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Čtenář: měsíčník pro knihovny – mladistvý 
časopis s tradicí 
Slovo redaktora časopisu

Překročení sedmdesátky v lidském životě se 
dnes považuje za takřka fádní skutečnost.  
V životě časopiseckém se však jedná o věk doslova 
metuzalémský. Této mety časopis Čtenář: měsíčník 
pro knihovny sice již před několika lety dosáhl, ale 
současná redakce se snaží, aby graficky a hlavně 
obsahově působil stále mladicky a svěžím dojmem, 
aby ze sebe stále vyzařoval elán a inspiraci pro síť 
veřejných knihoven.  
Časopis je jedním z nejstarších celostátních 
odborných periodik v oblasti kultury a jediným 
celostátním tištěným časopisem pro oblast 
veřejných knihoven, jakousi kronikou oboru. 
Vychází kontinuálně již od roku 1949, od roku 
1993 jej vydává Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně za podpory Ministerstva kultury. Slouží 
jako důležitý prostředek celoživotního vzdělávání  
v oblasti knihovnické a informační vědy, je součástí 
vzájemné komunikace pracovníků knihoven, ale 
také směrem k jejich zřizovatelům, pracovníkům 
veřejné správy i k veřejnosti. Je současně inspirací 
k zavádění nových služeb a využívání moderních 
technologií.
Jeho obsah vychází prioritně ze zaměření na oblast 
knihovnictví, s důrazem na veřejné knihovny, ale 
i s širším tematickým záběrem do mezioborových 
oblastí, jako je knižní kultura, oblast literární tvorby, 
nové technologie, pedagogika, mediální studia a 
PR aj., a do problematiky odborných a speciálních 
knihoven. Časopis reflektuje aktuální dění v oboru 

a inspirativní náměty z domácí a zahraniční praxe 
i mimooborových oblastí. Obsahuje pestrou 
škálu témat, připojuje se k celostátním aktuálním 
aktivitám, přináší inspirativní přístupy a také hledá 
nové tematické oblasti. 
Základní obsahovou strukturu každého čísla tvoří 
pravidelné rubriky: Téma (aktuální problematika, 
trendy), Rozhovory, Využití nových technologií, 
Inspirace, Události, Knihovny v malých obcích, 
Literární výročí, dále různé typy informací o nových 
knihách, odborné literatuře a dění v oboru či jeho 
reflexe v médiích (Recenze, Ze světa, Psalo se jinde, 
Z Knihovny knihovnické literatury) aj.
V roce 2021 je mimo pravidelné rubriky zařazen 
také cyklus Knihovny v novém, doprovázený 
volným seriálem o tuzemských i zahraničních 
architektech, kteří se tvorbě nových knihoven 
soustavně věnují, o vznikající tuzemské legislativě 
a platných předpisech. V každém čísle doplňují 
pravidelné rubriky další materiály v souladu 
s aktuálním děním. Jeho obsahové schéma 
však rozhodně není žádným dogmatem;  
v roce 2021 v jeho 73. ročníku se objevily například 
nové rubriky jako Knihovníci – literární tvůrci nebo 
Pracovněprávní legislativa v praxi. 

 

www.svkkl.cz
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Periodikum existuje v tištěné verzi, kterou 
doplňuje verze elektronická. K zachování tištěné 
formy časopisu i v dalších letech se přikláníme 
vzhledem k odběratelské základně, zahrnující 
rovněž knihovny v malých obcích. Předplatitelům 
jsou plné texty aktuálních čísel dostupné ihned 
také na webu (https://svkkl.cz/ctenar), pro 
ostatní zájemce se uvolňují po půl roce. V archivu 
naleznete volně přístupná čísla od roku 2005.  

