékoliv náměty na rozšíření zasílejte na adresu 
krcal@mzk.cz.

Zdroj: e-konference Andersen
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První zpráva

Druhou, třetí, stávající vlnu epidemie jsme se 
rozhodli přečkat aktivně a nezahálet. Hledali jsme 
možnosti, jak se přiblížit čtenáři, utvořit si nějaký 
plán a doufat, že nám to situace dovolí. Nabídli jsme 
lidem službu donášky knih domů. Po telefonické 
domluvě jsme knihy připravili a s panem řidičem 
dovezli. Bohužel čas nám nedovolil rozvážet mimo 
naši obec, ale i tak jsme obsloužili spoustu čtenářů. 
Nyní vydáváme objednané knihy prostřednictvím 
výdejového okénka. Dále se nám podařilo vyřešit 
hromadící se nezaplacené platby. Od února 
letošního roku mají registrovaní čtenáři, ale i ti, 
kteří se teprve zaregistrovat chtějí, možnost platby 
na účet. Na to navazuje naše další nová služba, a to 
on-line registrace. Tato služba je ještě nedokonalá 
a my neustále pracujeme na jejím vylepšení. Také 
vypomáháme v očkovacím centru, kde pracujeme 
jako administrativní pracovnice. Zkrátka se snažíme 
toto nelehké období lidem zpříjemnit a zároveň jim 
pomoci k návratu do normálního života.
       
   Daniela Kučerová, KVŠ Slaný

Druhý příspěvek

Během druhé vlny koronaviru jsme prvně vyzkoušeli 
rozvoz knih čtenářům domů. Čtenáři si tuto službu 
objednávali po telefonu. Bylo nutné s nimi domluvit 
výběr knih, adresu doručení, čas doručení, 
kontaktní telefon. Knihy jsme okamžitě připravovali, 

načítali čtenářům do konta. V den rozvozu přijel 
ochotný pan řidič, pomohl nám naložit přepravky 
s knihami. A protože jsme mu den dopředu poslali 
seznam ulic, kam se pojede, měl již připravenou 
trasu tak, abychom nejezdili zbytečně sem tam po 
celém městě. Čekala jsem od čtenářů větší zájem 
o tuto službu, někteří nás  při telefonním hovoru 
přesvědčovali, že by si ty knihy vyzvedli u okénka, 
ale v této době ještě povoleno nebylo. A tak říkali, 
že si počkají. Pár čtenářů tuto službu využívalo 
pravidelně každý týden.
Pak jsme zavedli možnost bezhotovostní platby 
poplatků převodem na účet. Tuto službu zatím 
využívá převážně mladší a střední generace, kteří 
internetové bankovnictví běžně používají. Senioři si 
registrační poplatky zaplatí, až to bude možné přímo  
v knihovně. I s prošlou roční registrací jim knihy 
půjčíme.
Nově jsme na našich webových stránkách nastavili 
možnost předregistrace do knihovny. V současné 
době různých omezení a zákazů ale neplatí, že se 
čtenář předregistruje a druhý den svou registraci 
dokončí v knihovně a odnese si domů knížky. Nejprve 
si musí zaplatit čtenářskou registraci platbou na 
účet, ta se na jeho kontě projeví až za pár dní. Až po 
zaplacení registrace si může knížky odnést domů. 
Během „normálního“ neomezeného provozu by 
vše vyřídil během několika minut v knihovně a 
odešel by i s knihami. Alespoň máme možnost 
vychytat drobné provozní nastavení a domlouvat  
s firmou, která se stará o náš knihovnický program 
Verbis, nastavení. A že domluva s ajťáky není 
pro běžné smrtelníky snadná, to snad nemusím 
zdůrazňovat. 
Při hledání objednaných knih nejvíce zápasíme  
s vyhledáváním objednaných leporel. Proto měla 
kolegyně z dětského oddělení navrhnout řešení pro 
zlepšení vyhledávání. Leporela totiž nelze udržet 
srovnaná abecedně, malé děti se prohrabávají 
regálkem samy, takže je neustále vzhůru nohama. 
Po diskusi bylo navrženo rozdělit leporela podle 
témat – zvířata, příroda, vesmír, lidské tělo atd. 
Vytvořit k jednotlivým skupinám piktogramy, těmi 
polepit leporela a na regálku řadit podle těchto 
skupin. Zároveň dopsat do katalogizačního záznamu 
leporela slovní označení do klíčového slova a také 
do signatury.

