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Zároveň by měly
během
připravit setkání a programy pro tuto skupinu uživatelů v souladu s podmínkami programu S knížkou
do života.
Těšíme se, že v řadě knihoven aktivity spojené
s projektem rozšířily nabídku služeb. Naším přáním
a ambicí je dalším vzděláváním, vyhledáváním příkladů dobré praxe a jejich zveřejňováním na webu
projektu S knížkou do života nebo facebooku projektu pomoci knihovnám přivést další generaci dětí
ke čtení, a to prostřednictvím společného čtení rodičů a jejich dětí a řízených aktivit pro rodiče a děti
přímo v knihovnách.
Roman Giebisch, NK ČR
Zdroj: e-konference Andersen

BOOKSTART - S knížkou do života
SKIP ČR vyhlašuje další ročník projektu S knížkou do
života http://www.sknizkoudozivota.cz/, do kterého se v ročníku 2017/2018 zapojilo 120 knihoven.
Vzhledem k tomu, že v ročníku 2018/2019 nebude
poskytování dárkových setů vázáno na sponzorskou podporu, každá knihovna nebo její zřizovatel
si může potřebný počet dárkových setů pro rodiče a
jejich právě narozené děti objednat, a to za cenu 80
Kč / set včetně DPH (při předpokládaném objemu
20 tis. objednaných setů). Cena zahrnuje: dárkový
set složený ze skládačky pro dítě, metodického textu pro rodiče, tištěného seznamu doporučené četby pro společné čtení, pevné obálky a audioknihy
(tuto sponzorsky dodává Audiotéka), včetně balného a nákladů na dopravu.
Zájemci najdou registrační formulář na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/.
Vyplněním formuláře a jeho odesláním souhlasí
knihovna s podmínkami projektu, které najde na
http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny__
trashed/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/.
Po odeslání objednávkového formuláře bude objednávka potvrzena na uvedené kontaktní maily.
Objednateli (knihovně / zřizovateli) bude vzápětí
odeslána zálohová faktura s 30 denní splatností (toto opatření je nutné z důvodu nedostatku finanční hotovosti potřebné na zaplacení tisků a expedice).
Objednání je možné do 30. července 2018. Poté budou objednávky sečteny, proveden výběr tiskárny
způsobem veřejné zakázky, sety budou vytištěny,
zkompletovány a do konce roku 2018 doručeny do

Vyúčtování dotací
Formuláře pro vyúčtování projektů VISK 3 za rok
2018 jsou k dispozici na http://visk.nkp.cz/visk3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni.
Formuláře pro vyúčtování projektů K 21 za rok 2018
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna
-21.-stoleti-k21.
Formuláře pro vyúčtování ostatních VISKových projektů budou k dispozici během léta.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem
Obecní knihovna má své působiště v areálu Základní školy Kostomlaty nad Labem. V roce 2010
převzal tuto knihovnu do své správy Klub Kamarád
s cílem zkvalitnit služby knihovny tak, aby splňovala
všechny potřebné atributy, a vytvořit z ní kulturně
vzdělávací a informační centrum obce.
Hned v prvním roce nám byla poskytnuta účelová
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Projekt
Obnova funkce Obecní knihovny v Kostomlatech
nad Labem jako přirozeného kulturního centra obce
byl ještě téhož roku realizován pořízením základního vybavení knihovny. Obecní knihovna zajistila
knihovní služby, zvýšila otevírací dobu z 3 hodin
na 6 hodin týdně a začala kromě výpůjčních služeb
nabízet i meziknihovní výpůjční službu, internet a
reprografické služby. Zároveň zde probíhaly kulturní
a vzdělávací akce zaměřené na rozšíření čtenářské
gramotnosti.
V roce 2010 se uskutečnily první jednorázové akce
Noc s Andersenem a Pasování prvňáčků na čtenáře. Na podzim tohoto roku jsme prostor nabídli
Čtenářskému kroužku a knihovnu začala pravidelně
navštěvovat MŠ Kostomlaty nad Labem. V následujících letech se nabídka akcí a aktivit rozšířila o mimořádné aktivity jako např. čtení pro děti s tvořivou
dílnou, tematické besedy a přednášky. Aktivity se
staly každoroční součástí nabídky knihovny, stoupal
počet aktivně registrovaných čtenářů i výpůjček,
postupně se zvyšovala i návštěvnost.
2011
925