Z každého na webu nově vystaveného čísla jeden 
příspěvek zpřístupňujeme volně; snažíme se tak 
nejatraktivnější články poskytnout i těm malým 
knihovnám, kterým jejich zřizovatelé moc nepřejí. 
Operativní komunikaci a výměně názorů čtenářů o 
publikovaných materiálech slouží také zapojení do 
sociální sítě Facebook.
Redakce časopis rozvíjí novými směry, nabízí 
aktuální témata. Usiluje o otevřenost k uživatelům 
i zřizovatelům knihoven, chce ukázat, že činnost 
knihoven přináší všeobecný prospěch a že jsou 
významnými komunitními a kulturními středisky  
v místech svého působení. 
Čtenář je rovněž důležitou platformou pro samotné 
autory – knihovníci z celé ČR v něm mají možnost  
publikovat své příspěvky, představit knihovnu, kde 
působí, i její aktivity, vyměňovat si své názory a 
zkušenosti, přispívat k šíření nových forem práce 
a služeb apod. Autorský okruh spolupracovníků 
se snažíme  stále rozšiřovat. Takže – pište i vy a 
podílejte se tak na obohacování a zkvalitňování 
jeho obsahu!

Knihovnické časopisy vznikaly, vznikají a zanikají…  
V současnosti jich v České republice vychází zhruba 
dvacítka – v tištěné i elektronické podobě. Čtenář má 
za sebou přes sedmdesát let kontinuálního vydávání, 
a to nejen díky jeho vydavatelům a redaktorům, ale 
také díky autorům a vám, čtenářům. Do dalších let 
mu proto přejme hodně nadšených knihovníků, 
pro které je vzdělávání samozřejmou součástí jejich 
práce a kteří si jej předplatí. Redakce se ze všech sil 
vynasnaží, aby se tento informační koloběh nejen 
nezastavil, ale měl stále dobře promazaná kola.   

Jaroslav Císař, šéfredaktor 
ctenar@svkkl.cz

 

 

https://svkkl.cz/ctenar
mailto:ctenar@svkkl.cz
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Knihovny na Facebooku - náhodný výběr I.

Červencový příměstský tábor 
Fotodokumentaci každého dne najdete na hlavní 
webové stránce Knihovny Václava Štecha ve Slaném.

Zdroj: FB KVŠ Slaný

Do knihovny pro audioknihy!
V nabídce pro čtenáře má naše knihovna řadu 
audioknih, které můžete využít při cestách na 
dovolenou. Nezaberou příliš místa v zavazadle. 
Můžete je poslouchat rovněž při cestování autem 
a také v klidu večer doma v křesle, anebo dětem 
pustit třeba namluvené pohádky před spaním. 
Pomáhají rovněž tam, kde přestávají sloužit oči. 
Pro jejich přehled stačí v on-line katalogu napsat 
označení AV v políčku „Signatura svazku začíná“. 
Otevře se vám tento seznam CD: https://1url.cz/
DKGJ8 a můžete vybírat. 

Zdroj: FB MěK Čelákovice

Poslech audioknih
Minulý týden (13.6.) jste si mohli poprvé přijít 
poslechnout audioknihy k nám na dvorek za 
knihovnu. Protože vám bylo velké horko, pořídili 
jsme slunečník, abychom dvorek zastínili. Zveme 
vás i tento týden - opět v úterý - tentokrát v 10.00 
Hilda a pidilidi a ve 14.00 Hypnotizér. Kávu a něco 
k zakousnutí si můžete donést z blízkých obchůdků. 
Těšíme se na vás.

Zdroj: FB MěK Český Brod

Kvízování červenec - srpen 
Přijďte si do knihovny pro nový kvíz. Na konci srpna 
vylosujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, 
kteří dostanou malá ocenění. Malá ukázka z kvízu: 
Fantasy kniha doprovázená strašidelnými starými 
dobovými fotografiemi se nazývá?
a) Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti,
b) Sirotčinec slečny Peregrinové pro nadané děti,
c) Sirotčinec slečny Peregrinové pro nadpřirozené 
vyijevy.

