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Tipy a náměty           
Zlata Houšková, Eva Sedláčková, Božena 

Blažková, Oddělení služeb 
knihovnám           

 
     Na houpačce nejen s knihovnou 
Zlata Houšková 
 
      Na konferenci Knihovny současnosti v Seči byla mj. prezentována i publikace Na 
houpačce nejen s knihovnou. Autorkou je bývalá ředitelka liberecké knihovny Věra 
Vohlídalová. 
 
      Ohlasy na uvedenou publikaci jsou pozitivní. Knih o knihovnách a knihovnicích není 
mnoho. Kniha dokumentuje první velkou stavbu knihovny u nás a je stále aktuální i 
vzhledem k dalším takovýmto projektům. Kniha velice citlivě propojuje věc veřejnou - 
knihovnu - s nelehkými životními osudy kolegyně Vohlídalové, která byla společně s 
tisícem evropských žen nominována na Nobelovu cenu. 
 
      Veškeré informace o knížce naleznete na webových stránkách nakladatelství - 
http://www.bor.cz . Zde si také můžete knihu za sníženou cenu pro knihovny (200 Kč) 
přímo objednat. Dále ji můžete získat i prostřednictvím sítě Kosmas, kde je prodejní cena 
260 Kč. 
 
      Nový časopis pro děti 
Eva Sedláčková 
 
      Vydavatelství Computer Press začíná vydávat nový časopis pro děti. Časopis se 
jmenuje Pojď si hrát a má podtitul s Eliškou, Vítkem a Čeniškou. Z podtitulu se dá vytušit, 
že průvodci časopisu jsou dvě dětské postavičky a jedna psí slečna. Je určen dětem od 6 
let a nejde o klasický magazín, ale spíše o takový "zábavník", který děti skoro celý popíší, 
vystříhají, vymalují, vyluští. 
 
      První číslo vychází 20. listopadu a můžete si je v náhledech prohlédnout na 
http://www.zive.cz/archivcasopisu/pojdsihrat.asp?MID=613&Tit=Poj%EF+si+hr%E1t1 . 
 
      Na co nezapomenout v roce 2008 
Božena Blažková 
 
      V našem zpravodaji se průběžně snažíme informovat o všech knihovnických akcích, 
aktivitách a kampaních. Vzhledem k tomu, že vycházíme jedenkrát za čtvrt roku, 
přicházíme občas s informacemi pozdě. Aktuální informace a inspirativní náměty budeme 
od ledna průběžně zveřejňovat v rubrice Nápady a tipy u elektronické podoby zpravodaje 
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U NÁS - http://unas.svkhk.cz/napady-a-tipy.asp  
 
      Akce, do kterých se mj. můžete zapojit: 
 
      Projekt Kde končí svět - projekt Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět? 
vstupuje právě do šestého ročníku. Bližší informace na adrese: 
http://skip.nkp.cz/odbKDKkde08.htm . Přihlášky možno zasílat do 31.12. předsedkyni 
regionálního klubka KDK SKIP Ivetě Novotné do chrudimské knihovny. 
 
      Březen měsíc internetu - zůstává zaměření na handicap, uvažuje se o větší propagaci 
a popularizaci četby v souvislosti s původním Březnem měsícem knihy. Informace na 
adrese: http://www.brezen.cz/ , http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb07.htm . 
 
      Noc s Andersenem - tradiční a oblíbené nocování v knihovnách na počest narození H. 
Ch. Andersena. Termín: 28./29.3.2008. Podrobné informace na adrese: 
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem . 
 
      Anketa SUK - děti, učitelé a knihovníci hledají nejčtenější dětskou knihu. Slavnostní 
vyhlášení cen proběhne 4. dubna v Památníku národního písemnictví v Praze u 
příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Anketní lístky ke stažení na adrese: 
http://skip.nkp.cz/odbKDK.htm . 
 
      Jičín město pohádky a Den knihoven - Informace na webových stránkách Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně - http://knihovna.jicin.cz a na http://www.pohadka.cz . Termín: 9.-
14.9.2008.  
 
      Týden knihoven - včetně doprovodného veřejného čtení, provázkiády a dalších akcí. 
Termín: říjen 2008. Informace na adrese: http://skip.nkp.cz/akcTyden07.htm . 
 
      Východočeský literární maratón - Organizuje Východočeské středisko Obce 
spisovatelů v měsíci říjnu. Informace podá Hana Cihlová, Středisko kulturních služeb, 
Krajská knihovna Pardubice. 
 
      Festival Den poezie - na počest narození Karla Hynka Máchy organizuje každoročně v 
listopadu občanské sdružení Společnost poezie. Další informace na adrese: 
http://spolecnostpoezie.cz/ a http://www.volny.cz/denpoezie . 
 
      Den pro dětskou knihu - Nová akce zaměřená na propagaci dětské knihy, četby, 
knihovny apod., hlavně formou předvánočního prodeje knih v knihovně. Informace: 
http://skip.nkp.cz/akcDen07.htm .Termín: prosinec 2008. 
 
      Literární a jiná výročí roku 2008 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Výběr z významných výročí roku 2008 - oblíbený výběr výročí českých a zahraničních 
osobností, zejména jubileí spisovatelů včetně soupisu významných dnů roku, který 
každoročně vydává Knihovna Jiřího Mahena v Brně, vychází pouze v elektronické 
podobě. Ke stažení ve formátu DOC nebo PDF je k dispozici na adrese: 
http://www.kjm.cz . 
 
      Z našeho kraje upozorňujeme zejména na 65. výročí úmrtí Jiřího Stanislava Gutha 
Jarkovského (23.1.-1861-8.1.1943), 135. výročí narození Eduarda Štorcha (10.4.1878-
25.6.1956), 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí Egona Hostovského (23.4.1908-
7.5.1973), 35. výročí úmrtí Vratislava Blažka (31.8.1925-28.4.1973) a zejména na 70. 
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výročí úmrtí Karla Čapka (9.1. 1890-25.12.1938). 
 
      Cesta k dnešku - putovní výstava 
Božena Blažková 
 
      Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše připravuje pro rok 2008 putovní výstavu 
Karel Čapek - cesta k dnešku. Nadační fond Čapkova Strž připravuje k této výstavě 
bohatý doprovodný program. Výstava bude organicky doplněna o jednotlivá místa a kraje, 
kde Karel Čapek působil, které měly vliv na jeho tvorbu. V našem regionu se jedná 
zejména o Malé Svatoňovice, Úpici a Hradec Králové. Další informace naleznete na: 
http://www.karelcapek.info . 
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