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Ze středočeských knihoven

Zveřejňujeme článek, který do místních Zručských 
novin napsala paní Jiřina Bělinová, o zapojení 
knihovny do akce Zručské jarní lázně pro duši. 
Každý zaměstnanec odboru kultury něco vymyslel 
– koncert v parku, stezku pro děti, cvičení apod. 
Paní knihovnice připravila pro čtenáře anketu, z níž 
vzešly zajímavé výsledky. Třeba zaujmou i Vás.

Zručský knihomol aneb léčba pozitivní 
knihou 

Zručská knihovna se snaží přispět svou troškou do 
mlýna a také vymyslet nějakou aktivitu v rámci akce 
Zručské jarní lázně pro duši. Biblioterapie neboli 
léčba četbou využívá léčebné a podpůrné účinky 
četby. Láska ke čtení a knihám může ochránit náš 
mozek před obávaným Alzheimerem, zmenšit vliv 
stresu na organismus, posílit pozitivní myšlení, a 
dokonce má dobrý vliv na mezilidské vztahy. A na 
to, co číst, se svých čtenářů vyptaly v anketě zručské 
knihovnice. 
Četba je jeden z mála koníčků, kterých jsme se 
nemuseli v době pandemie vzdát. Počet návštěvníků 
knihovny v roce 2020 sice mírně klesl – na 560 
čtenářů, kteří si půjčili za rok přes 29 tisíc knih  
(v roce 2019 to bylo 620 čtenářů a 36 tisíc vypůjčených 
knih), ale na malé městečko jsou to úctyhodná čísla. 
12. dubna mohla letos poprvé městská knihovna 
otevřít své dveře, odstranit přepážku s výdejním 
okénkem a umožnit tak návštěvníkům vlastní výběr 
knih. Už předtím však knihovnice komunikovaly 
se čtenáři třeba prostřednictvím ankety Zručský 
knihomol. Knihovnice se ptaly na nejoblíbenější 
knihy, překvapivé novinky i doporučení pro ostatní 
čtenáře, elektronicky odpovědělo asi (některé 
odpovědi byly anonymní) šedesát čtenářek a tři 
čtenáři, seniory vyzpovídaly přímo v knihovně. 
Všem za ochotu a vstřícnost velmi děkují. A 
shrnutí ankety je zajímavé. Za nejoptimističtější 