Zdroj: FB MěK Sedlčany

Akce BOOKSTART
Městská knihovna Kolín se v rámci projektu 
Bookstart - S knížkou do života účastnila Vítání 
občánků dne 25.7.2021. Přejeme všem novým 
občánkům města Kolína spoustu štěstí, zdraví, 
radosti a lásky.

Zdroj: FB MěK Kolín

Prázdninová dílna
Minulou středu (14.7.) se konala první prázdninová 
dílna, na které si účastníci mohli vyrobit ptáčky  
z peří. Dílny se o prázdninách konají každý druhý 
čtvrtek od 13 do 16 hodin. Jaké dílny nás ještě 
čekají, zjistíte na https://www.knihovnaneratovice.
cz/?p=6627

Zdroj: FB MěK Neratovice
-r- 

Esteban, Ángel, 1963-##[Escritor en su paraíso. 
Česky]
Obklopeni knihami / Ángel Esteban ; ze španělského 
originálu El escritor en su paraíso ... přeložila 
Dominika Černá. -- 1. vydání. -- V Brně : CPress, 
2021. -- 189 stran
ISBN 978-80-264-3619-5

https://1url.cz/DKGJ8
https://1url.cz/DKGJ8
https://www.knihovnaneratovice.cz/?p=6627
https://www.knihovnaneratovice.cz/?p=6627
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Z návštěvy v Městské knihovně Týnec  
nad Sázavou

Knihovnu navštívil a fotografie pořídil Rostislav 
Blecha, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

-r-

Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Pod Hradištěm 18
25741 Týnec nad Sázavou
e-mail:knihovna@mestotynec.cz
http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz/

počet čtenářů (rok 2020): 340
počet knihovních dokumentů (rok 2020): 43 801
Pověřená knihovna: Městská knihovna Benešov

Veškeré služby pro dospělé čtenáře jsou k dispozici  
v přízemí. Dětská literatura je umístěna v podkrovní 
místnosti, ve výškově přizpůsobených regálech.  
V těchto prostorách se také děti pravidelně setkávají 
při besedách, soutěžích a dalších aktivitách 
pořádaných knihovnou. Samozřejmostí je také 
koutek pro nejmenší návštěvníky.

Zdroj: http://www.knihovnatynecnadsazavou.
wz.cz/

 

Historie knihovny sahá do předminulého století. 
První zmínky o tom, že se v Týnci nad Sázavou uvažuje  
o půjčování knih veřejnosti najdeme už v roce 1899, 
kdy místní Sbor dobrovolných hasičů shromažďuje 
první darované knihy pro utvoření spolkové knihovny.  
O historii si podrobně přečtěte na webu knihovny.

mailto:knihovna@mestotynec.cz
http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz
http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz
http://www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz
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Doporučujeme Vaší pozornosti
Malé zamyšlení nad knihovnictvím  
21. století

V recenci zveřejněné v periodiku Knihovna: 
knihovnická revue (č. 2021/01) se Doc. PhDr. 
Richard Papík, Ph.D. věnuje Sborníku z konference 
Kniha ve 21. století, která se konala v únoru roku 
2020. 
Autor se v recenzi zároveň zamyšlí nad 
knihovnictvím 21. století. Pojmenovává současnou 
dobu jako „dobu datovou“. „Právě knihovny 
disponují obrovskými rezervoáry dat, jsou datovými 
sklady aktivními i pasivními a mají neuvěřitelnou 
historickou dimenzi.“
Celé zamyšlení si můžete přečíst na https://
knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2021-1/recenze/
male-zamysleni-nad-knihovnictvim-21.-stoleti.

-r-

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference 
konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na Slezské 
univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.). 
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna  
v Ostravě, 2020, 146 s. ISBN 978-80-7054-292-7. 
Dostupné na: http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/
uploads/2020/12/Sbornik_K21_2020_RC.pdf.