Počet
návštěvníků
Počet výpůjček 1369
Výpůjčky
967
dospělí
Výpůjčky děti 402

knih. Knižní fond jsme rozšířili o 283 knih nových a z
kutnohorského fondu bylo pořízeno ještě navíc 100
knih. V létě proběhla v knihovně výměna oken v
havarijním stavu, která kromě zajištění bezpečnosti
velmi prospěla jejímu vzhledu a komfortu.
V roce 2014 naši knihovnu včetně webových stránek navštívilo 1252 lidí, přičemž jen do knihovny
přišlo 1036 čtenářů.

2016
1818

Jednou z velkých kulturních událostí, kterou pořádala knihovna mimo své prostory v roce 2014,
bylo slavnostní odhalení pamětní desky Bohumila
Hrabala v železniční stanici Kostomlaty nad Labem.
V této stanici spisovatel sloužil jako výpravčí v letech 1944–1945 a odtud také čerpal inspiraci pro
novelu Ostře sledované vlaky. Na akci knihovna
spolupracovala s obcí Kostomlaty nad Labem, Českými drahami a Klubem čtenářů Bohumila Hrabala
a Divadelního souboru Hálek Nymburk. Odhalení
pamětní desky bylo spojeno s doprovodným kulturním programem.
Dalším zásadním rokem je rok 2015, kdy knihovna
z účelově poskytnuté dotace vytváří prostor pro sa-

2220
1301
784

V následujících letech bylo snahou z vlastních prostředků knihovnu každoročně vylepšovat a zkvalitňovat její nabídku. Další zásadní změna a větší
úprava proběhla v roce 2014. V únoru jsme začali
revizí naučné literatury a postupně jsme takto vyřadili 420 starých, nepůjčovaných a poškozených
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Knihovna je přístupná dětem hned po skončení výuky ve škole. Žáci tak mají dostatečný prostor k využití odborné literatury, případně využití PC techniky
v rámci domácí přípravy do školy. Dále nabízíme
program, který je vytvořen pro děti z mateřské školy. Program je připravovaný ve spolupráci s učitelkou MŠ na téma, které mají děti ve školce. Knihovnice připravuje k tématu knihy, předčítá z nich a
průběžně zařazuje kvízy a hry, následně si s dětmi
povídá. Pravidelně také knihovnu v dopoledních
hodinách navštěvují děti 1. stupně základní školy.
Podle časových možností je pro třídy 1. stupně připraven program podle aktuálně probírané látky ve
škole ve spolupráci s třídním učitelem a knihovnicí.
Předčítání, povídání, pracovní listy na pochopení
textu, puzzle a omalovánky k tématu. Každý měsíc
je knihovna v rámci vyučování dětem individuálně
otevřena pro výpůjčku.
Dále je knihovna pro veřejnost otevřena každou sobotu.
Klub Kamarád jako organizace, která má knihovnu
ve své správě, dne 3. října 2017 získal titul Středočeský Kramerius za své působení a činnost v knihovně.
V současnosti se na provozu knihovny podílejí čtyři
dobrovolníci a jedna knihovnice, v případě mimořádné akce se zapojí na desítky členů Klubu Kamarád a ostatní dobrovolníci i z řad seniorů.
Od roku 2010 prošla knihovna mnoha změnami zásluhou lidí, kteří se na provozu a realizaci podíleli
a podílejí. Klub Kamarád má úzkou základnu členů
s velkým nasazením. Velké poděkování patří právě
jim a ostatním dobrovolníkům za jejich obětavost,
vynaložení sil, práci, toleranci, ochotu a pomoc.
Poděkování patří i ostatním dobrovolníkům a všem
sponzorům, kteří pochopili myšlenku činnosti Klubu, tedy i správy knihovny. Za jejich podpory se
nám daří uskutečnit a realizovat provoz, akce a aktivity nejen pro kostomlatskou veřejnost.