knihy, ty, které pobaví, rozveselí, považují zručští 
čtenáři nejčastěji starého dobrého Saturnina a 
novější Poslední aristokratku. Do lázní by přibalili 
i knihy Patrika Hartla, Ziburovy cestopisy, knihy 
I. Deváté, M. Mlynářové, D. Landsmanna, R. 
Fulghuma či J. Herriota. Novinek, které zaujaly 
naše čtenáře, je téměř tolik, kolik lidí odpovídalo. 
Častěji se opakoval Šikmý kostel Karin Lednické, 
Křišťálový klíč Vladislava Vondrušky, knihy Aleny 
Mornštajnové a mnoho dalších titulů, z nichž 
vybíráme ty, které zaujaly i nás: Věci, na které 
nastal čas od Petry Soukupové, Vrány nebo Chirurg 
od Petry Dvořákové, Kde zpívají raci od Delie 
Owensové, detektivky R. Bryndzy nebo L. Keplera.  
Z dětství si čtenáři nejčastěji vzpomínají na všemožné 
pohádkové obrázkové knížky, na Špalíček pohádek, 
Neználka, Honzíkovu cestu, Karafiátovy Broučky, 
Školáka Káju Maříka či knihy Heleny Šmahelové 
– např. Velké trápení, ti mladší pak na knihy 
Astrid Lindgrenové, na Harryho Pottera. Zajímavé 
byly odpovědi na otázku, zda naši čtenáři našli 
 v době úplného uzavření městské knihovny nějaký 
zapomenutý poklad ve své vlastní knihovně. Vraceli 
jsme se ke knihám B. Woodové, J. Loukotkové,  
L. Vaňkové, V. Stýblové, R. Cooka, I. Olbrachta, znovu 
byla otevřena kniha Čtyři tankisté a pes, Ptáci v trní, 
Bílý tesák, někdo si znovu přečetl Vinnetoua, někdo 
Foglarovky, jeden čtenář se pustil i do F. L. Věka.  
A spíše inspirací pro knihovnice byla poslední otázka, 
na které knihy a akce se naši čtenáři do budoucna 
těší, co by v knihovně změnili, upravili. Navrhované 
knihy jsme nakoupily, ty zatím nevydané vedeme 
v patrnosti, pečlivě jsme náměty na akce a besedy 
pročetly, pokusíme se alespoň některé zrealizovat, 
s Listováním počítáme.  Máme radost z množství 
milých a pochvalných slov, vážíme si i připomínek 
a mrzí nás názor čtenářky, které „v knihovně chybí 
v klidu, bez stresu a napomínání si popovídat o 
přečtené knize. Také se mi zdá, že se nakupuje 
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málo zajímavých knih. Čtenáři zbytečně odcházejí 
do knihoven jiných měst - Kutná Hora, Vlašim, 
Krajská knihovna Vysočiny /já/“. To napomínání o 
vracení knih je bohužel nezbytné, zvláště pokud šlo 
o dlouhotrvající výpůjčky, a malé množství nákupu 
zajímavých knih je limitováno jednak velikostí a 
rozpočtem naší knihovny a také tím, že pro každého 
je zajímavé něco jiného. Alespoň částečnou 
kompenzací pro tyto čtenáře je nabídka objednání 
knih z jiných knihoven, což jenom vloni využilo  
37 čtenářů, většinou studentů. Nejčastějším přáním 
našich čtenářů do budoucna však bylo, aby se vše 
vrátilo do starých kolejí a my se mohli setkávat  
v knihovně, prohlížet si knížky, časopisy, probírat se 
novinkami a povídat si o knížkách.
A na závěr některé perličky z odpovědí seniorů, 
kterých jsme se ptali přímo v knihovně:
Jakou knihu byste si vzala do lázní? No, to je snad 
otázka pro vás, ne? Já bych přišla sem a řekla, že 
jedu do lázní, a vy byste mi hezkou knížku dali.
Jaká novinka vás zaujala? Ta modrá knížka, co jste 
mi dala minule.
Co vás na knihovně mrzí? Štve mě, že se mi tu potí 
brýle…

Jiřina Bělinová, Městská knihovna  
Zruč nad Sázavou

 

Foto návštěva v knihovně v Zelenči

Obecní knihovna v Zelenči byla během uzavření 
přestěhována do nových prostor. Nyní ji najdeme 
na adrese U Rybníka 13, Zeleneč.
Byla také rozšířena provozní doba: pondělí 14–18, 
středa 16–18 a pátek 16–18 hodin. 
Metodičky z KMMB ve spolupráci s OÚ dolaďují 
automatizovaný systém a prověrku fondu.
Zelenečtí plánují v pěkných nových prostorách 
různé akce. Věříme také, že se knihovna stane 
komunitním centrem obce. Přejeme jí, ať se to 
podaří!

Kateřina Bíglová, Knihovna města  
Mladá Boleslav (foto)

Další info: https://www.zelenec.cz/prakticke-1/
knihovna/

 

https://www.zelenec.cz/prakticke-1/knihovna
https://www.zelenec.cz/prakticke-1/knihovna
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Křest nových bookstartových setů

Od 1. června 2021 je možné na FB profilu Knihovny 
Jiřího Mahena v Brně zhlédnout online křest 
motivačních setů projektu Bookstart pro rok 2021. 
Paní ředitelka Libuše Nivnická vám představí 
nejnovější knížky, na kterých spolupracovali 
renomovaní spisovatelé a ilustrátoři: Radek Malý, 
Lucie Dvořáková, Ivona Březinová a Bára Buchalová. 
Poslechněte si ukázky z knížek: Předčítánky pro 
mrňata a Chvilka pro pohádku v podání samotných 
autorů.
Osmnáctiminutové video najdete na:
h tt p s : / / w w w.fa c e b o o k . c o m / k j m b r n o / v i -
deos/511143660038594