 
 

Práce s dospívajícími: Vstupenka knihoven 
do budoucnosti

Zaujal nás článek uveřejněný v měsíčníku 
Čtenář (č. 2021/6). Tomáš Pipota z Městské 
knihovny Dobříš se v něm ohlíží za vývojem 
knihoven v oblsati technologií, které dnes tak 
samozřejmě obklopují mládež a které hledají i  
v našich knihovnách.
Zdůrazňuje, že se nesmíme bát zkoušet nové věci 
a následovat nové trendy. Jen tak budeme moci 
nabídnout mladým čtenářům právě to, co je zajímá. 
Autor dále odhaluje své vlastní zkušenosti a 
nastiňuje: 
• jak využít PC, tablety a laptopy, 
• jak pracovat s virtuální realitou v knihovně,
• jak nabídnout zábavu s nejrůznějšími robůtky, 
• složitou a náročnou práci se sociálními sítěmi,
• využití a hraní videoher ...
„Jsme to my, kdo těm, kteří by si to nikdy nemohli 
dovolit, poskytneme příležitost pro nahlédnutí 
pod pokličku světa technologií a třeba právě her. 
A jsme to my, kdo těmto novým „metačtenářům“ 
bude podsouvat zdroje, knihy, komiksy a zdroje  
s technologiemi a hrami spjaté.“
Přečtěte si celý článek na https://www.svkkl.cz/
ctenar/clanek/3368 (po přihlášení).

-r-

 

https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2021-1/recenze/male
https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2021-1/recenze/male
https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2021-1/recenze/male
http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Sbornik_K21_2020_RC.pdf
http://k21.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Sbornik_K21_2020_RC.pdf
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3368
https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3368
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Z návštěvy v Obecní knihovně Ledčice

Nahlédněme společně do malé obecní knihovny  
v okrese Mělník.

Obecní knihovna Ledčice
Ledčice čp. 15
277 08 Ledčice
tel: 315 765 513
https://www.ledcice.cz/knihovna

počet čtenářů (rok 2020): 134
počet knihovních dokumentů (rok 2020): 5 613
Pověřená knihovna: Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně

Zdroj: Ledčické novinky 4-6/2021,
 https://www.ledcice.cz/knihovna,

foto Vladimíra Dörflerová (SVK Kladno)

Ledčická knihovna se snaží „být uživatelsky přátelská 
ke svým čtenářům, nabídnout jim větší komfort. 
Prodloužila svou otevírací dobu ve středu do 18.30 
hodin, aby ji mohli navštěvovat i obyvatelé, kteří  
z Ledčic dojíždějí za prací jinam.“
Starší občané nebo občané pohybově handicapovaní 
mohou v případě zájmu využít donáškovou službu.
„Nedávno byla knihovna přestěhována do spolkové 
místnosti, která v podstatě sloužila jen k volbám a 
občasnému setkávání občanů nebo zastupitelstva.“ 
Drobné úpravy interiéru ještě budou následovat, 
ale již nyní jsou čtenáři zváni na posezení s kávou a 
dobrou knihou.

 

 

 

 

https://www.ledcice.cz/knihovna
https://www.ledcice.cz/knihovna
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Knihovny na Facebooku - náhodný výběr II.

Komunikativní představení s písničkami a 
milým humorem
Program Léto s knihovnou nabízí další akci.  
V úterý 17. srpna si rozhodně nenechte ujít Větrnou 
pohádku. Víte, kdo je králem větru? Kde se vítr 
ukrývá? Co zjistí děti na konci svého putování za 
králem větru? To vše vám odhalí humorná pohádka 
v podání Teátru Pavla Šmída. Buďte si jisti, že se 
celou hodinu budou bavit děti i jejich dospělý 
doprovod. 
Na dvorku roubenky začímáme v 16 hodin, ale 
vstupenky si raději zakupte v informačním centru 
dopředu.

