Zápis ze setkání Co

je u nás…

uskutečněného dne 26. 2. 2020
1.

Informace Mgr. Pavla Hlubučka, vedoucího Národní pedagogické knihovny o aktivitách k výročí
J. A. Komenského.

2.

a.

Web věnovaný Národním oslavám výročí Jana Amose Komenského najdete zde

b.

Pozvánka na výstavu Komenský v komiksu je zde

c.

Soutěžní kampaň Komenský do tříd zde

d.

Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy a knihovníky najdete zde

e.

Soutěž "Ilustruj pro Boženu N" bude zveřejněna až tento pátek.

Služba Získej
Službu podrobně představil PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. z Národní technické knihovny, která službu
provozuje. Do služby se mohou knihovny zapojit podepsáním smlouvy a jejím zasláním do Národní
technické knihovny. Smlouvu najdete zde, podrobné informace o službě získáte buď od Dr. Pokorného
zde nebo na infoportále Získej zde, dokumenty a návody zde

3.

Návrh na snahu o snížení ceny e výpůjček. Nutno řešit obecně pro všechny knihovny a všechny
poskytovatele. Sekce veřejných knihoven již sbírá data o výpůjčkách, po jejich sumarizaci vstoupí
v jednání s Knihovnickým institutem NK ČR a následně s poskytovateli. Zúčastnění tuto snahu
podporují a doufají, že se podaří jednání s poskytovateli uskutečnit a cenu e výpůjčky snížit. Některé
knihovny zvažují možnost tuto službu pro čtenáře z finančních důvodů ukončit, což je krokem zpět.

4.

Mgr. Michal Špaček přestavil sekci SKIP Fantastická knihovna, která zahájila činnost ve spolupráci s
Akademií science fiction, fantasy a hororu (ASFFH). Cílem projektu ASFFH je v rámci městských
knihoven v celé ČR nabídnout a doporučit čtenářům to nejlepší z fantastiky (literární žánr fantastika v
sobě zahrnuje sci-fi, fantasy i horor). Fantastická městská knihovna bude moci využít nabídky
akademie na přednášky, autorská četní apod. Kontaktovat můžete Mgr. Špačka zde nebo koordinátora
projektu Tomáše Pipotu zde.

5.

Prosíme o zpětnou vazbu. Napište, zda takováto setkání považujete za užitečné a zda máme příští rok
v podobném termínu zorganizovat další. Pište na mojí adresu zde nebo na adresu předsedkyně
Středočeského SKIPu Svatomíry Fojtové zde.

Zapsala V. Krajíčková

