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

DVEŘE KNIHOVEN DOKOŘÁN
Knihovny po březnovém uzavření postupně obnovily své služby, některé se již pustily
i do pořádání akcí. A čtenáři opět oprašují své uvyklé cestičky za knihami, pravda,
poněkud nesměle. Všichni s napětím vyhlížíme podzim, kdy bychom chtěli aktivitami
dohnat chybějící jarní dny, a přitom se obáváme, že nás uzavře druhá vlna. I my
v této nejistotě chystáme několik akcí, na které vás srdečně zveme.

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2020
Září tradičně patří konferenci Knihovny současnosti. Letos jsme se však tuto akci
rozhodli přesunout v čase i prostoru. Nepotkáme se v září, ale v listopadu,
a nebudeme v Olomouci, ale budeme všude! Knihovny současnosti budou letos
virtuální, a tedy se můžete stát účastníky ze své kancelářské židle či z pohodlí
domova.
Ve dnech 2. – 4. listopadu bude otevřena konferenční místnost, kam se můžete
připojit za tématy:






Knihovny a knihovní fondy
Knihovny ve virtuálním světě
Knihovny a vzdělávání (uživatelů i knihovníků)
Knihovny a komunita
Komunikace koncepce knihoven

Program tematicky reflektuje Koncepci rozvoje knihoven, nicméně nebudeme pouze
hodnotit tento dokument, ale budeme se bavit o jeho naplňování, o projektech, o roli
knihoven v životě společnosti.
Akce bude pro všechny účastníky zdarma a přednášky budou k dispozici on-line ke
zhlédnutí i po akci. Věříme ale, že se na streamu potkáme v hojném počtu. Bude to
první velká česká knihovnická on-line konference a u toho nesmíte chybět. Registraci
spustíme v září.
A malé upozornění: Letos se nebudou udělovat medaile Z. V. Tobolky, jejichž
slavnostní předání tradičně probíhá na konferenci. Vynahradíme si to příští rok

COVIDCON ANEB KNIHOVNY V ČASE KRIZE
Nezůstala v září po konferenci Knihovny současnosti v knihovnickém kalendáři
mezera? Ne, nezůstala, chystáme pro vás specialitku. Určitě jste zaznamenali, že

připravujeme CovidCON aneb Knihovny v čase krize. Bude to navzdory názvu
příjemná akce, kde se po dlouhé době budeme moci setkat offline, tváří v tvář.
A sdílet své zkušenosti, příběhy a emoce z doby uzavření knihoven a zastavení
společenského a kulturního života. Bude to prostor pro promluvu, vzájemnou
podporu a reflexi. Akce na pomezí konference a komunitní sešlosti.
Sejdeme se 8. září v Městské knihovně v Praze v Ústřední knihovně na Mariánském
náměstí. Detailnější program vám budeme postupně odhalovat, ale podíváme se na
řízení knihovny za časů pandemie, představíme si úspěšné celostátní i lokální
projekty a příklady krizové vnější a vnitřní komunikace. Podle zájmu připravíme
i doprovodný program, který nabídne další prostor pro neformální setkání.
Přihlásit se můžete už nyní. A už nyní se na vás těšíme.

PR AKADEMIE
Na podzim se rozběhne další ročník PR akademie, který pro tentokrát bude ve formě
webinářů a zaměřen bude na stěžejní témata dobré vnější komunikace. Čeká nás 8
on-line setkání. Ale nebudou to jen frontální přednášky. Budeme spolu hodně mluvit,
poslouchat se, vyměňovat si dobré nápady. Čekají nás samostatné práce a práce ve
skupinách a dokonce (hrůza!) prezentace. Podrobný program zde.
Registrace je otevřena, tak neváhejte.

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY 2019 V ČÍSLECH
Národní informační a poradenské středisko NIPOS vydalo vybrané údaje ze
statistického šetření za rok 2019 v brožuře Kultura České republiky 2019 v číslech.
Jsou zde zveřejněny údaje za obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné
knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a
periodický tisk. Pro srovnání jsou uvedena i data z let 1995, 2000, 2005, 2010, 2015
a 2018. Uvedená data mají informativní charakter.
Brožura ke stažení.
Přehledná informace o výkonech knihoven (počet knihoven a jejich návštěvníků,
počet výpůjček, studijních míst, akcí pořádaných knihovnami atd.) je uvedena na
shrnujícím plakátku Knihovny v České republice v roce 2019, který je ke stažení zde.
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Odhlásit se z newsletteru můžete zasláním e-mailu na sdruk@sdruk.cz s předmětem ODHLÁSIT ODBĚR

