
SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR  

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

 

Loni touto dobou jsme posílali newsletter, ve kterém jsme se těšili, že po březnu, kdy 

budeme za kamny a v dubnu ukryti tamtéž, tak konečně v květnu vyrazíme v háj. Vypadá to, 

že nás čeká stejný osud, a tak si stejně jako loni optimisticky naplánujeme akce, které pak 

budeme rušit a přesouvat do onlinu. Zkušenosti už máme.:-) 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

CovidCON 2 

Na konec června plánujeme CovidCON 2, protože 1 se povedla. Zamyslíme se nad tím, jak 

se služby knihoven za rok onlinového žití posunuly, co se podařilo zachovat a překlopit do 

standardních služeb, a co naopak nefunguje.  

Akce to bude opět celodenní, bude nám patřit pátek 18. nebo 25. června. Potkáme se 

v Městské knihovně v Praze, a to nejen v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí, ale 

určitě se přesuneme k další diskuzi na jiné místo. Rádi bychom, aby tato sdílecí konference 

měla časový prostor právě pro to sdílení a diskuzi, a s tímto ohledem připravujeme i 

program. 

Těšte se, my se také těšíme.  

Pokud akce nebude moci proběhnout, bude přesunuta v čase, nikoliv v prostoru (zkrátka 

online se nepotkáme). 

Knihovny současnosti 2021 

Tak jako jsme loni plánovali Knihovny současnosti offline, tak i letos si nedáme říci a na září 

plánujeme plnotučnou olomouckou konferenci, a to na dny 7. – 9. září. 

Program se již rýsuje, bude se věnovat nové koncepci, a užijeme si tradiční třídenní setkání 

na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Tedy nás čekají bloky přednášek, ale také 

workshopy a samozřejmě celou akci zahájíme společným rautem. 

Na přelomu května a června se definitivně rozhodne, zda se akce uskuteční offline nebo 

online. Pokud budeme nuceni vstoupit do virtuálního prostředí, tak se konference bude konat 

až v listopadu. Ale my doufáme, že se přeci jen uvidíme tváří v tvář v Olomouci.  

 

PROJEKTY 

Fondy EHP a Norska 

Sdružení knihoven ČR obdrželo na začátku roku 2021 grant z fondů EHP. Díky této dotaci 

může rozvinout své aktivity nejen směrem k členským knihovnám, ale i k dalším nečlenským 

subjektům. Projekt je dvouletý a jeho součástí je i série workshopů pro management 

https://www.eeagrants.cz/


knihoven, která se uskuteční v roce 2022. O celém projektu vás budeme průběžně 

informovat na stránkách www.sdruk.cz nebo na sociálních sítích.  

 

 

 

Udržitelnost v knihovnách 

Knihovním komunikačním tématem pro rok 2021 je udržitelnost, resp. Cíle udržitelného 

rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN. Mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní 

knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. Rokem 2021 jej zabydlujeme i v českém 

knihovnictví. 

Ve spolupráci se SKIP ČR produkujeme celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny, jehož 

výstupy můžete sledovat na našem youtube kanále. A vřele doporučujeme projektové 

stránky https://udrzitelna.knihovna.cz/ a s projektem spojené facebookovou stránku a 

skupinu. 

 

PROSBA NA ZÁVĚR 

Jménem třineckých knihovníků se na vás obracíme s prosbou. V Třinci dávají dohromady 

seznam knih pro dnešní dobu k posílení dobré nálady, víry, síly, dobití energie, zkrátka knih, 

které pomůžou lidem se přenést přes problémy a blbou náladu, potěšit, dodat energii pro 

zvládání toho všeho kolem. 

Obracíme se na přátele, čtenáře či různé osobnosti, o kterých si myslíme, že mohou 

ostatním dát dobré tipy ke čtení. Pokud byste chtěli přidat do pozitivního seznamu svůj 

oblíbený titul, nebo i více titulů, budeme moc rádi. Počet doporučení není omezen! Posílejte 

své tipy: knihovna@knihovnatrinec.cz 

A ještě jedna prosba 

Buďte na sebe opatrní, hodní a snad brzy na viděnou. 

 

 

 

www.sdruk.cz  www.facebook.com/sdrukcr  sdruk@sdruk.cz 
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