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Tipy a náměty           
Oddělení služeb knihovnám           

 
     Akce, do kterých se v roce 2009 můžete zapojit 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Kromě již tradičních akcí, jako je Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven, 
Východočeský literární maratón, Dny poezie a Den pro dětskou knihu, o kterých jsme podrobněji 
informovali v Tipech a námětech loňského zimního čísla, vás chceme upozornit na další možnosti. V 
dubnu bychom např. neměli zapomenout na Světový den knihy a autorských práv (23. duben, další 
info viz http://skip.nkp.cz/akcSvetDen08.htm ), v květnu na Svátek sousedů, jehož smyslem je 
poskytnout lidem bydlícím blízko sebe možnost při společné akci se nenuceně seznámit (30.5. - 
http://www.svateksousedu.cz/ ) a v říjnu na Mezinárodní den školních knihoven (další info viz 
http://www.npkk.cz/csk/ ). 
 
      Sledujte aktuální informace na webu vaší pověřené knihovny, Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové a Národní knihovny v Praze. 
 
      Publikace Čtenářství, jeho význam a podpora 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Výše uvedená publikace obsahuje přednášky přednesené na stejnojmenném semináři v Goethe-
Institutu v listopadu 2006. Inspirativní přednášky profesorů Trávníčka (ČR) a Garde (SRN) jsou v mnoha 
ohledech objevné a přínosné pro práci v oblasti četby a čtenářství. Publikace není určena pouze 
účastníkům semináře, ale i dalším knihovníkům, pedagogům, psychologům či sociologům.  
 
      Objednat si ji můžete na adrese: SKIP, Klementinum 190, 110 00 Praha nebo elektronicky na: 
mailto:bedriska.stepanova@nkp.cz . 
 
      Klub dětských knihoven SKIP má své webové stránky 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Pokud se zajímáte o některou z aktivit Klubu dětských knihoven SKIP, začněte sledovat webové 
stránky na adrese: http://www.futuranp.eu/kdk/ . Získáte zde přehled o chystaných projektech, 
jednotlivých aktivitách i členské základně KDK. Naleznete zde i aktuální informace o Noci s Andersenem 
a Kamarádce knihovně. Je zde zveřejněn i seznam nositelů Řádu krásného slova z řad spisovatelů, 
interpretů a knihovnic.  
 
      Stránky spisovatelů a umělců východních Čech 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Východočeské středisko Obce spisovatelů má své webové stránky. Na adrese 
http://www.euro.glacensis.cz/ se můžete seznámit nejen s historií, ale i se současnými aktivitami tohoto 
střediska. Získáte zde informace o členské základně, vydávaných publikacích a můžete si stáhnout 
sborníky. Získáte zde i podrobné informace o Literárním maratónu. 
 
      Dále upozorňujeme na stránky Obce spisovatelů: http://www.obecspisovatelu.cz/ a stránky Českého 
centra mezinárodního PEN klubu: http://www.pen.cz/ . 
 
      Doporučujeme zajímavé stránky pro děti a rodiče 



Oddělení služeb knihovnám 
 
      Inspirací pro rodiče a zejména pro maminky mohou být webové stránky Děti a knihy: 
http://www.detiaknihy.cz . Maminka a velká čtenářka Niky Zdražilová o sobě a svém webu píše: "Děti a 
knihy jsou dvě moje velké radosti. Děti mám čtyři a knih mám plný dům. Svým dětem čtu nahlas z knížek 
den co den už po mnoho let a naše společná čtení mě přirozeně přivedla k zájmu o dětskou literaturu. Na 
těchto stránkách si zaznamenávám knihy, které jsme s dětmi přečetli, a také myšlenky, které mne nad 
knihami napadaly." 
 
      Oblíbený dětský server Alík v novém kabátě 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Postupné dolaďování nové podoby i funkcí probíhalo o prázdninách. Autoři se snaží, aby nebyl určen 
jen pro nejmenší, ale aby přilákal i větší školáky. Je zde větší prostor věnovaný poradnám. Zcela nové 
jsou na Alíkovi klasické pohádky převyprávěné a ilustrované Kamilou Skopovou. V sekci Domeček budou 
postupně přibývat. Doporučujeme uložit si stránky http://alik.idnes.cz/ do záložek:.  
 
      Půjčování zvukových knih 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Zvukové knihy lze v knihovnách (evidovaných podle knihovního zákona) půjčovat v souladu se 
smlouvou o půjčování zvukových dokumentů, která byla uzavřena mezi Národní knihovnou ČR a 
Intergramem. Základní pravidla jsou k dispozici na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?
page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcRozc.htm  
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