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Tipy a náměty           
Oddělení služeb čtenářům,            

 
     Seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti 
Oddělení služeb čtenářům 
 
      Ve dnech 14. a 15. dubna proběhl v Technologickém inovačním centru ve Zlíně 
seminář Četba a její vliv na rozvoj osobnosti. Organizátory semináře byly Moravská 
zemská knihovna v Brně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Hlavním 
tématem byla problematika čtenářství se zaměřením na dětského čtenáře, výsledky 
výzkumů čtenářské gramotnosti a prezentace projektů zaměřených na podporu četby. 
Dvoudenní akce se zúčastnilo přes 70 pracovníků veřejných knihoven z celé republiky. 
Vzhledem k tomu, že mezi nimi nebyl nikdo z našeho regionu, doporučujeme prohlídku 
prezentací, které jsou vystaveny na adrese: http://kfbz.cz/seminar.htm#200804_cetba  
 
      Nové a rekonstruované knihovny 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Obracíme se na všechny malé i velké knihovny, které v posledním období postavily 
novou budovu knihovny, rozšířily své prostory, provedly rekonstrukci nebo uskutečnily 
větší obnovu a rekonstrukci interiéru, aby vyplnily dotazník na stránce: 
http://www.stk.cz/~svoboda/Stavby/  
 
      Shromážděné údaje jsou následně k dispozici ve formě databáze, která slouží všem 
knihovnám k výměně informací, získávání zkušeností a kontaktů, pro hodnocení situace 
knihoven v oblasti výstavby, ale i pro propagaci knihovny. V bázi můžete získat informace 
o dodavatelích různých technologií apod. Databázi provozuje SKIP ve spolupráci s STK. 
 
      Dotazník obsahuje větší množství údajů, které jsou typické především pro nové 
objekty, ale přesto vás prosíme, abyste se do jeho vyplnění pustili, aby se nám podařilo 
získat co nejvíce údajů o aktivitách v této oblasti. Pokud jste objekt knihovny pouze 
rekonstruovali nebo nejste schopni z různých důvodů některé údaje o objektu knihovny 
přesně zjistit, vyplňte v dotazníku alespoň kvalifikovaný odhad. 
 
      Rádi bychom provedli vyhodnoceni k 30.6.2008. Další nové stavby a rekonstrukce 
můžete zaznamenávat průběžně. Myslete na to, že báze bude právě tak bohatá a 
užitečná, kolik se nám tam podaří nashromáždit údajů. 
 
      Při potížích s vyplněním dotazníku kontaktujte: mailto:vit.richter@nkp.cz  
 
      Na internetu nikdy nevíš, kdo je na druhé straně 
Oddělení služeb knihovnám 
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      Povědomí o možných hrozbách číhajících na internetu je u nás zejména mezi dětmi 
velmi nízké. Informace jak se bezpečně ve světě internetu pohybovat naleznete na 
stránkách Bezpečnější internet - http://www.safer-internet.cz . Kromě důležitých informací 
je zde k volnému stažení celá řada materiálů a plakátů, které určitě naleznou své místo 
právě v knihovnách. 
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