mostudium a zvyšuje aktivitu čtenářského kroužku.
Hlavním aspektem bylo upravit místnost knihovny
výměnou zastaralých regálů tak, aby v ní mohla
probíhat veškerá činnost.
Podle Mandátní smlouvy uzavřené se zástupci obce
máme k dispozici stále stejnou částku 15 000 Kč,
za kterou 2x do roka nakupujeme nové tituly. Na
provoz knihovny jsme získali pětitisícovou dotaci
a s touto částkou hospodaříme po celý rok. V loňském roce na základě podložené činnosti provozu
knihovny zastupitelstvo obce navýšilo tuto částku
o 3 tisíce Kč.
V knihovně nabízíme i starší darovaná čísla časopisů History, Epocha, Tina, Paní domu, Rytmus života.
Čtenáři vítají možnost nahlédnutí a hledají nápad,
inspiraci nebo radu. Knihovna odebírala po dva roky
časopis D-Test, který je stále k dispozici. Nabízíme
k přečtení a informovanosti regionální tisk Novinky
obce Hradištsko-Kersko a místní Kostomlatské noviny. Dále máme k dispozici Zprávy z Mikulčic, noviny
partnerské obce.
Nyní je prostor dostatečně vybaven pro maximální
pohodlí návštěvníků a naplňování služeb knihovny.
S výměnou zastaralých regálů zde vznikl vhodný
prostor pro dospělé – koutek, kde má každý čtenář možnost prohlédnout si či přečíst knihu a časopisy. Prostor se nabízí i v dětském koutku, kde je
v rámci samostudia či prostudování knihy k dispozici také stůl se židlemi a PC technikou. Knihovna
je automatizována (program Clavius REKS a nyní
systém Tritius), vybavená PC a tiskárnou s možností
reprografických služeb.
Lokalizace knihovny v prostorách základní školy je velkým pozitivem pro naplňování našich cílů.

Bc. Libuše Břeňová,
Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem
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nespal do svítání a hrál hry. Rozbřesk zastihl děti
většinou ve spacácích, pak vstaly, nasnídaly se a
pokračovaly v oblíbených hrách jako je židličkovaná, na mrkanou. I letošní Noc s Andersenem měla
své hity v podobě písniček, které děti doprovázely
při hrách nebo při zpívání karaoke, mezi nejoblíbenější patřily: Despacito, a to jak v originále, tak
v české verzi, potom Zůstaň tu se mnou od Kryštofa,
dále Slovenský klín od Chinaski a Boky jako skříň od
Ewy Farne, hrály se ale i další písničky.
Po osmé hodině si pro děti začali chodit rodiče, a
tak si sbalily své věci a vydaly se domů, kde pak asi
ještě dospávaly, co během Noci s Andersenem zameškaly.
Další vydařená Noc s Andersenem, v pořadí již devátá, je minulostí. Vše máme zachyceno na fotkách a
na několika videích, odkazy na ně jsou na stránkách
Obecní knihovny Bohdaneč a facebooku knihovny,
pro vzpomínku.
Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli:
nejprve samozřejmě dětem, anderseňákům, jejich
rodičům, panu starostovi Dlouhému za zapojení
techniky a dataprojektoru pro přehrávání, knihovnici Anně Holubové za úklid prostor před akcí a
po ní, za výzdobu a zútulnění místností, kde akce
probíhala, paní Sechovcové a panu Sechovcovi ml.
za pomoc při úklidu po akci, paní Černé za zapůjčení pastelek, fixů a také za knoflíky a lemovky na
výzdobu srdíček, paní Zoubkové za minipizzy, dále
knihovnici Martě Holubové, Ivance Šťovíčkové za
materiály pro děti a také sousedům, kteří bydlí
v okolí knihovny, které možná zábava v průběhu
Noci s Andersenem občas rušila – tímto se dodatečně omlouváme.
S odstupem času, kdy akce pomalu doznívá ve vzpomínkách, diskuzích a na fotkách, můžeme napsat,
že se znovu vydařila, dětem se líbila, což nás těší a
motivuje připravit stejně, ne-li lépe, příští Noc s Andersenem, v pořadí již desátou – tedy jubilejní. Kromě této akce občas v naší knihovně organizujeme
i akce další, o kterých včas předem informujeme.
Naše knihovna je otevřena každou sobotu od 9 do
11 hodin a těšíme se na všechny návštěvníky a čtenáře, pro které máme připraveno množství zajímavých knih všech možných žánrů! A také: všichni jste
srdečně zváni!
Bc. Anna Holubová,
Obecní knihovna Bohdaneč

