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Tipy a náměty           
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Čtenáře, Oddělení služeb čtenářům, 

Božena Blažková           
 

     Kopie obálek a anotace knih 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      SKIP dohodl s vybranými vydavateli a distributory knih a dalších dokumentů 
spolupráci při vytváření katalogu knihoven. Knihovny, které jsou členy SKIP, mohou 
bezplatně pro své on-line katalogy přebírat za předpokladu dodržení všech zákonných 
podmínek kopie obálek a anotace knih i dalších dokumentů z webových stránek 
následujících spolupracujících firem: 
Computer Press, a.s., Euromedia, k.s., Kanzelsberger, a.s., Kosmas, s.r.o, LIBREX, Pavel 
Dobrovský - BETA, Knižní velkoobchod Pemic, a.s., Vltava, a.s. 
 
      Přebírání kopií obálek a anotací je umožněno za následujících podmínek: 
Knihovna (člen SKIP), která zahájí přebírání kopií obálek a anotací, musí vyplnit 
registrační formulář. 
Knihovna přebírající kopie obálek a anotace uvede na svých webových stránkách 
informaci o firmách, od kterých přebírá kopie obálek a anotaci. 
U této informace budou umístěna loga spolupracujících firem a aktivní odkaz na jejich 
webové stránky. 
SKIP poskytne spolupracujícím firmám údaje o knihovnách, které přebírají kopie obálek a 
anotace. 
Spolupracující firmy mohou údaje o knihovnách využít pro zasílání nabídek a jiných 
obchodních sdělení. 
 
      Pokud máte o spolupráci zájem, zaregistrujte se na: http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm . 
 
      Elektronická verze časopisu Čtenář 
Redakce Čtenáře 
 
      Elektronická verze časopisu Čtenář je zpřístupněna na stránkách 
http://ctenar.svkkl.cz/ . Plné texty aktuálních čísel jsou k dispozici pouze předplatitelům po 
registraci na uvedených stránkách. Stránky budou určitou dobu ve zkušebním provozu, 
omluvte proto prosím případná omezení jejich funkčnosti. Další informace naleznete na 
samotných stránkách časopisu. 
 
      Výprodejová prodejna knih 
Oddělení služeb čtenářům 
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      Zajímavé knihy, které se jinde nedají sehnat, můžete najít ve výprodejové prodejně 
knihkupectví Kanzelsberger. K dostání zde jsou poslední výtisky stažené z běžných 
prodejen, denně se doplňuje nové zboží a poskytovaná sleva dosahuje výše 50 až 90 %. 
Příležitost k výhodným nákupům už dnes využívá řada veřejných knihoven; pokud o ní 
sami ještě nevíte, navštivte někdy prodejnu na Vinohradské 14, jen pár kroků od Českého 
rozhlasu. Otevřeno zde mají ve všední dny od 10 do 18 hodin. 
 
      Školní noviny 
Božena Blažková 
 
      Od 3. září začaly Literární noviny vydávat ve spolupráci se společností O2 přílohu 
Školní noviny. Ta je distribuována do všech základních a středních škol v ČR. Příloha se 
specializuje především na učitele humanitních předmětů, zejména na češtináře. Dosud v 
příloze vyšly například texty o tom, jak do škol zajímavě a nově zavést environmentální 
výchovu, jak začlenit asijskou literaturu do hodin českého jazyka apod. 
 
      Nabízí se možnost zveřejňovat články o školních knihovnách a jejich akcích. 
 
      Elektronická kniha JVK České Budějovice 
Oddělení služeb knihovnám 
 
      Na adrese http://www.kohoutikriz.org je vystaveno nové vydání elektronické knihy 
Jihočeské vědecké knihovny "Kohoutí kříž". Kniha je rozšířena o dalších 110 autorů, řada 
dalších je přepracována a doplněna. Vzhledem k letošnímu dvojímu výročí Karla 
Klostermanna jsou zde např. v češtině dosud nepublikované texty týkající se K. 
Klostermanna i jeho rodiny, včetně obrazových příloh. 
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