Zdroj: FB MěK Rakovník

Koncert v čítárně
Koncert kapely HUAFI v letní čítárně se blíží a my už 
se těšíme na pořádnou dávku popu, klasického rock 
and rollu, kterou naše knihovna už dlouho nezažila. 
Přijďte si naplno užít radost z hudby, která zaplní 
celý prostor letní čítárny. Abyste si hudbu naplno 
vychutnali, můžete si dát skleničku vína. 

Zdroj: FB MěK Nymburk, https://www.facebook.
com/events/4327837407240238/

Interaktivní výstava 
Aktuálně pro Vás v knihovně intenzivně 
připravujeme ve spolupráci s galerií Sladovna v Písku 
velkolepou interaktivní výstavu ZACHUCHLENO. 
Expozice představuje činnost studia Amanita 
design, kde vznikají oceňované (mimo jiné díky 
výtvarnému zpracování) digitální hry a slaví 
úspěch po celém světě. Součástí výstavy bude 
také animační laboratoř. Autorem hry Chuchel,  
z níž výstava vychází, je na Mělníku žijící výtvarník 
Jaromír Plachý. I s ním budete mít příležitost se 
blíže seznámit. Výstavu zahájíme spolu s Jaromírem 
24. 8. Máte se na co těšit!!!

Zdroj: FB MěK Mělník
-r-

 

Středočeská želízka v ohni

Nominace na cenu Knihovna roku 2021
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání 
knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o 
rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria 
pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce 
knihoven i existenci nutných základních podmínek 
vytvářených samosprávou.

Za Středočeský kraj byla v kategorii „základní 
knihovna“ do soutěže nominována: 
Knihovna J. M. Hovorky, okres Kladno
budova obecního úřadu, Statenická 23, 
252 62, Statenice
https://www.obyvakvesnice.cz/
počet čtenářů (rok 2020): 118
počet knihovních dokumentů (rok 2020): 3 222

Nominace na cenu Městská knihovna roku 
2021
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
vyhlásil již 12. ročník soutěže o nejlepší Městskou 
knihovnu roku 2021. Záštitu nad soutěží převzal 
Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší 
české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány 
městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění 
veřejných knihovnických a informačních služeb.

Za Středočeský kraj byla do soutěže nominována: 
Knihovna Václava Štecha ve Slaném, okres Kladno
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
https://www.knihovnaslany.cz/
počet čtenářů (rok 2020): 2 580
počet knihovních dokumentů (rok 2020): 50 556

Oběma knihovnám držíme palce, aby v soutěži 
uspěly co možná nejlépe.

-r-
 

https://www.facebook.com/events/4327837407240238
https://www.facebook.com/events/4327837407240238
https://www.obyvakvesnice.cz
https://www.knihovnaslany.cz
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Jak řídit knihovnu.  
Příručka pro začínající vedoucí knihovny
Možnost objednání do 15. září 2021
 
Publikace je určena začínajícím (nejen) vedoucím 
knihoven a může pomoci orientovat se  
v problematice řízení knihovny. Příručka odkazuje 
na množství legislativních předpisů a norem 
využívaných pro organizaci a řízení knihovny.
Publikaci zpracoval kolektiv autorů: Marie Šedá, 
Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, 
Šárka Pazderová, Vít Richter a Richard Ščerba.
Publikace bude vydána s podporou Ministerstva 
kultury.

Z obsahu:
• STÁVÁTE SE ŘEDITELEM KNIHOVNY
• VEŘEJNÁ KNIHOVNA A JEJÍ ORGANIZACE
• LEGISLATIVA A KNIHOVNY
• ŘÍZENÍ KNIHOVNY
• EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ
• HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
• VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
• ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
• KNIHOVNICKÉ PROCESY
• STATISTIKA
• CENTRÁLNÍ SLUŽBY KNIHOVEN
• BUDOVY A VYBAVENÍ KNIHOVEN