Letošní celorepublikovou akci na podporu dětského
čtení s přesahem do zahraničí Noc s Andersenem,
v pořadí již devátou v Bohdanči, jsme posunuli na
pátek 6. dubna 2018. V tomto roce bylo dané téma
na motivy pohádek O pejskovi a kočičce a také Rychlé šípy Jaroslava Foglara.
Děti se postupně začaly scházet v pátek večer po
19. hodině do zútulněných prostor nad knihovnou,
odložily si svá zavazadla a než se dostavili další anderseňáci, začaly si rovnou hrát a místnosti ožily
smíchem a dětskými hlasy. Letos došlo k větší generační výměně, protože akce Noc s Andersenem
je limitovaná věkem. Je určena pro děti do 12 let.
Vypadla nám tedy loňská holčičí skupina. Místo ní
ale přišly zase nové tváře, a tak byla letošní sestava
znovu jiná, což nezměnilo nic na tom, že si to děti
pořádně užily.
Úvodem knihovnice Anna Holubová všechny po
roce uvítala, nastínila krátce, na co všechno se mohou malí anderseňáci během Noci s Andersenem
těšit, a poté už nastal čas pro první bod programu.
To byla příprava na vyrábění srdíček pro maminky.
Srdíčka byla vystřižená z tvrdého papíru a z lícní
strany se natírala bílou, akrylátovou barvou. Když
si všechny děti natřely svá srdíčka, oblékli jsme se
a šli všichni na krátkou večerní procházku po obci,
během které děti plnily různé úkoly. Byl příjemný
večer, a tak se nám procházka vydařila.
Po návratu do připravených prostor nad knihovnou
jsme se pustili do práce a začali zdobit natřená srdíčka, která nám během procházky venku krásně
uschla. K tomu jsme použili ornamenty vystříhané
ze starých záclon a papírové ubrousky, ze kterých
jsme vyrobili smotáním květy. Pak jsme také použili
staré nepotřebné knoflíky nebo lemovky. Srdíčka se
všem dětem povedla, každé bylo jiné a každé bylo
originálem.
Tradiční program jako hry, soutěže, malování, povídání, představení oblíbené knihy každého malého
spáče, půlnoční přípitek šampaňským, jsme doplnili také velmi oblíbeným zpíváním karaoke a k ránu
jsme se dívali na pohádky.
Také letošní Noc s Andersenem probíhala jako obvykle, někdo se stačil alespoň trochu vyspat, někdo
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E-learningový kurz pro portál Knihovny.cz
Rádi bychom vás informovali o spuštění e-learningového kurzu vytvořeného speciálně pro portál
Knihovny.cz. Tento kurz jsme připravili s cílem poskytnout knihovnické veřejnosti jednoduchou pomůcku, díky které budete mít možnost seznámit se
detailněji s funkcemi portálu a způsoby vyhledávání.
Kurz běží na platformě Kurzy.knihovna.cz a naleznete ho v sekci Kurzy práce s informacemi a informačními zdroji (http://bit.ly/Knihovny_elearning).
Kurz je netutorovaný, nemá daný přesný průběh či
časové omezení a je možné se k němu kdykoliv vrátit.
Skládá se z pěti na sobě nezávislých modulů, kdy
každý modul obsahuje hlavní studijní materiál a velké množství doplňujících materiálů, včetně desítek
krátkých návodných videí. Témata modulů jsou následující:
1. Základní informace o portálu,
2. Vyhledávání v Národních zdrojích,
3. Vyhledávání v Zahraničních zdrojích,
4. Uživatelský účet a další služby na portále,
5. Tipy & triky, zajímavosti a další doplňující mate----riály.
Kurz je volně otevřený - registrace není nutná, stačí
se přihlásit jako host.
Budeme moc rádi, pokud vám kurz pomůže v práci
s portálem. V případě dotazů se neváhejte na nás
obrátit.
PhDr. Iva Zadražilová,
Koordinátor portálu Knihovny.cz,
Moravská zemská knihovna v Brně
Zdroj: e-konference Knihovna

