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Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven na období 2009-2013
Alena Součková
K podpoře činnosti veřejně přístupných knihoven Královéhradeckého kraje byla po připomínkovém
řízení vypracována konečná verze dlouhodobého koncepčního dokumentu Veřejné knihovny
Královéhradeckého kraje. Koncepce rozvoje a spolupráce na období 2009-2013. Dokument byl předán
výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a pracovníkům oddělení
kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Pro knihovny, jejich zřizovatele a další spolupracující subjekty je text dokumentu vystaven na webu
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v oddílu Pro knihovny v sekci Dokumenty
http://www.svkhk.cz/regfunkce/dokumenty.asp . Tištěná forma nebude vydána, pověřené knihovny mají
dokument k dispozici také na CD-ROM.
Koncepcemi v oblasti knihoven se podrobněji zabývá článek Koncepce a spolupráce knihoven aneb
Co se podařilo a co nás čeká do budoucna ve zpravodaji U nás č. 3/4 z roku 2008.
Děkujeme za spolupráci při přípravě dokumentu.
Šedesát let vědecké knihovny v Hradci Králové
Petra Mikulecká
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové oslaví v listopadu tohoto roku 60. výročí svého
založení. Při této příležitosti plánujeme několik akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Výstava o historii
knihovny bude v galerii U Přívozu přístupná od 21.10. do 13.11. Vernisáží 2.11. v 17.00 otevřeme
výstavu obrazů Mgr. Martiny Novotné, autorky nástěnných maleb v interiéru knihovny. Na 3.11. je
připraven slavnostní večer s divadelním představením. Především knihovníkům je určena konference
Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven, která se uskuteční 4.11. Pěknou tečkou za oslavami
bude téhož dne noční prohlídka knihovny. Plánujeme také setkání pamětníků z řad knihovníků a čtenářů.
Zájemci o toto setkání mohou kontaktovat Bc. V. Buchtovou, tel. 733539751, e-mail
mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
Pozvání na oslavy do Mokrého
Dagmar Honsnejmanová
V letošním roce oslavuje Knihovna u Mokřínky v Mokrém 120 let své činnosti. S historii knihovny i
celoročním programem oslav se můžete seznámit na webových stránkách knihovny:
http://www.obecmokre.cz/knihovna/ . Ráda bych pozvala všechny zájemce na výstavu kroniky obce
Mokré. Výstava bude zaměřená na činnost knihovny dříve a nyní a bude otevřená od 24.10.2009 1.11.2009. Na sobotu 24.10. je připravován hlavní program oslav, který se v tuto dobu ještě tvoří.
Hlavním patronem je senátor JUDr. Miroslav Antl.

Všechny akce se konají ve společenské místnosti obce Mokré (budova místního obchodu) a
Knihovna u Mokřínky vás srdečně zve na návštěvu.
Knihovna Cesta domů
Božena Blažková
Knihovna vznikla díky grantu Phare EU a zpřístupňuje nové informačních zdroje a databáze pro
oblast hospicové péče a paliativní medicíny. V roce 2006 byla knihovna vyznamenána cenou "Knihovna
roku" Ministerstva kultury ČR. Knihovna má více než 2000 svazků, půjčuje knihy v celé ČR
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a dále pomalu roste. Knihovnu v současnosti vede paní
knihovnice Ludmila Nohýnková.
Tato specializovaná knihovna slouží sociálním pracovníkům, zdravotníkům, hodně ji využívají
studenti, kteří docení mnoho zajímavých cizojazyčných knih, které jsou někdy jediné svého druhu u nás.
Někteří pozůstalí hledají v knížkách pro ně přichystaných útěchu nebo odpovědi na nelehké otázky, které
na ně v jejich situaci doléhají. Koncem dubna byly spuštěny nové webové stránky knihovny
http://knihovna.cestadomu.cz/ .
Tato unikátní knihovna je financována pouze z darů a grantů a potřebuje naši podporu:
1. Je možno zakoupit knihu - http://knihovna.cestadomu.cz/kupte-knihu.html
2. Předplatit časopis - http://knihovna.cestadomu.cz/predplatte-casopis.html
3. Věnovat finanční dar - http://knihovna.cestadomu.cz/financni-dar.html
4. Do našich oddělení dětských knihoven lze zakoupit originální deskovou společenskou hru Cesta domů
- http://hra.cestadomu.cz/ . Hra Cesta domů je určena 2-6 hráčům ve věku od 5 let. Ke hře není potřeba
umět číst, psát, počítat... Menší děti hrají hru bez taktických prvků, které jsou vlastní hráčům starším. Hra
Cesta domů si neklade za cíl být náročnou strategickou hrou, ale chce být jednoduchou, příjemnou hrou
pro společné chvíle. Hra je původní, tzn její. princip i výtvarné zpracování jsou nové. Hra Cesta domů
může být dodána s anglickým návodem a lze ji využít pro děti cizinců!
Kalendář Celé Česko čte dětem
Oddělení služeb knihovnám
Projekt Celé Česko čte dětem připravil atraktivní čtenářský kalendář pro rok 2010. V kalendáři
reprezentuje každý měsíc roku jedna známá osobnost s dítětem a stává se tak podnětem pro předčítající
rodiče. Osobnosti jsou v aranžované fotografii inspirované některým z výjevů z dětské literatury. Další
informace o kalendáři a možnosti získání propagačních materiálů /záložky a plakáty/ získáte na adrese:
http://www.celeceskoctedetem.cz/ . Pro školy, školky a knihovny, které mají zájem se do kampaně Celé
Česko čte dětem zapojit, je nabízen základní balíček (plakát a 6 ks záložek) pouze za cenu poštovného.
Jinak jsou propagační materiály lehce zpoplatněny.
Elektronický meziknihovní výpůjční systém
Oddělení služeb knihovnám
Regionální knihovna v Karviné žádá o spolupráci v rámci technické obnovy a rozšíření elektronického
meziknihovního výpůjčního systému ( www.mvs.cz ). V současné době je do systému zapojeno více než
400 českých a zahraničních knihoven. Elektronický metavyhledávač MVS velmi účinně přispívá k
rychlému a operativnímu vyhledávání a zprostředkování literatury pro každého uživatele, a proto je
žádoucí, aby se do systému zapojilo co nejvíce knihoven, které tuto službu potřebují a ocení.
Knihovna v Karviné se obrací s výzvou na všechny knihovny, které mají své katalogy vystaveny na
internetu a mají zájem se spolupodílet na tvorbě a využívání aktivního a funkčního elektronického
informačního zdroje (MVS), aby zvážily a využily možnost přihlášení do systému. Stačí vyplnit dotazník,
který se nachází na adrese: http://www.rkka.cz/mvs/ .
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