Zdroj: e-konference Andersen

Hovory K - pravidelné rozhovory  
v rakovnické knihovně

Nový projekt Městské knihovny Rakovník začal 
letos v květnu. Knihovna bude v rámci projektu 
pravidelně, každou středu, zveřejňovat na YouTube 
a na FB knihovny rozhovor se zajímavou osobností 
města Rakovník.
Prvním hostem, se kterým si povídal moderátor 
Ondřej Lechnýř, byla ředitelka městské knihovny 
paní Mileny Křikavová. Mezi dalšími hosty již byli: 
Roman Hartl, vlastivědný publicista, pracovník 
rakovnické knihovny, MUDr. Ivo Trešl, lékař - 
traumatolog na chirurgickém oddělení rakovnické 
Masarykovy nemocnice, Mgr. Kateřina Blažková, 
archeložka Muzea T. G.M. Rakovník.
Pravidelné Hovory K můžete sledovat živě vždy 
ve středu od 14 hodin nebo ze záznamu na 
youtube:  https://www.youtube.com/channel/
UCYY0rp96oAsNWHlZzjDdncg

Zdroj: FB Městské knihovny Rakovník
 

Benchmarking knihoven - hledáme nové 
účastníky projektu

• Chce vědět, v jaké oblasti činnosti je knihovna 
vynikající?

• V jaké oblasti knihovna (mírně) zaostává?
• Chcete porovnat výkony své knihovny  

s knihovnami podobné velikosti?
• Chcete výkony své knihovny použít při 

argumentaci se zřizovateli?
• Chcete výkony své knihovny porovnat  

s knihovnami ve Slovenské republice?
• Jak poklesla výkonnost knihovny v době 

pandemie coronaviru?

Benchmarking knihoven je nástroj pro porovnávání 
výkonů a činnosti veřejných knihoven. Projekt 
obsahuje data více než 350 českých knihoven od 
roku 2006 a také slovenských knihoven od roku 
2012. Podrobné informace o projektu najdete 
na https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-
vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1. 
Pokud máte zájem o účast v projektu, nedříve vy-
plňte krátký vstupní formulář na https://ipk.nkp.
cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-k-
nihovnach-1. Po obdržení hesla dostanete pokyny 
jak vyplnit statistické údaje o své knihovně a další 
pokyny. 
Vyplňování údajů za knihovnu není složité, 
protože základní statistické údaje dříve vyplněné 
ve formulář KULT budete mít již předvyplněna.  
V současné době shromažďujeme data za rok 2020, 
ale pokud budeme mít zájem, můžete si současně 
uložit i data z minulých let a sledovat vývoj a trendy 
své knihovny.
Podrobné pokyny k vyplnění statistického 
formuláře najdete na http://ipk.nkp.cz/odborne-
cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/
Benchmarking.htm.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace 
kontaktujte kolegyni Mgr. Lucii Macháčkovou nebo 
mě: vit.richter@nkp.cz.
Velmi se těšíme na nové knihovny a nová data – 
čekají nás složité roky, budeme je potřebovat.

Vít Richter,  Knihovnický institut NK ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.facebook.com/kjmbrno/videos/511143660038594
https://www.facebook.com/kjmbrno/videos/511143660038594
https://www.youtube.com/channel/UCYY0rp96oAsNWHlZzjDdncg
https://www.youtube.com/channel/UCYY0rp96oAsNWHlZzjDdncg
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
mailto:vit.richter@nkp.cz
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Outdoor festival poslechu audioknih  
v Mělníku