Knihovny v době koronavirové

V minulém čísle bulletinu naše redakce vyzvala 
knihovníky, aby nám napsali, jak přečkali další 
vlnu epidemie koronaviru, jaké služby nabízeli 
online (případně offline) a jak se připravovali na 
znovuotevření svých knihoven. 
Napsaly nám knihovnice z Knihovny Václava Štecha 
ve Slaném. Zveřejňujeme všechny tři příspěvky, tři 
pohledy... 
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Také jsme připravovali návrh soutěžní karty pro 
novou celoroční soutěž Město našich předků. 
Podle zadání formátu a příslušného textu jsme 
každá připravila svůj návrh podle své fantazie. 
Pak byl jeden návrh vybrán a dán k tisku. Nyní si 
každý měsíc soutěžící zapisují své odpovědi do této 
soutěžní karty a v prosinci 2021 budou správné 
odpovědi slosovány a výherci odměněni.
Z jarní uzávěrky knihovny jsme měli krásně probraný 
a srovnaný knižní fond v půjčovnách i ve skladu. Ale 
všimla jsem si značně omšelých rozřaďovačů ve 
fondu naučné literatury, které si zasloužily trochu 
omladit.
Jejich čas nastal na podzim při dalším uzavření 
knihovny. Všech 200 kusů plechových rozřaďovačů 
prošlo důkladnou koupelí v kýblu naší slečny 
uklízečky. Ty tedy prokoukly, pak se hezky seřadily  
v kanceláři a čekaly na nové nápisy. Napsat, 
vytisknout, zalaminovat, nařezat, nalepit.  
S kovovými rozřaďovači jsem strávila bezmála tři 
dlouhé týdny. Výsledek ale stojí za to, mám z toho 
radost.
Je březen a konečně máme otevřené výdejní okénko. 
Těšily jsme se na to my knihovnice ale i čtenáři. 
Konečně jdou knihy ven mezi lidi. Od podzimku se 
nám hromadí novinky. Stále knihy nakupujeme, 
zpracováváme, a ty pak leží smutně na regálech. 
Čtenáři si objednávají nejen přes internet, ale často 
volají.“ Dobrý den já bych chtěla 2 detektivky, něco 
historického a nějakou romantiku“. „Dobrý den já 
bych chtěl něco humorného, něco českého a něco 
o hasičích“. Tak si napíšete lísteček a vyrazíte do 
fondu. Je to fajn. 
Ale tím, jak je nás v knihovně málo (jsme rozdělené 
do skupin) v podstatě celý den připravuju knihy, 
půjčuju u výdejního okénka, chodím do biblioboxu 
pro vrácené knihy, odepisuju je z karet čtenářů, 
převážím do karantény, z karantény vozím uleželé 
knihy zpět a zařazuju v odděleních a do skladu. A už 
nic dalšího nestíhám. Například minulý týden jsem 
chtěla katalogizovat nové knihy – nakonec jsem jich 
zpracovala pouze 5 a práci jsem kvůli neustálému 
odbíhání a telefonování odložila, u katalogizace se 
člověk musí soustředit, jinak seká chyby, ani neví 
jak.
Jak se čas v uzavřené knihovně dlouze táhl a 
pracovní doba mi přišla nekonečně dlouhá, nyní 