Z oblasti ochrany osobních údajů
Příručka ochrany osobních údajů v knihovnách
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana
-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka
-pro-knihovny je doplněna několika příklady:
Vzorový knihovní řád pro malé knihovny bez právní subjektivity s drobnou úpravou na ochranu osobních údajů je doplněn přílohou Poučení o ochraně
osobních údajů
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/KNIHOVNI_RAD_
POUCENI_VZOR.docx.
Dále jsou k dispozici ke stažení vzory přihlášek pro
malé knihovny
Přihláška pro děti do 15 let
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_
deti_VZOR_DEF.docx
Přihláška pro dospělé nad 15 let
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_
starsiho_15_let_vzor_def.docx.
Ministerstvo vnitra zřídilo samostatnou stránku
s tématem ochrany osobních údajů: http://www.
mvcr.cz/gdpr/
Zde si také můžete stáhnout manuál pro obce: Systémová analýza působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů
http://www.mvcr.cz/gdpr/soubor/systemova-analyza-pusobnosti-obci-z-hlediska-obecneho-narizeni
-o-ochrane-osobnich-udaju.aspx
Ministerstvo průmyslu připravilo Příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR, je ke stažení na:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/podpurna-opatreni-mpo/prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr--236691/
Na stránce 27 najdete například informaci o tom,
jak se vyrovnat s profilováním při aktivním marketingu služeb.
Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
(kráceno)
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Z činnosti kolínské knihovny

Deskohrátky o prázdninách

Ve dnech 29. 6. - 30. 9. zveme veřejnost na novou
výstavu s názvem Ztracená generace z cyklu "Bratři
Čapkové" - najdete ji v MIC Na Hradbách. Navštívit
ji lze v otevíracích hodinách MIC.
I letos nabízíme osvědčenou službu pro všechny
školáky a jejich rodiče - balení knih - na konci starého i na začátku nového školního roku nabízíme ve
výpůjčních hodinách balení učebnic - menší množství na počkání, větší do druhého dne - v minulých
letech školáci využívali zejména balení učebnic atypických formátů.
Z programu VISK Ministerstava kultury jsme získali pro letošní rok další dotaci na rozjezd půjčování
e-knih. Od června tedy zavádíme pro čtenáře novou
službu - možnost půjčit si zdarma e-knihu. Registrovaný čtenář naší knihovny se zdarma zaregistruje na webových stránkách E-readingu, stáhne si na
svoji čtečku, tablet nebo chytrý telefon příslušnou
aplikaci a pak už si zcela jednoduše pro přihlášení
do našeho on-line katalogu může půjčovat e-knihy.
Výpůjčka je stejně jako výpůjčka tištěné knihy zdarma a na jeden měsíc. Maximálně si na měsíc může
čtenář půjčit 3 e-knihy. Věříme, že zejména před
letními dovolenými tuto službu naši čtenáři uvítají.

Dětské oddělení Městské knihovny Kolín nabízí
v prázdninovém čase 16. - 20. 7. a 20. - 24. 8. 2018
v otevírací době knihovny Deskohrátky.
Vyzkoušejte si hry, které doma nemáte - vezměte
rodiče, kamarády ... a přijďte si zahrát. Rádi Vám
poradíme!
Přinést můžete i Vaši vlastní hru.
Nemáte s kým hrát? Nevadí - zahrajeme si s Vámi!
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Libuše Vodičková,
Městská knihovna Kolín

Akviziční portál pro knihovny
V českém prostředí byl minulý týden dokončen unikátní projekt Akviziční portál, který po 20ti letech
roztříštěnosti trhu zagregoval 99% velkoobchodní
nabídky českých titulů do jediného katalogu (poslední chybějící přírůstek byla Euromedia minulý
týden).
Aplikace disponuje též sadou nástrojů, které výrazně ulehčují mechanickou práci v knihovnách a zjednodušují život akvizitérům. Více v infografice níže.
Děkujeme knihovnám, které se podílely na vývoji:
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově - generální partner,
Městská knihovna Neratovice,
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou.
Dále děkujeme knihovnám, které přinášely nové
myšlenky a testovaly:
Městská knihovna v Sokolově (myšlenkový rekordman),
Městská knihovna Strakonice (testovač s největší
porcí trpělivosti),
Městská knihovna Bruntál,
Městská knihovna Benešov
a desítky dalších.
Aplikace je ZDARMA pro všechny knihovny v ČR.