Nejenže mají mělničtí čtenáři a knihovníci velkou 
radost z nové nedávno zprovozněné budovy 
městské knihovny, mohou se již nějakou dobu těšit  
z další zajímavé novinky. „Přímo před novou 
budovou knihovny na nám. Karla IV. nedávno vznikl 
Žlutý ostrov, ostrůvek kvetoucí zeleně doplněný 
žlutými lavičkami a židlemi a malou knihovnou...“
Žlutý ostrov nabízí posezení s knihou (z knihovny 
či vlastní) a také projekt Čteme uchem. Jedná se 
o pravidelný veřejný poslech audioknih všech 
možných žánrů pro děti i dospělé. Každou středu 
od 11 do 13 a od 15 do 17 hodin mohou mělničtí 
zakotvit na Žlutém ostrově a zaposlouchat se.
V těsné blízkosti je také stánek se skvělou kávou a 
květinářství, obojí toto zastavení velmi zpříjemní.

Zdroj: https://www.mekuc.cz/knihovna a FB

 

Blogy Městské knihovny Benešov

Už jste navštívili oficiální stránky Kafárny? Početli 
jste si na blogu Městské knihovny Benešov? Jestli 
ne, určitě to napravte a nahlédněte. Jistě se začtete: 
https://mkb-kafarna.blogspot.com/.
Na blogu najdete samozřejmě knižní tipy a recenze, 
také zajímavé rozhovory s pracovníky benešovské 
knihovny, aktuality a zajímavosti z knižního světa 
ale i nabídku besed pro školy.
Autorem projektu Kafárna je pracovník knihovny 
David Veselý.
Další začínající blog MěK Benešov nese název Toulky 
s knihovnou. V něm chtějí knihovníci nabízet výletní 
trasy a místní zajímavosti doplněné fotografiemi a 
samozřejmě také literárními tipy na knihy vztahující 
se k místům výletů. Čtenáři sami se mohou zapojit 
a posílat nápady na trasy pro Toulky s knihovnou: 
https://mkb-toulky.blogspot.com/.

Zdroj: http://knihovna-benesov.cz/ a FB

První prohlídka centrálního depozitáře  
SVK v Kladně

V pátek 7. května 2021 se ve 14 hodin konala za 
účasti zástupců Středočeského kraje první prohlídka 
novostavby centrálního depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně, který vyrostl v Divadelní 
ulici. Od hlavní budovy SVK je vzdálen cca 300 m, je 
postaven na brownfieldu, na pozemku někdejších 
skladovacích a opravárenských hal POLDI. 
Centrální depozitář zajistí efektivní ochranu, správu 
a zpřístupnění knihovního fondu knihovny.
Více informací o novém depozitáři a dvě videa 
můžete najít na https://www.svkkl.cz/prvni-
prohlidka-centralniho-depozitare-svk-v-kladne.

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

Za motýly s kutnohorskou knihovnou

Městská knihovna Kutná Hora pro své příznivce 
a čtenáře pořádá 15. července 2021 letní zájezd 
do Botanické zahrady Praha na výstavu MOTÝLI – 
JEDOVATÁ KRÁSA. Výstava je zaměřena na tajuplné 
stránky života motýlů.
To je jen jedna z naplánovaných prázdninových akcí 
Městské knihovny Kutná Hora. Na další se můžete 
podívat na webové nebo facebookové stránce.

Zdroj: https://www.knihovna-kh.cz/2021/06/auto-
busovy-zajezd/

 

 

Městská knihovna Neratovice pořádá letní 
čtení

Přijďte si o prázdninách poslechnout čtení z klasic-
kých i moderních dětských knížek. Těšíme se na vás 
v prázdninové středy od 15 hodin ve stínu javorů  
v parku za knihovnou.

