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Tipy a náměty           
Božena Blažková, Lenka Dědečková, Oddělení 

služeb knihovnám           
 

     Burza nápadů už je opravdu na webu 
Božena Blažková 
 
      Omlouvám se všem, kteří jste reagovali na informaci o burze nápadů v minulém čísle a marně 
jste ji na webu SVK hledali. Její první část bude zveřejněna společně s elektronickým vydáním 
tohoto čísla a naleznete ji v místní nabídce na adrese http://unas.svkhk.cz . Jak se bude burza 
nápadů dále rozvíjet, záleží na vašich reakcích a spolupráci. 
 
      Služby v jičínské knihovně se rozšiřují 
Lenka Dědečková 
 
      Na webových stránkách naší knihovny http://katalog.knihovna.jicin.cz/ lze od letošního roku též 
vyhledávat informace o článcích z regionálních tiskovin. Regionálními tiskovinami rozumíme 
periodika (noviny a časopisy), sborníky a další regionální publikace.  
 
      Cílem je vybudovat bibliografickou databázi záznamů informací o našem regionu, kterou lze 
využívat různým způsobem a při různých příležitostech, např. lze zpracovávat rešerše k jednotlivým 
tématům, vytvořit přehled článků k danému tématu, k danému výročí atd. 
 
      V loňském roce se nám do této databáze podařilo shromáždit kolem 6 000 záznamů. Postupně 
chceme zajistit co největší úplnost článkové databáze, rozšířit a zdokonalit nejen vyhledávání 
faktografických a bibliografických údajů, ale i služby knihovny.  
 
      Regionální funkce na semináři v Pardubicích 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Pokud jste se semináře nezúčastnili osobně a zajímá vás, jak pracují knihovny v jiných 
regionech, můžete se podívat na jednotlivé prezentace na adrese:  
 
      http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/RegFceSemin07.htm .  
 
      Jedna z mnoha přednášejících nám pro toto číslo připravila článek zabývající se souborným 
katalogem. Podrobné informace o informační bráně pro obor knihovnictví připravujeme do příštího 
čísla. 
 
      Královéhradečtí Evropané 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal nejprve tři kalendáře, které postupně prezentovaly 
vybrané osobnosti kraje (Vyznání krajině, Výtvarní umělci 19. a 20. století, Mecenáši, filantropové a 
aristokraté ducha). V letošním roce byla na základě těchto kalendářů vydána publikace, která 
informace o jednotlivých osobnostech shrnuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavý 
informační počin, zakoupila SVK 40 výtisků, které budou do knihoven distribuovány prostřednictvím 



pověřených knihoven. 
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