Třetí reportáž

KNIHOVNA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Je krátce po deváté hodině ranní a v podloubí 
Knihovny Václava Štecha ve Slaném na Masarykově 
náměstí čeká na otevření výdejního okénka pro 
knihy usměvavá paní. Pozdravíme se a paní se mi 
představuje a požádá o zamluvené knihy. Maličkosti, 
které jsou podstatné pro příjemný okamžik. Oslovuji 
ji zpětně jejím příjmením, do knih vkládám veselou 
záložku s citátem a přeji příjemné počtení. Za ní 
už si jde pro knihy další čtenářka, která hodně čte, 
žánrově není nijak vyhraněná. Proces se opakuje, 
ale máme čas si říct, že běží z nákupu, protože  
k obědu chce uvařit zapečené těstoviny s vepřovým 
masem a brokolicí. V duchu si tuto informaci 
ukládám jako možnou inspiraci pro obměnu 
rodinného jídelníčku. My ženy to známe a máme 
dojem, že vařím pár jídel pořád dokola. 
Z myšlenek mě vytrhne zaťukání na okno. Mladá 
maminka v igelitové tašce vrací velkou deskovou 
hru, která se do biblioboxu dá vložit, ale přeci 
jenom raději mi ji výjimečně podá přes okno, aby 
hru nepoškodila. Omlouvá se mi. Ptám se jí, jestli 
byla hra dobrá. Dozvím se, že je s dětmi doma, neví, 
kde jí hlava stojí z online výuky. Svěřuji se, že po 
Velikonocích ze mě bude babička, a tak kromě čtení 
jsem se dala na pletení svetříčků. To mi rozmlouvá 
se slovy, že to vždy odložila, protože přeci jenom 
praktický je materiál jako je na bodyčkách, mikinách.  
V duchu si říkám, že má pravdu a přehánět to  
s pletením nebudu, ale ten třetí nebesky modrý 
svetr si ještě pro přírůstek dopletu. Zvedám 
telefon s požadavkem na objednání knih. Pán si  
z našeho online katalogu vybral knihy naučné, na 
téma z přírodních věd. Tituly jsem zarezervovala, 

to letí, ani nevím jak. Ráno vytisknu dlóóóuhý 
seznam objednávek, najednou jsou čtyři hodiny a 
zavíráme. Taková práce mě těší a věta od čtenáře 
„Minule jste mi hezky vybrala, to jsem si početla“ je 
k nezaplacení.
   Marina Orltová, KVŠ Slaný
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zkontrolovala kontakt na čtenáře, aby po obdržení 
smsky si je mohl přijít vyzvednout. 
Přes okno mě zdraví paní, kterou neznám. Je naší 
novou čtenářkou, vyplnila na www.knihovnaslany.
cz předregistraci, provedla platbu přes účet. 
Teď vše kontroluji dle jejího OP, zapisuji na její 
čtenářské konto první výpůjčku a předávám jí od 
nás pozornosti v době magnetické záložky, sborník z 
historické konference a informační leták o službách 
knihovny. Je čas zkontrolovat plnost biblioboxu. Za 
oknem jsem slyšela jeho charakteristické zacvaknutí, 
když do něj uživatelé vracejí knihy. No vida, je tam 
zhruba dvacet čtyřicet knih vč. pečlivě zabalených 
CD – zvukových knih. Odečítám je čtenářům z kont 
a následně zapisuji do Čtenáře Karanténa, kde si pět 
dnů odpočinou, než si je zvolí další čtenáři ke čtení. 
Žijeme v době koronavirové pandemie, zažíváme 

vypjaté situace způsobené bojem proti zákeřné 
nemoci, ale umíme si najít to, co nás nabíjí, 
posiluje, pozitivně stimuluje - knihy, které nám 
pomůžou odpoutat se od televizních zpráv, které 
jsou plné negativních aktualit. Při četbě ve svém 
oblíbeném prostředí se zastavím, uklidním a třeba 
i trochu zasním. Mohu plánovat, promýšlet výlety, 
které jako rodina podnikneme, až vše společně 
překonáme. Vidím, že to chceme překonat, jak 
jsem se o tom již přesvědčila i během své výpomoci 
v našem slánském očkovacím centru. V očkování 
nalézáme společnou záchranu, snad i jedinou cestu 
ze současné krize, možnost se posunout k době, kdy 
bude možné cestovat, vídat se s přáteli, navštěvovat 
kulturní akce… Zkrátka, až se vrátíme k normálnímu 
způsobu života, na který jsme zvyklí. 

