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Tipy a nám ěty           

Jana Benešová, Odd ělení služeb knihovnám           
 

     Zvuková kniha František  
Jana Benešová 
 
      Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v Týdnu knihoven pokřtila novou zvukovou knihu - CD ve formátu 
MP3 s názvem František. Jedná se o autobiografické vzpomínky na dětství autora Václava France. Text 
je milý, podbarvený humorem. Václav Franc je členem Obce spisovatelů, je zakládajícím členem 
Literárního spolku při Knihovně V. Čtvrtka, vydal řadu knih v kamenných nakladatelstvích i vlastním 
nákladem. S úspěchem se účastní literárních soutěží. Je naším nejvýznamnějším současným 
regionálním spisovatelem. Kniha František vyšla v nakladatelství Družstevní práce, a protože sami máme 
zvukovou knihovnu pro nevidomé a literární spolek intenzivně s místní organizací zrakově postižených 
spolupracuje, rozhodli jsme se vydat právě tuto zvukovou knihu. Text načetl autor. Její rozsah je 329 
minut. 
 
      Dovoluji si Vám zvukovou knihu nabídnout do Vašeho fondu. Cena včetně poštovného je 80 Kč. 
Objednávky můžete zasílat na můj e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz.  
 
      Jak se d ělá kniha  
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Na webové adrese http://www.fragment.cz/stahuj/jak-se-dela-kniha/ je k volnému stažení k dispozici 
unikátní dokumentární film o tom, jak vzniká kniha. Film je určen ke kopírování a volnému nekomerčnímu 
užití a lze ho tedy v knihovnách úspěšně využít. Zaměstnanci nakladatelství Fragment jednoduše a 
zábavnou formou vysvětlují divákům, co se děje s rukopisem v jednotlivých fázích vzniku knihy. Filmem 
provází Zdeněk Svěrák, hudební doprovod je složen z nejznámějších melodií Jaroslava Uhlíře.  
 
      Diváci mají možnost sledovat vznik knihy od výběru rukopisu až do okamžiku, kdy se kniha objeví na 
pultech knihkupectví. Při sledování filmu se seznámí s tím, jak se pracuje s textem a s ilustracemi, jak se 
tvoří název, jak se dělá obálka, jak se kniha tiskne a jak se kniha dostane ke čtenáři. 
 
      BiblioHelp  
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Byl spuštěn nový portál BiblioHelp - http://www.bibliohelp.cz/ . Jedná se o webové stránky 
zpřístupňující knižní tituly z oblasti biblioterapie (léčba knihou). Podrobnější informace o smyslu a cílech 
portálu BiblioHelp najdete v části O projektu: http://www.bibliohelp.cz/o-projektu a v příštím čísle našeho 
zpravodaje. 
 
      60 let na k řídlech Albatrosu  
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Ať jsem kdo jsem, vyrostl jsem s Albatrosem - tak zní podtitul výstavy, která nám všem připomene 
oblíbené pohádkové hrdiny. Jubilejní výstava dětské knihy bude v Galerii Klementinum zahájena 
slavnostní vernisáží v úterý 24. listopadu. Prezentace nakladatelství, které se za šest desetiletí své 
existence stalo synonymem pro dětskou knihu, bude trvat až do 7. února 2010. Dosud největší přehlídka 
úspěchů dětské literatury u nás za uplynulé roky soustředí do prostoru barokní chodby Galerie 
Klementinum stěžejní díla české i zahraniční literatury pro děti a mládež. Nebude chybět žádná z 



dětských hvězd té nejvyšší svítivosti, na nichž vyrostly a stále vyrůstají generace čtenářů - počínaje 
kocourem Mikešem, Pejskem a Kočičkou a Ferdou Mravencem přes Krtka, Rumcajse, Vílu Amálku, Boba 
a Bobka či Maxipsa Fíka až po Harry Pottera, Malého prince či komiksového Tintina. 
 
      Výstava potrvá až do začátku února a organizátoři věří, že v Galerii Klementinum bude živo po celou 
dobu konání. Děti si vedle účasti na besedách budou moci namalovat obrázek na motivy nejznámějších 
příběhů. Součástí výstavy bude bohatý program autorských čtení, besed a výtvarných dílen určených 
především dětem.  
 
      Nové doporu čení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny  
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Na webu Centra pro školní knihovny http://www.npkk.cz/csk/ je k dispozici Doporučení MŠMT k 
činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách, které bylo schváleno ministerstvem v 
září letošního roku. 
 
      Nová možnost studia knihovnictví  
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Akreditační komise MŠMT schválila spolu s bakalářskými akreditacemi oboru informační studia a 
knihovnictví na UISK FF UK, http://uisk.ff.cuni.cz , i kombinovanou formu tohoto studia. 
 
      Kombinovaná forma studia Bc. úrovně bude vyučována prostřednictvím VOŠIS - http://www.sks.cz - v 
jejich prostorách pedagogy z VOŠIS a UISK FF UK. Studenti tohoto Bc. studia jsou studenty FF UK se 
všemi právy a povinnostmi; aby nedošlo k pomýlení, že jde o studium na VOŠIS - jde o studia INSK pod 
FF UK, ale zajišťovaná v prostorách VOŠIS. Student v případě úspěšného absolvování získává titul 
bakaláře a diplom z FF UK. 
 
      Bližší informace budou sděleny i na Dnu otevřených dveří v sobotu 9.1.2010. FF ještě upřesní čas a 
místnost. Webové stránky UISK i sekretariát UISK vám ochotně poskytnou další informace. 
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