Zdroj: FB MěK Neratovice

https://www.mekuc.cz/knihovna
https://mkb-kafarna.blogspot.com
https://mkb-toulky.blogspot.com
http://knihovna-benesov.cz
https://www.svkkl.cz/prvni
https://www.svkkl.cz
https://www.knihovna-kh.cz/2021/06/autobusovy
https://www.knihovna-kh.cz/2021/06/autobusovy
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Univerzita volného času 2021/2022
Kolín v průběhu staletí 

Věříme, že od října budeme moci obnovit přednášky 
v rámci Univerzity volného času. My i přednášející 
se na všechny naše studenty moc těšíme. Slavnostní 
zahájení a zároveň první přednáška proběhne  
v úterý 5. 10. v budově CEROPu v 8  hodin pro 
VI. ročník a v 10.30 pro V. ročník.  Další termíny a 
témata přednášek budeme postupně zveřejňovat.
V obou ročnících máme 5 volných míst. Zájemci  
o studium se mohou hlásit u Mgr. Dity Rakušanové 
(rakusanova@knihovnakolin.cz, telefon 602 303 
192).
Poplatek (součástí je i úhrada roční registrace do 
Městské knihovny Kolín) ve výši 500,- Kč budeme 
vybírat na první hodině. 

Dita Rakušanová, MěK Kolín
Zdroj: https://www.knihovnakolin.cz/ a FB

Knihovna v obci: 
Příručka pro starosty a zastupitele

Knihovnický institut vydal v závěru roku 2020 pub-
likaci Knihovna v obci : příručka pro starosty a za-
stupitele. Autory jsou Marie Šedá, Lenka Dostálová, 
Vít Richter.
Publikace byla zpracována a vydána s podporou Mi-
nisterstva kultury ČR. V elektronické podobě je ke 
stažení na https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-ob-
ci_prirucka-pro-starosty.pdf.
V tištěné podobě je nyní (10.6.2021) naskladněna v 
Krajském knihovnickém centru SVK v Kladně a bude 
prostřednictvím pověřených knihoven doručena  
každému starostovi.

Šedá, Marie, 1960–
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. – 1 online zdroj
Obsahuje bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7050-730-8 (online ; pdf)

 

Klub školních knihoven SKIP má nový 
facebook

Na stránce https://www.facebook.com/
Klub-%C5%A1koln%C3%ADch-knihoven-SKIP-
%C4%8CR-108994311412357 najdete novou 
facebookovou stránku Klubu školních knihoven.
Nyní na ní informuje o portálu pro mediální 
výchovu. Tento metodický portál Mediagram.cz 
vám usnadní přípravu výuky průřezového tématu 
mediální výchova. Na této stránce si vyberete 
kritéria, podle kterých se zobrazí jednotlivá témata 
a doporučení pro výuku. Portál připravil a spravuje 
Kabinet informačních studií a knihovnictví MU  
v Brně. Portál může pomoci nejen pedagogům, ale 
i knihovníkům při přípravě jejich lekcí pro děti a 
studenty. Více najdete na https://mediagram.cz/.

Zdroj: Facebook KŠK SKIP

mailto:rakusanova@knihovnakolin.cz
https://www.knihovnakolin.cz
https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf
https://www.facebook.com/Klub
https://www.facebook.com/Klub
Mediagram.cz
https://mediagram.cz
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Bookstart - S knížkou do života
Máte zájem o více informací?

Smyslem a cílem projektu je vytvořit a posílit vztah 
ke knize a čtení u nejmladší generace, vysvětlit 
rodičům význam čtenářských dovedností pro rozvoj 
dítěte i jeho budoucnost, přesvědčit je, že má 
smysl věnovat dětem čas a strávit jej společně nad 
knížkou; pomoci rodičům orientovat se v literatuře 
pro děti a dodat jim potřebné sebevědomí a při 
společných setkáních pak reálně ukázat tipy na 
společné aktivity a poskytnout prostor pro vzájemné 
sdílení. Tím se zároveň posilují vazby mezi rodiči a 
knihovnou, inovují a rozšiřují se tak služby knihoven 
pro nejmladší děti a pro rodiny.

Na pomoc knihovníkům vznikly již 3 metodiky 
k projektu (financované Národní knihovnou)  
s kompletními scénáři lekcí, náměty a tipy na 
aktivity s dětmi jak pro věkovou skupinu 0‒3 roky, 
tak pro skupinu 3‒6 let:

Jak na projekt S knížkou do života / Bookstart (2018) 
- https://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/
uploads/2019/01/Jak-na-projekt-S-knizkou-do-zi-
vota-web.pdf.

Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů 
a nejmenších čtenářů v knihovnách (2019) - 
https://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/
uploads/2020/01/N%C3%A1pady-nam%C4%9Bty-
a-sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99e-web.pdf

Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost 
- Metodická příručka pro práci knihoven s dětmi ve 
věku 3–6 let (2020) - https://drive.google.com/fi-
le/d/1jrcVsCTNWzYqhShRisYnj53lCb8UE9re/view.

Metodiky a další sdílené informace je možné najít 
na webu projektu www.sknizkoudozivota.cz či na 
facebooku projektu https://www.facebook.com/
sknizkoudozivota/. 
Všechny důležité informace procházejí elektronickou 
konferencí Andersen a vychází též v elektronickém 
Zpravodaji.

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravo-
daj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210204

Jak se může knihovna / obec zapojit?

• Pro knihovnu ve své obci a hlavně děti žijící  
v ní můžete zakoupit motivační sady 0-3 a 3-6, 
domluvit se s vaší knihovnou na předávání sad a 
zahájení aktivit pro děti 0-6 a jejich rodiče.

• Cena jedné sady je pouze 80 Kč (díky současným 
sponzorům a grantům).

• Knihovna musí být členem Svazu knihovníků 
a pracovníků České republiky. Pokud členem 
není, může se jím stát. Podrobnosti o členství 
naleznete na https://www.skipcr.cz/clenstvi/
pokyny.

Kdo by se chtěl k projektu připojit, má možnost se 
zaregistrovat na adrese: https://www.sknizkoudo-
zivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/.

Pravidla projektu a podmínky účasti - https://www.
sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky
-ucasti/.

Metodická pomoc pro knihovníky - https://www.
sknizkoudozivota.cz/metodiky/.

Zdroj: https://www.sknizkoudozivota.cz/

Aktivity pro děti v knihovnách 

V rámci projektu Bookstart jsou pro děti ve věku 
0-3, později 3‒6 let a i pro rodiny s těmito dětmi 
v knihovně pořádána společná setkání s různými 
aktivitami. Symbolicky pak může tento cyklus končit 
Knížkou pro prvňáčka a slavnostním pasováním na 
čtenáře.
Vazby mezi knihovnou a malým čtenářem mají 
dobrý základ a mohou být dále posilovány při 
dalších aktivitách a setkáních.                                  

-r-
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Festival malých nakladatelů TABOOK

Krátká zpráva o táborském festivalu malých 
nakladatelů TABOOK v letošním roce a  
o festivalovém programu knihovny v Táboře:
TABOOK tentokrát nebude v říjnu, ale už začátkem 
září - od 2. do 5. 9. 2021. Program bude tradičně 
na poslední chvíli, ale už víme, že jeho hlavním 
tématem bude domov a rodina.
Městská knihovna Tábor jako každý rok chystá 
autorská čtení, připravujeme i dva semináře:
• seminář s Ninou Rutovou - dobré knihy pro děti 

s tématikou rodiny a domova v pátek 3. září,
• seminář Mravenčí chůvy - https://

mravencichuva.cz/ - podpora čtenářství u dětí 
staršího školního věku v sobotu 4. září.

Pokud máte o některý ze seminářů zájem, napište, 
prosím, kolegyni Báře Müllerové na mail barbora.
mullerova@mkta.cz. Během prázdnin Vám pošleme 
podrobnější informace.
Přeju krásné léto a těším se na setkání v Táboře!