Cena jednoho kusu publikace bude cca 200 Kč. Při 
dodání poštou bude účtováno balné ve výši 10 Kč a 
poštovné podle ceníku České pošty. 
Publikaci je možné objednávat do 15. září 2021 
prostřednictvím formuláře: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdipBoWQJfq4vPYqxsdxu-
8jMrkuCGq41GtxMdOB6247W99LA/viewform

Předpokládaný termín vydání podzim 2021.
Informace o publikaci na stránkách IPK - https://ipk.
nkp.cz/aktuality/objednavka-publikace-jak-ridit-
knihovnu.-prirucka-pro-zacinajici-vedouci-knihovny

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Šedá,  
marie.seda@nkp.cz, tel. 723 776 199

 Zdroj: e-konference Knihovna

Návrhy biblioboxů
Včera (2.8.) byla zahájena výstava modelů 
biblioboxů, které pro mělnickou knihovnu vytvořili 
studenti Ateliéru designu, nábytku a interiéru pod 
vedením MgA. Romana Vrtišky a MgA. Vladimíra 
Žáka. Vítězný model bude v roce 2022 realizován a 
naši čtenáři tak budou mít možnost vracet přečtené 
knížky kdykoliv bez omezení. Modely, vystavené  
v prostorách před vstupem do půjčovny,  můžete 
vidět každý všední den od 8 do 16.30 až do 18. 8. 
Těšíme se na Vás i na Vaše názory.

Zdroj: FB MěK Mělník

Rekvalifikační knihovnický kurz

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
bude na podzim realizovat rekvalifikační kurz 
Knihovník v přímých službách. Kurz se skládá ze 
šesti prezenčních workshopů v učebně MSVK  
v termínu září - listopad 2021 a distanční podpory  
v e-learningové formě. 
Kurz slouží jako příprava pro vykonání zkoušky 
podle Národní soustavy kvalifikací, kterou mohou 
zájemci složit po absolvování kurzu.
Cena za kurz je 1000 Kč, díky finanční podpoře MK 
ČR z programu VISK 2.
Více informací najdete na https://www.svkos.cz/
pro-knihovny/vzdelavani/.

Radka Krejčí, 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Zdroj: e-konference Knihovna

Biblioschránka a GSM box v Lysé nad Labem

Od 9. srpna je před vchodem do Městské knihovny  
v Lysé nad Labem čtenářům k dispozici 
biblioschránka na vracení knih a GSM box na 
výdej knih. Obě zařízení slouží 24 hodin denně /  
7 dní v týdnu. Biblioschránka slouží k vracení knih  
z knihovny výhradně mimo výpůjční dobu. 
GSM box slouží k bezkontaknímu výdeji knih a  
k výdeji mimo výpůjční dobu. Knihy lze v knihovně 
objednat telefonicky či e-mailem, knihovníci je 
připraví do boxu a zašlou kód, kterým lze schránku 
otevřít.

Zdroj: FB MěK Lysá nad Labem

formul��e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipBoWQJfq4vPYqxsdxu-8jMrkuCGq41GtxMdOB6247W99LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipBoWQJfq4vPYqxsdxu-8jMrkuCGq41GtxMdOB6247W99LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipBoWQJfq4vPYqxsdxu-8jMrkuCGq41GtxMdOB6247W99LA/viewform
https://ipk.nkp.cz/aktuality/objednavka
https://ipk.nkp.cz/aktuality/objednavka
mailto:marie.seda@nkp.cz
https://www.svkos.cz/pro-knihovny/vzdelavani
https://www.svkos.cz/pro-knihovny/vzdelavani
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Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny

 
Kultura České republiky 2020 v číslech : vybrané 
údaje ze statistických šetření. -- Praha : Národní 
informační a poradenské středisko pro kulturu, 
[2021], ©2021. -- 31 stran : grafy, tabulky

Dombrovská, Michaela, 1976-
Informační detox : jak si zjednodušit život v digitální 
době / Michaela Dombrovská, Zuzana Šidlichovská. 
-- První vydání. -- Praha : Grada, 2021. -- 191 stran 
: ilustrace
ISBN 978-80-271-2920-1