Libuše Vodičková,
Městská knihovna Kolín

Inspirace a podklady k tvorbě akcí informačního vzdělávaní uživatelů
Na stránkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích najdete inspiraci pro pořádání
akcí informačního vzdělávání https://www.cbvk.cz/napady_ivu.html.
Na stránce Knihovny Jiřího Mahena v Brně najdete
Studentské projekty na podporu čtenářství http://www.kjm.cz/centrum-projekty-podpora-ctenarstvi.
Na stránce projektu Metodika.knihovna.cz je katalog metodik pro 1. a 2. stupeň základních škol i pro
střední školy http://metodika.knihovna.cz/katalog-metodik.

Nápady IVU

Martin Lipert, TeamLibrary.cz,
https://akvizice.teamlibrary.cz/
Zdroj: informační e-mail
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Promluv k světu bublinou!
ADRA vyhlašuje komiksovou soutěž Promluv k světu
bublinou! Tématem jsou cíle udržitelného rozvoje.
Úkolem soutěžících je představit formou komiksu
jeden ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje, které
jsou rozčleněny do pěti kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta
a Bezpečný svět. Téma je možné pojmout kriticky,
humorně či formou příběhu založeného na osobní
zkušenosti.
V každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové,
kteří získají věcné ceny, pozvánku na komiksový
workshop se Štěpánkou Jislovou a možnost vystavit svůj komiks v pražském Skautském institutu "Na
Staromáku". Přihlásit se může kdokoliv od 12 do 26
let. Soutěž trvá do konce října 2018. Přesné informace naleznete v pravidlech https://www.adra.cz/
opravdovysvet/komiksova-soutez/pravidla . Těšíme
se na Vaše díla!
Odkaz na přihlašovací formulář pro jednotlivce:
https://goo.gl/forms/lmI04v3fCsMwskwU2 a pro
pedagogy:
https://goo.gl/forms/cLCwWEVvcgAcuQ3B3
Více podrobností naleznete na webu komiksové
soutěže: https://www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez a na Facebooku: https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA/.

Knihy autorů z KISKu zdarma ke stažení
Na webové adrese http://eknihy.knihovna.cz/ najdete řadu zajímavých titulů vhodných pro práci knihovníků a informačních pracovníků. Jsou zdarma ke
stažení ve formátu PDF.
Vašemu zájmu by neměla ujít například tyto knihy:
Spolupráce knihovny s uživateli - Jak na to? (2015)
od Teresy Lindholm,
Inspirace úspěšného lektora (2015) od Tomáše
Boudy a Pavlíny Mazačové,
Designové myšlení pro knihovny (2016) praktická
příručka od IDEO nebo
Kreativní práce s informacemi (2018) od Michala
Černého.
Zdroj: http://eknihy.knihovna.cz/

Kvalifikační knihovnické kurzy

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR
Zdroj: e-konference Andersen

Moravská zemská knihovna v Brně otevírá od 3. září
2018 další ročník kurzů: Referenční knihovník a Knihovník v přímých službách.
Oba kurzy jsou nově v kombinované formě: e-learningu (samostudium s praktickými úkoly) a
workshopu (5 a 6 dní praktického školení v MZK).
Cílem kurzů je připravit posluchače k úspěšnému
absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.
Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu
Veřejné informační služby knihoven VISK 1 a jsou
bezplatné.
Podrobnosti a přihlášky najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodnisoustavy-kvalifikaci.
Zdroj: e-konference Knihovna

