
SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR  

Těší nás, že jste si otevřeli náš newsletter. Doufáme, že v něm najdete užitečné informace. 

Přihlásit se k odběru můžete zasláním e-mailu na sdruk@sdruk.cz s předmětem NEWSLETTER ODBĚR. 

 

PR AKADEMIE 

Na podzim loňského roku proběhl další ročník PR akademie, tentokrát zaměřený na 

sociální sítě a tvorbu videí. Účastníci vedení skvělými lektory jako Jaroslav 

Kratochvíl, Zdeněk Chaloupka či Andrea Bubníková udělali obrovský kus práce 

na cestě za dokonalou prezentací svých institucí.  

Hned jsme se pustili do plánování dalšího ročníku, jenž by byl vhodný pro knihovny, 

které nemají přímo určeného pracovníka PR, ale tuto oblast pokrývá buď knihovník, 

nebo jiný zaměstnanec. Těmto by byl určen další běh PR akademie, o kterém vás 

budeme včas informovat. 

SEMINÁŘ K DIGITALIZACI (NEJEN) PRO KRAJSKÉ KNIHOVNY IX 

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční seminář, který se uskuteční v Moravské zemské 

knihovně v Brně ve dnech 20. - 21. dubna. Jeho program připravuje odborná sekce 

SDRUK pro informační technologie a letos se můžete těšit například na standardy 

NDK,  DNNT - zpřístupnění děl nedostupných na trhu, Digital Humanities, SEO 

optimalizace digitálních knihoven a UX a mnohá další aktuální témata. Přihlašovat se 

můžete zde. 

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 

I letos se potkáme v září v Olomouci na dalším ročníku konference Knihovny 

současnosti. Témata jsme už vybrali, ale ještě chvilku si budeme hrát na tajnůstkáře. 

Věříme však, že své si najde malá i velká knihovna, veřejná či odborná. Loni se 

poprvé na akci podívala i knihovna při Městském kulturním středisku Hostivice. Jak 

se tam paní knihovnici Anděle Mansfeldové líbilo, a jestli i takto malá knihovna 

najde svůj program, jste si mohli přečíst v časopise Čtenář. Ve stejném čísle najdete  

i rozhovor s loňským zahraničním hostem konference s paní Barbarou Lison. 

Krátké upozornění: na jaře budeme pracovat na proměně webu www.sdruk.cz. 

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, ale doufáme, že žádné nebudou. 

Přihlašování na konferenci Knihovny současnosti by již mělo být funkční v nové 

podobě. 

 

https://forms.gle/tN2bXNEnDtk9ekv56
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2990
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2989
http://www.sdruk.cz/


VYBÍRÁME Z AKCÍ NAŠICH ČLENŮ 

KNIHA VE 21. STOLETÍ 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě 

pořádají konferenci Kniha ve 21. století s mottem Knihovny 3D. Zajímáte-li se  

o digitální čtení, digitální knihovny a digitální služby, zamiřte ve dnech 11. – 13. 

února do Opavy. Registrace je otevřena do pondělí a diskuzní blok zahraniční sekce 

můžete navštívit dokonce zcela zdarma.  

PERSONÁLNÍ PRÁCE V KNIHOVNÁCH 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové připravuje na 19. - 20. května druhý 

ročník Konference o personální práci v knihovnách. Na problematiku se opět budeme 

dívat dvojí optikou - jednak z pohledu práva, a pak také z pohledu manažerských 

kompetencí vedoucího pracovníka. Při přípravě témat pořadatelé vycházejí  

z podzimního průzkumu, kde respondenti projevili největší zájem o informace, jak 

zaměstnance motivovat a správně ohodnotit. 

 

 

www.sdruk.cz 

www.facebook.com/sdrukcr 

sdruk@sdruk.cz 

 

 

 

 

 

 

Odhlásit se z newsletteru můžete zasláním e-mailu na sdruk@sdruk.cz s předmětem ODHLÁSIT ODBĚR 

http://k21.fpf.slu.cz/
http://www.sdruk.cz/
http://www.facebook.com/sdrukcr
mailto:sdruk@sdruk.cz