Olga Černá, ředitelka Městské knihovny Tábor
Zdroj: e-konference Knihovna

Projekt CENTRAL
Katalogizuje pro vás beletrii

Cílem projektu je zrychlená katalogizace 
beletristických novinek vydaných v ČR. Projekt 
realizuje Městská knihovna v Praze ve spolupráci  
s Národní knihovnou ČR a s podporou Ministerstva 
kultury ČR.
Smyslem projektu je nabídnout knihovnám rychlou 
a kvalitní službu, a tím ušetřit knihovnicím a 
knihovníkům čas. Ten pak mohou věnovat svým 
čtenářkám a čtenářům.
Vše o projektu, jak to funguje, návody i často kladené 
otázky najdete na https://sdilenakatalogizace.cz/
Podrobné technické informace o nastavení rozhraní 
Z39.50 najdete na https://www.caslin.cz/caslin/
spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/
stahovani-zaznamu-ze-sk-cr 

Zdroj: https://sdilenakatalogizace.cz/

Co přinesl EDULETTER portálu knihovny.cz

Informace o webinářích
Během jarních měsíců proběhlo množství webinářů, 
cílených zejména na vyhledávání online dostupných 
zdrojů. Proškoleni byli nejen knihovníci z různých 
typů knihoven, ale i středoškolští a vysokoškolští 
studenti a také běžní uživatelé portálu. Celkově 
se zúčastnilo téměř 400 osob. Další webináře 
pokračují v červnu a po prázdninách a je možné 
se na ně hlásit přes https://online.knihovny.cz/
webinare.html. Tyto webináře jsou určeny zejména 
pro cílovou skupinu běžných uživatelů portálu, 
prosíme knihovny o jejich propagaci směrem ke 
svým čtenářům. Přidávat budeme i webináře a 
workshopy pro knihovníky.
V případě zájmu o vzdělávání knihovníků v druhé 
polovině roku kontaktujte Ivu Zadražilovou 
(zadrazilova@mzk.cz).

Služba (nejen) pro pracovníky MVS
Připomínáme existenci služby promvs.knihovny.cz. 
Tato služba je určena hlavně pro pracovníky MVS 
a umožňuje pomocí Z39.50 prohledávat zároveň 
katalogy vybraných univerzitních nebo vybraných 
zahraničních knihoven. Přínos této služby spočívá 
v tom, že umožňuje prohledávání knihoven, ve 
kterých jste byli zvyklí hledat prostřednictvím JIB, 
ale které nejsou zapojené do portálu. Vyhledávání 
probíhá pomocí CQL dotazů. Lze použít operátory 
AND, OR a NOT a parametry dc.title, dc.creator, 
dc.identifier (pro ISBN, ISSN), dc.date a dc.publisher 
(pozor na tečku místo dvojtečky.) Nápověda se 
zobrazí při zadání jakéhokoliv dotazu a u každého 
nalezeného výsledku vyhledávání lze rozbalit celý 
MARCový záznam. 

Převzato z Eduletteru portálu knihovny.cz 
(30.6.2021)

Máme rádi podcasty knihoven

Krajská knihovna Karlovy Vary - Knížkování - https://
www.knihovnakv.cz/o-nas/podcasty-p1013.htm

Městská knihovna v Praze - Kultura online - https://
soundcloud.com/knihovna

-r-
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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

 

Pánková, Markéta, 1954-
Dějiny Národního pedagogického muzea a knihov-
ny J.A. Komenského : součást české kultury vzdělá-
vání / Markéta Pánková. -- Vydání první. -- Praha : 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Ko-
menského, 2021. -- 194 stran : ilustrace (převážně 
barevné), portréty, faksimile
ISBN 978-80-86935-51-5

Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny

Metodický materiál pro mediální vzdělávání 
v knihovnách: Jak vznikají zprávy a jak si je 
snadno ověřit

V rámci programu Nadace OSF Knihovny jako 
průvodkyně 21. stoletím je aktuálně volně ke stažení 
nový metodický materiál Jak vznikají zprávy a jak 
si je snadno ověřit. Autorkou metodiky je Kateřina 
Křivánková, spoluzakladatelka organizace Zvolsi.
info.
Publikaci včetně pracovního listu Kašpar si můžete 
stáhnout zde:
https://osf.cz/publikace/metodicky-material-pro-
medialni-vzdelavani-v-knihovnach-jak-vznikaji-
zpravy-a-jak-si-je-snadno-overit/

Tereza Lišková, Koordinátorka Nadace OSF
Zdroj: e-konference Knihovna
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