Kamarádka knihovna
SKIP a jeho Klub dětských knihoven vyhlašuje další
(již sedmý) ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro
děti Kamarádka knihovna.
Podrobné informace k soutěži najdete na webu:
www.kamaradkaknihovna.cz.
Přihlášky zasílejte dle pokynů na webu nejpozději
do 31. 7. 2018!
Máte zato, že právě Vaše knihovna má skvělé oddělení pro děti? Proč to tedy nezkusit? Těšíme se na
tradiční i nové soutěžící knihovny!
Zlata Houšková, KDK SKIP
Zdroj: e-konfenence Knihovna
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Knihovna roku 2018
tele knihovny, jde-li o právnickou osobu; označení
příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě
navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí
návrh obsahovat její jméno, příjmení a místo trvalého pobytu.
Informace k procesu výběru oceněných viz https://
www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html.
Bližší informace:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a
knihoven, (B. Skučková: blanka.skuckova@mkcr.cz),
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti
Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku
2018, a vyzývá k podávání návrhů na její udělení.
Cena Knihovna roku 2018 se uděluje k ohodnocení
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích
nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných
knihovnických a informačních služeb.
Uděluje se v kategoriích:
a) základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb, v platném znění) - je určena především
knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této
prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.
b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – např.
zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází,
nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a
rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Zdroj: e-konference Knihovna

Městská knihovna roku 2018 – nová
pravidla
SKIP a Svaz měst a obcí vyhlašují již podeváté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku. Pro soutěž
platí nová pravidla:
JE URČENA KNIHOVNÁM VE MĚSTECH, KTERÁ MAJÍ
5 000 A VÍCE OBYVATEL.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna
se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána
v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.).
Cena Knihovna roku v kategorii významný počin
v oblasti poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo
provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci
knihoven.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.
První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve čtyřech
velikostních kategoriích.
Do druhého kola je vybráno 8 nejlepších knihoven,
které hodnotitelská komise navštíví a vyhodnotí
podle 37 předem stanovených kritérií.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a
hlavní ceny se uskuteční jako součást předávání cen
Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2018.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické
nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna 2018; s ohledem na §
607 občanského zákoníku postačí, když bude návrh
doručen na podatelnu MK nebo datovou schránkou
nebo elektronicky s ověřeným podpisem v pondělí
6. 8. 2018 a paralelně zaslán na adresu blanka.skuckova@mkcr.cz.
Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a
místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu,
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozova-

Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 31. 7. 2018.
Podrobná pravidla hodnocení najdete na https://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a
-skanska-mestska-knihovna-roku.
Vít Richter, SKIP, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Výročí měsíce července
Louise Penny
* 1. července 1958, Toronto
Kanadská spisovatelka, autorka detektivních románů z prostředí kanadské provincie Quebec. Po
ukončení studií pracovala 18 let jako novinářka a
rozhlasová moderátorka. Po svatbě se začala věnovat psaní. Od roku 2005 vydává sérii klasických detektivek. V roce 2013 se stala členkou Řádu Kanady,
za svůj přínos pro kanadskou kulturu.
V letošním roce se Louise Penny dožívá 60 let.
Zdroj: Wikipedie
Výročí měsíce připravuje Helena Jetmarová Ratajová.

=9=

3/2018

MEZI NÁMI

BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Výročí měsíce srpna
William Saroyan
31. srpna 1908, Fresno, Kalifornie – 18. května
1981, Fresno, Kalifornie
Americký prozaik, básník a dramatik arménského
původu. Saroyan se narodil v Kalifornii arménským
emigrantům. Po smrti otce (1911) byla jeho matka nucena kvůli špatné situaci dát své čtyři děti do
sirotčince. Zde Saroyan absolvoval základní školu a
dále již nestudoval. William Saroyan se, stejně jako
jeho hrdinové, celý život potýkal s finančními problémy, které byly způsobeny jeho účastí v různých
hazardních hrách, ale i dobročinných akcích. Roku
1940 odmítl Pullitzerovu cenu – údajně proto, že
měl nedůvěru v umělecká ocenění.
Letos odplyne od autorova narození 110 let.
Zdroj: Wikipedie

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
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