Míla Najmanová, KVŠ Slaný

Webové stránky k nové Koncepci rozvoje 
knihoven

K propagaci Koncepce rozvoje knihoven na léta 
2021-2027 a výhledem do roku 2030 již nějakou 
dobu slouží webové stránky https://koncepce.
knihovna.cz/. Už nyní nabízejí spoustu zajímavých a 
inspirativních informací.
Web má podobu rozcestníku, který odkazuje na 
nástroje a služby, které je možné využít a možná 
se o nich ani tak moc neví. Přesto ještě obsahuje 
prozatím bílá místa, která budou postupně 
doplněna.
Web obsahuje také blogovou sekci, která přináší 
články k aktuálním tématům, i sekci, která se 
obsahově věnuje pouze cílům a plnění nové 
Koncepce rozvoje knihoven.
Je určen ředitelům a vedoucím knihoven, 
knihovníkům, metodikům i knihovníkům  
z neprofesionálních knihoven. Podívejte se, s čím 
vám může pomoci. Web můžete prozkoumat, 
najdete jej na https://koncepce.knihovna.cz/

Lenka Hanzlíková, MěK Praha
Zdroj: e-konference Knihovna (upraveno)

Nové vybavení a úpravy v benešovské 
knihovně

V loňském roce požádalo Město Benešov o dotaci 
z Programu rozvoje venkova na projekt Vybavení 
a stavební úpravy v Městské knihovně Benešov. 
Díky této dotaci byla v naší knihovně vytvořena  
v oddělení pro dospělé čtenáře odpočinková zóna 
a byl rozšířen počet počítačů s on-line katalogem 
– nově jsou umístěny dva počítače na sloupech  
v prostorách knihovny. Studovna byla vybavena 
novým laserovým dataprojektorem, promítacím 
plátnem a pohodlnými židlemi, které budou 
využity především při realizaci přednášek a besed. 
V audiovizuálním oddělení vznikla odpočinková 
T-zóna pro teenagery. V dětském oddělení je nově 
interaktivní stěna, která nabízí nejen výukové a 
vzdělávací programy pro školy a školky, ale také 
volnočasové programy. Poslední částí byla instalace 
venkovních žaluzií s napojením do elektrické sítě, 
které přispějí k tepelné a světelné izolaci před 
slunečními paprsky především v době letních 
měsíců.

Zdroj: https://www.facebook.com/knihovnabene-
sov/ 

www.knihovnaslany.cz
www.knihovnaslany.cz
https://koncepce.knihovna.cz
https://koncepce.knihovna.cz
https://koncepce.knihovna.cz
https://www.facebook.com/knihovnabenesov
https://www.facebook.com/knihovnabenesov
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Vencl, Slavomil, 1936-2019
Moderní exlibris v českých zemích / Slavomil Vencl. 
-- Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2018. -- 295 
stran : ilustrace (některé barevné), faksimile
ISBN 978-80-7415-166-8

Beranová, Lucie, 1983-
Ruční knižní vazby / Lucie Beranová. -- První vydání. 
-- Praha : Grada Publishing, 2020. -- 79 stran : ba-
revné ilustrace
ISBN 978-80-271-2199-1

Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny

Knihovna v obci : příručka pro starosty a zastupitele 
/ Marie Šedá, Lenka Dostálová, Vít Richter. -- 1. vy-
dání. -- Praha : Národní knihovna České republiky 
- Knihovnický institut, 2020. -- 42 stran : barevné 
ilustrace. -- ISBN 978-80-7050-729-2
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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

 

Dragoun, Michal, 1974-
Knižní kultura českého středověku / Michal Dra-
goun, Jindřich Marek, Kamil Boldan, Milada Stud-
ničková. -- Vydání první. -- Dolní Břežany : Scrip-
torium, 2020. -- 399 stran : faksimile (převážně 
barevné)
ISBN 978-80-7649-012-3

Laufková, Veronika
Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost 
: metodická příručka pro práci knihoven s dětmi ve 
věku 3-6 let / Veronika Laufková a kol. -- 1. vydání. -- 
Praha : Národní knihovna České republiky - Knihov-
nický institut, 2020. -- 91 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-7050-732-2

Využívání informačních a komunikačních techno-
logií v domácnostech a mezi jednotlivci za období 
2020 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společ-
nosti. -- Praha : Český statistický úřad, 2020. -- 147 
stran : převážně grafy a tabulky. -- (Věda, IT. Infor-
mační technologie)
ISBN 978-80-250-3056-1
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