
SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR  

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

 

Sdružení knihoven ČR vás zve na akce, které se uskuteční v druhé polovině roku. Věříme, 

že si nějakou z nich vyberete a že se potkáme, ať už online nebo osobně. 

 

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2021 

Je to tady! Letos bude konference Knihovny současnosti offline, potkáme se osobně v již 

tradičním prostředí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 7. – 9. 

září. Program bude nabitý a věříme, že i setkání ve foyer a v kuloárech budou stejně 

elektrizující a inspirativní.  

Na co se těšit: https://sdruk.cz/knihovny-soucasnosti-2021/ 

A kde se registrovat: https://sdruk.cz/prihlaska_kks/ 

Svá místa si rezervujte včas, neboť budeme (pravděpodobně) kapacitně omezeni. 

MEDAILE Z. V. TOBOLKY 

Knihovny současnosti jsou zároveň příležitostí k udělení medaile Z. V. Tobolky, ocenění, 

které patří významným osobnostem českého knihovnictví, které svým nadšením, erudicí  

a ochotou sdílet posouvají služby knihoven dál a do vyšších levelů, a to v rovině inovací 

služeb, v rovině celoživotních úspěchů a trpělivé práce i v rovině badatelské, v rovině 

legislativní i technologické. 

Máte kolem sebe někoho, kdo si zaslouží poděkování? Neváhejte a nominujte: 

https://sdruk.cz/medaile-z-v-tobolky/ 

 

PR AKADEMIE 

Připravili jsme pro vás další ročník PR akademie, tentokrát na téma PR knihovny v digitálním 

světě. Letošní ročník je koncipovaný pro pokročilejší účastníky, kteří umí základy PR práce  

a chtějí se posunout na další úroveň, tedy pracovat systematicky, nastavovat cíle 

komunikace a vyhodnocovat úspěšnost komunikačních aktivit. 

Program bude zaměřen na online komunikační nástroje (sociální sítě, web, newsletter), 

věnovat se budeme i online eventům.  

Podrobný program 

Registrace 

Akademie začíná 3. listopadu a účastníky čeká 8 webinářů. Ale nebudou to jen frontální 

přednášky. Budou spolu hodně mluvit, poslouchat se, vyměňovat si dobré nápady. Bude 

prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách, a dokonce (hrůza!) i pro vlastní 

prezentaci.:-) 
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AKCE ODBORNÝCH SEKCÍ 

Sdružení knihoven ČR zřizuje osm odborných sekcí, které se věnují důležitým aspektům 

knihovnictví v ČR (i v zahraničí), sledují aktuální trendy, podílí se na projektech českého 

knihovnictví, moderují problematiku členským knihovnám a pořádají odborné akce. Čtyři  

z nich nás čekají letos na podzim a zde je stručný přehled, abyste si je mohli zaznamenat do 

kalendářů. 

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 

Letos se bibliografické kolokvium uskuteční na Slovensku v Čadci 3. - 5. října. Předcházet 

mu bude i jednání samotné sekce, které se odehraje v Ústí nad Labem v září. Aktuality již 

brzy: https://sdruk.cz/odborne-sekce/sekce-pro-bibliografii/ 

Akviziční seminář 

Seminář pro všechny akvizitéry (a nejen je) se koná v Havlíčkově Brodě ve dnech 14. - 15. 

10. 2021, je to zároveň příležitost navštívit Podzimní knižní veletrh. Novinky sledujte na: 

https://sdruk.cz/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/ 

Seminář Regionální funkce knihoven 

Metodici regionálních funkcí se potkají 20. - 21. 10. v Pardubicích v Sukově síni. Program 

postupně zveřejníme zde: https://sdruk.cz/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/ 

Bibliotheca Antiqua 

Konference k historickým knižním fondům se uskuteční ve dnech 3. - 4. listopadu  

v Olomouci. Více informací: https://kba.vkol.cz/aktualni-rocnik 

 

Přejeme vám vypečené léto a ať se ve zdraví všichni co nejdříve setkáme. Třeba právě  

v Olomouci. 
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