
SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR

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

Posíláme pravidelnou dávku informací ze SDRUKu. Současně pro vás připravujeme
elektronický sborník z konference Knihovny současnosti 2021, a to na konec roku, abychom
mohli s nostalgií zavzpomínat, jak to bylo krásné, že jsme se v září mohli potkat. Přejeme
pěkný, v rámci možností poklidný a rozhodně zdravý podzim.

AKCE

CovidCON 30. listopadu 2021 v Městské knihovně v Praze
Sdružení knihoven ČR připravuje druhý ročník konference CovidCON, více informací a
registrace zde: https://sdruk.cz/covidcon-2021/.

Do 22. října přijímáme návrhy na příspěvky o dopadech pandemie na činnost knihoven v
některém z následujících témat: služby, které Covid přinesl i vzal; jak se proměnila využívanost
knihoven; jak se Covid promítl do interních vztahů a týmů.
Přijďte se se svými kolegy podělit o vaši zkušenost:
https://sdruk.cz/vyzva-k-prihlaseni-prispevku-na-konferenci-covidcon-2021/.

Reprezentujte na 8. Kongresu v Lipsku

Aktuální příležitostí, jak vystoupit na 8. Kongresu německých knihoven v Lipsku, je otevřený
Call for papers do tzv. #Freiraum22. Tento prostor je určen komukoliv, kdo chce představit
zajímavý projekt, iniciativu nebo inovativní nápad a získat příležitost na něj získat zpětnou
vazbu od kolegů. Můžete si zamluvit 30 nebo 60 minut a velmi vítané jsou interaktivní
prezentace, podporující konverzaci a networking.

Máte-li něco, co byste chtěli touto formou na Kongresu představit, prosím pošlete krátkou
anotaci (max. 200 znaků) sabine.stummeyer@tib.eu. Se zasláním neotálejte, prostor se plní
systémem, kdo dřív přijde, mluví.

Memorandum, které sblíží české a německé knihovnictví, podepsáno

Na konferenci Knihovny současnosti bylo podepsáno Memorandum o spolupráci
partnerských zemí s Bibliothek und Information Deutschland (BID), zastřešující organizací
německých knihovnických spolků. Více na:
https://sdruk.cz/memorandum-ktere-sblizi-ceske-a-nemecke-knihovnictvi-podepsano/.
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Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách 2021
Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje proběhne 14. prosince.
Představí se hotové obsahy a metodiky, které lze v knihovnách volně využít ke vzdělávání;
projekty, kampaně a organizace, s nimiž lze navázat spolupráci; nápady, aktivity, plány z jiných
knihoven, kterými se lze inspirovat; možnosti financování a podpory; zahraniční zkušenosti.

Do 29.10. můžete přihlašovat své příspěvky: https://udrzitelna.knihovna.cz/konference-2021.

7. ročník knihovnické konference LIB CON
Pořádá Městská knihovna Hostivice 12. listopadu od 9:30 v Sokolovně Hostivice.
Tématicky je letošní rok koncipován ve vazbě na společenské změny a vzdělávání coby jeden z
hlavních pilířů soběstačného a svobodného státu. Více informací:
https://sdruk.cz/7-rocnik-knihovnicke-konference-lib-con/.

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Akademie SEFTE

Elpida opět nabízí volná místa pro knihovnice a knihovníky v Akademii SEFTE (Senior Friendly
Teacher). Výuka začíná 22. října, pro knihovny je zdarma. Více informací a přihlášky:
https://sdruk.cz/volna-mista-v-akademii-sefte/.

Google Career Certificates

Nabídka stipendií pro certifikované výukové programy Googlu v oblasti IT podpora, Datová
analýza, Projektové řízení a UX design stále trvá:
https://sdruk.cz/ziskejte-do-knihovny-kvalifikovanou-it-podporu-datovou-analyzu-projektove-rize
ni-nebo-ux-design/.

10 podzimních online kurzů pro knihovníky od KISK FF MU
10 kurzů = 10 technologií a trendů // Zdarma //  Nenáročně na váš čas // Pro všechny bez
ohledu na typ knihovny a pokročilost // Zcela online (dvě online setkání, přístup k
e-learningovému kurzu) // Známé i nové neoborové tváře a zajímavý hosté. Více na:
https://sdruk.cz/10-podzimnich-online-kurzu-pro-knihovniky-od-kisk-ff-mu/.

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.
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