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     Příručka pro školní knihovny 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Na stránkách Centra pro školní knihovny http://www.npkk.cz/csk najdete nově 
publikaci: Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a 
středních školách, kterou zpracovaly Mgr. Ludmila Čumplová, Mgr. Jana Nejezchlebová a 
Mgr. Zuzana Švastová. Publikace určená knihovníkům a pedagogům pracujícím ve 
školních knihovnách je výstupem projektu Centrum pro školní knihovny III. Příručka je ke 
stažení na: http://www.npkk.cz/csk/files/prirucka_pro_skolni_knihovny.pd . 
 
      Centrum pro školní knihovny má novou službu - Ptejte se CSK - určenou všem 
pedagogům a knihovníkům školních knihoven (ale i knihoven ostatních). Na webové 
stránce Centra http://www.npkk.cz/csk je umístěna ikona této služby. Po odkliknutí se vám 
otevře formulář na váš dotaz. Ptát se můžete na vše, co souvisí s problematikou školních 
knihoven, studijních a informačních center školy, dětského čtenářství, literatury pro děti a 
mládež, čtenářské gramotnosti a dalších souvisejících oblastí. Skupina odborníků se bude 
snažit odpovědět i na ty nejzapeklitější dotazy. 
 
      Portál Infogram je tu i pro vás 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      V únoru 2009 byl spuštěn nový portál zabývající se problematikou informačního 
vzdělávání. Portál Infogram je výsledkem řešení centralizovaného rozvojového projektu 
MŠMT ve spolupráci tří vysokých škol: ČVUT, ČZU a ZČU. Autoři portálu si během 
prvních měsíců ostrého provozu chtějí vyzkoušet jeho životaschopnost. Pokud vás 
problematika informačního vzdělávání zajímá, prohlédněte si portál na adrese: 
http://www.infogram.cz/ , vyzkoušejte si s ním pracovat a napište autorům své připomínky 
a náměty. Na květen je připravován workshop, kde bude možné diskutovat a rozvíjet 
náměty na vylepšení portálu, který má ambice stát se v budoucnu platformou sdílení 
zkušeností v oblasti informačního vzdělávání. Kontaktní e-mail pro veškeré nápady, 
připomínky, nabídky na spolupráci: mailto:hanalandova@sic.czu.cz  
 
      Kde končí svět 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Projekt Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět vstupuje do sedmého ročníku 
následující otázkou: Jakou barvu má svět??? 
 
      Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou 
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si prostě hrát se štětcem a barvami. Mohou si pohrát s barvami v názvech knížek, ve 
jménech spisovatelů. Zamyslet se nad symbolikou barev. Položit dětem otázku: Mají slova 
barvu? A mohou barvy léčit? Umíte napsat modrou báseň? Přijdete na Zelený čtvrtek 
oblečení do zelené? Co je bílého na Bílé sobotě? Jakou barvou si vymalovat knihovnu? 
Jaké to je, být barvoslepý? A jaké vidět svět očima psa? Jaké je vůbec nevidět? Mohou 
ublížit růžové brýle? A černé myšlenky? Jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa 
naší (literární) paměti…? 
 
      Informace o projektu i dalších aktivitách KDK SKIP naleznete na webových stránkách: 
http://www.futuranp.eu/kdk/ . 
 
      Literární soutěž festivalu Jičín město pohádky 
Jana Benešová 
 
      Nadační fond Jičín město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka a další organizátoři 
vyhlašují v rámci 19. ročníku festivalu literární soutěž na téma: Labyrint příběhů. Soutěž je 
určena pro děti a mladé lidi do 18 let. Do soutěže je možné zaslat veselé, smutné, vážné i 
nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo na počítači a zároveň 
v elektronické podobě (podmínkou je zaslání v papírové i elektronické podobě). Rozsah 
jsou maximálně 2 stránky. Každá práce musí být označena jménem, adresou a rokem 
narození autora. Uzávěrka soutěže je 22. května. Hodnocení provede porota dle 
věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v 
Jičíně. Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování a dramatizaci své pohádky. 
 
      Kontaktní adresa: knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400. 506 11 Jičín, k rukám 
slečny Zuzany Andrenkové, e-mail: mailto:andrenkova@knihovna.jicin.cz . 
 
      Knihovny a senioři 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Odborný seminář zaměřený na práci se seniory v knihovnách - knihovnické služby pro 
seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři 
knihoven, aktivizace seniorů - se koná ve dnech 15.-16. dubna ve Vsetíně. Podrobný 
program, přihlášku a organizační pokyny najdete na adrese: http://www.mvk.cz . 
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