Festival malých nakladatelů TABOOK se 
blíží mílovými kroky

V letošním roce bude Tabook už začátkem září, od 
čtvrtka 2. do soboty 4. 9. 2021. V Městské knihovně 
Tábor proběhnou dva semináře:
Pátek 3. září, 10-13 hodin - Domov a rodina  
v knížkách pro děti. Účastníci zažijí čtenářskou 
dílnu a čtenářské lekce na téma rodina a domov – 
prakticky využitelné ve škole i v knihovně. Ukázky 
budou základem pro diskusi na téma odraz krize 
rodiny v literatuře pro děti. 
O lektorce: Nina Rutová vystudovala divadelní 
dramaturgii, vytváří a publikuje náměty ke 
čtenářským činnostem, které jsou vhodné pro děti 
mateřských, základních i středních škol. Od roku 
1999 vede semináře programu Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení, je odbornou konzultantkou 
pro čtenářské kluby, působila jako šéfredaktorka 
časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická 
gramotnost. Metody práce s rozmanitými texty 
představila také ve čtrnáctidílném televizním 
seriálu Škola snů.
Sobota 4. září, 12-14 hodin - Komiks - žánr, 
ze kterého se rodí čtenáři. Na interaktivním 
workshopu Mravenčí chůvy si ukážeme: 
• co všechno děti zapojují a musí zvládnout, aby 

komiks mohly číst,
• proč právě komiksy jsou mezi dětmi tolik 

úspěšné,
• jaké komiksy můžete doporučovat dětem, které 

se právě učí číst, i těm starším. 
Těšíme se, až vám budeme moci ukázat náš kufřík 
plný knižních překvapení. 
O lektorkách: Mravenčí chůva - https://
mravencichuva.cz/ - Marie Podvalová a Julie 
Dominika Zemanová. Vydáváme online magazín o 
knihách pro děti a pomáháme vám tak orientovat 
se v současné literatuře pro děti. Závazné přihlášky 
můžete posílat kol. Báře Müllerové na barbora.
mullerova@mkta.cz. 
V tomto roce nebudeme vybírat žádný poplatek. 
Počítejte, prosím, s tím, že bude nutné dodržovat 
všechna aktuální protiepidemická opatření.

Olga Černá, Městská knihovna Tábor
Zdroj: e-konference Knihovna (kráceno)

 

https://mravencichuva.cz
https://mravencichuva.cz
mailto:barbora.mullerova@mkta.cz
mailto:barbora.mullerova@mkta.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

 

Čtenáři a čtení v roce 2018 : výzkumná studie pro 
Národní knihovnu ČR : květen/červen 2018. -- 
Praha, 2018. -- 76 stran : grafy

Trávníček, Jiří, 1960-
A nation of bookworms? : the Czechs as readers 
: reading in times of civilizational fatigue / Jiří 
Trávníček ; translation Melvyn Clarke. -- First edition. 
-- Prague : Institute of Czech Literature of the CAS 
: Karolinum Press, 2021. -- 212 stran : ilustrace, 
mapy, portréty. -- (Czech literature studies)
ISBN 978-80-246-4661-9 (Karolinum). -- ISBN 978-
80-7658-020-6 (Institute of Czech literature, CAS)

Reading and mental health / Billington Josie, editor. 
-- Cham : Palgrave Macmillan, [2019], ©2019. -- xix, 
455 stran
ISBN 978-3-030-21764-8

Dobřichovský, Tomáš, 1974-
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslo-
vých : autorská a další práva duševního vlastnictví 
v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím 
k aplikační praxi v EU a ČR / Tomáš Dobřichovský 
a kolektiv. -- Praha : Univerzita Karlova, Právnická 
fakulta, 2020. -- 73 stran
ISBN 978-80-7630-009-5
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