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Tipy a náměty
Oddělení služeb knihovnám, Jana
Benešová
Závislost na celý život
Oddělení služeb knihovnám
Jak přitáhnout dnešní mladé lidi k něčemu tak "nemodernímu", jako je kniha? V konkurenci
počítačových her či televize zůstává literatura často na okraji. Změnit to chce nová internetová
kampaň nazvaná Kniha - závislost na celý život, kterou připravil Svaz českých knihkupců a
nakladatelů ve spolupráci se společností Svět knihy. Kampaň Závislost na celý život běží na
http://www.sckn.cz , http://www.rostemesknihou.cz , http://www.svetknihy.cz , Facebooku, Streamu,
YouTube a dalších webových stránkách nakladatelů a distributorů. Může běžet i na vašich
webových stránkách...
"Období závislosti na čtení už mám asi za sebou, ale přiznám se, že jednu věc potřebuju...
Zklidnit myšlení, octnout se v jiném světě, kde se neplatí složenky, kde člověk nečeká na instalatéra
a nechá se vtáhnout do světa příběhů. Je mi jedno, jestli čtu nebo píšu, ale jestli jsem na něčem
závislý, tak je to závislost na světě příběhů," říká spisovatel Michal Viewegh v pilotním,
desetiminutovém klipu kampaně - http://www.sckn.cz/index.php?p=cteni
Mediální odraz Týdne knihoven
Oddělení služeb knihovnám
Na adrese http://skip.nkp.cz/akcTyden09.htm je umístěna velmi zajímavá mediální analýza
Týdne knihoven 2009, kterou nám zpracovala firma ANOPRESS IT. Analýza byla zpracována za
období od 28. září do 18. října 2009. O týdnu knihoven bylo publikováno 399 příspěvků.
Ve sledovaném období o Týdnu knihoven publikovalo 124 zdrojů 399 příspěvků. V 38 (31 %)
celostátních zdrojích bylo uveřejněno 78 (20 %) příspěvků, v 86 (69 %) regionálních zdrojích 321
(80 %) příspěvků. Ze všech zdrojů nejčastěji o Týdnu knihoven informovaly Mladá fronta Dnes (17
příspěvků), Sokolovský deník (16) a Chebský deník (14).
Mediální obraz celonárodní akce Týden knihoven je příznivý. Ve sledovaném období
převažovaly neutrální příspěvky (376), které informovaly o připravovaných akcích jednotlivých
knihoven. V menší míře byly v médiích publikovány příspěvky hodnotící připravené akce - 22
kladných příspěvků a 1 záporný. Kromě regionálních deníků a regionálních časopisů se o šíření
informací také zasloužil internet.
Časopis Computer otestoval e-books
Oddělení služeb knihovnám
Redaktoři Computeru podrobně otestovali čtečky dostupné na českém trhu s garantovanou
podporou češtiny, a to značek Amazon, Booken, Hanlin a Sony, přičemž od některých výrobců bylo
zastoupeno více modelů.
Přestože tzv. e-books jsou již u nás nějakou dobu dostupné, většina lidí o nich pouze slyšela,

málokdo je viděl na vlastní oči a jen pouhý zlomek je držel v ruce. Rok 2010 přitom přinese nárůst
zájmu o tato zařízení: obsah je k dispozici a zařízení již překonala tradiční "dětské nemoci" novinek
a nabízí jednoduché ovládání i příjemný pocit z čtení.
V čísle 24/09 naleznou zájemci o nové trendy test značek Amazon, Booken, Hanlin a Sony a
všech jimi distribuovaných modelů.
Katalogy nové generace
Oddělení služeb knihovnám
Národní knihovna ČR, vydavatelský odbor nabízí všem zájemcům zdarma publikaci
Katalogy nové generace : analýza vybraných systémů z pohledu uživatele (ISBN 978-80-7050579-3). V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí oddělení odbytu Ing. Márii Braunovou,
mailto:maria.braunova@nkp.cz . Publikaci je také možné získat v prodejně publikací v budově NK
ČR (informace u vchodu), a to v rámci provozní doby pondělí - pátek 9:00 - 17:00.
Japonská komiksová tvorba
Oddělení služeb knihovnám
Občanské sdružení Brněnští otaku vzniklo před dvěma lety. Jedním z jejich cílů je propagovat
japonská kreslená díla u nás. Pravidelná setkávání fanoušků této kultury u nás se konají pod
názvem Animefest. Zájemci o tuto světově oblíbenou komiksovou tvorbu - tzv. Manga - mohou
využít následující webové stránky: http://animefest.cz nebo http://otaku.cz . Je možné si také
objednat populárně-naučné přednášky u Jana Horgoše mailto:jan.horgos@otaku.cz .
Předu, předu pohádku
Jana Benešová
V rámci jubilejního 20. ročníku festivalu Jičín - město pohádky je vyhlášena tradiční literární
soutěž, tentokrát na téma: "Předu, předu pohádku". Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let.
Do soutěže zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných
čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou
je zaslání 2 kopií v papírové podobě a jedné v elektronické formě). Maximální rozsah je dvě stránky
A4. Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození autora. Uzávěrka soutěže
bude 21.5.2010. Podrobnější informace na webových stránkách knihovny.
Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín k rukám
slečny Zuzany Andrenkové, mailto:andrenkova@knihovna.jicin.cz .
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