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Na úvod...
V prvním říjnovém týdnu se tradičně
připojujeme k celostátní kampani
TÝDEN KNIHOVEN, kterou
před
mnoha lety iniciovala naše profesní
organizace, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Kromě společně vyhlašovaných projektů, přichází jednotlivé knihovny s
vlastními nápady, kterými se snaží
zpříjemnit pobyt v knihovně svým
uživatelům nebo novými službami
přivést do svých prostor nové návštěvníky.
Každopádně je to pro knihovny příležitost dát o sobě vědět, více upozornit na své mimořádné postavení v
obci či městě, upozornit na nezastupitelné funkce, které knihovna plní,
ať už se jedná o služby zaměřené na
dětské čtenáře, seniory, či širokou
veřejnost.
Už dlouho v nás zrála myšlenka vydávat malé elektronické zprávičky,
přibližovat veřejnosti dění v knihovně, prohloubit náš informační servis
i vztah s veřejností, přiblížit aktivity
knihovny a otevřít její prostor a poStránka 2

tenciál i do dalšího elektronického
prostoru. Také jsme se nechali inspirovat našimi kolegy a přáteli ve zkušenějších knihovnách a výsledek je tady.

.
Máme webovky, máme facebook
a na svět teď přichází další elektronický nástroj e-zpravodaj!
Doufáme, že naše malé zpravodajství vám přijde vhod a doplní mozaiku informací, zpráv i dojmů,
které vám naše knihovna přináší.
Budeme se těšit i na vaše reakce,
připomínky, názory či náměty.
A jestli jsme vás zaujali, doporučte
nás, přihlaste se k odběru našeho
zpravodaje a sdílejte s námi
prostor knihovny a vše, co k ní
patří!
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Týden knihoven
Možná jste zaznamenali, že
k nihovna ot evře la vl as t ní
„cestovní kancelář“!!! Tradiční
Týden knihoven, který jsme zahájili už v pondělí 30.9. 2013, proběhne letos se společným mottem S KNIHOVNOU vždy ALL
INCLUSIVE!
Tak jsme se tedy připravili a otevřeli naši kompletní nabídku!
Do naší ALL INCLUSIVE služby pro
týden od 30.9. do 5.10. 2013
jsme zahrnuli čtenářskou soutěž
s tématikou cestování (o roční
registraci zdarma na další rok),
promítání z cesty po Turecku, výtvarnou dílnu, na které se budou
vyrábět rámečky na fotky a také
několik nových elektronických
služeb (novinky na webu knihovny, on-line katalog knihovny pro
mobilní telefony a tablety, ezpravodaj, aj.), které zpříjemní
život na cestách, při kterých budete s knihovnou stále on-line!
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Prostě „CESTOVNÍ KANCELÁŘ
KNIHOVNA“ NABÍZÍ na stránkách
knih, na křídlech fantazie a v
pohodlí domova, výlety za dobrodružstvím, romantikou, napětím,
odpočinkem nebo poznáním!
Katalog „zájezdů“ najdete na:
www.knihovna-cl.cz
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Novinky na webu knihovny
www.knihovna-cl.cz
Nová manipulace s hlavním menu
(samorozbalovací navigace v levém
hlavním menu)

Nově zobrazení webových stránek
pro mobilní zařízení (nahoře na liště)
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Nový kalendář akcí – interaktivní
přehled o programu knihovny,
přesné harmonogramy besed a
přednášek (v pravém menu)

A samozřejmě možnost přihlásit
se k odběru našeho zpravodaje!
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Elektronické on-line katalogy knihovny
Katalog CLAVIUS

Katalog CARMEN

Klasický on-line katalog, v němž lze
nastavit vyhledávání i v kombinované
formě dotazu. Primárním účelem je
ON-LINE vystavení databáze
dokumentů
k n i h o v n y
na
internetu.
Uživatel
má
možnost
provést rezervaci
dokumentu,
podívat
se
na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčky, mazat své rezervace apod. Rovněž
lze sledovat nové knihy v knihovně.

Elektronický katalog typu Web 2.0
je vybaven řadou funkcí, které
pomáhají aktivním uživatelům
spoluvytvářet vzhled a podobu
tohoto katalogu. Typickým příkladem jsou nejpoužívanější, tj. nejhledanější výrazy v katalogu, které
jsou prezentovány na hlavní stránce katalogu v objektu, který velikostí písma naznačuje frekvenci
použití výrazu. Podstatnou kreativní částí katalogu jsou služby typu :
hodnocení dokumentů, komentáře k těmto hodnocením, moje polička dokumentů, moje oblíbené
webové odkazy. Dovolují uživateli
po přihlášení do katalogu spravovat své oblíbené dokumenty a
webové odkazy - linky tak, aby
mohl kdykoli z nich čerpat nebo je
zpřístupnit v rámci komunity i
ostatním uživatelům.

SMARTKATALOG
Jedná se o aplikaci pro mobilní telefony nebo tablety. Pomocí mobilní
aplikace můžete knihy nejen
vyhledávat, ale i rezervovat,
nahlížet do svého čtenářského
konta. Můžete vytvářet i jakýsi
plán četby - ukládat knihy k
budoucímu půjčení. Aplikace
rovněž umožňuje zobrazení
obálek pro snadné vyhledání na
regále!
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Knihovna doporučuje:
V rámci Týdne knihoven máme
mimořádně k dispozici volné
zkušební přístupy k zajímavým
databázím:
Vyzkoušet si můžete plnotextovou
databázi LibraryPressDisplay, která
uživatelům
umožňuje
přístup k
více
než
900 titulů
z celého
světa v 39
jazycích a
z více než
82
zemí
světa. Databáze je
přístupna
z počítačů
Městské
knihovny.
Na počítačích v Městské knihovně je
rovněž ve zkušebním přístupu do
31. října 2013 dostupná databáze
elektronických knih eBook Public
Library Collection. Odkazy na informační letáky i české návody najdete
na našem webu www.knihovnacl.cz.
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Za připomenutí možná stojí, že k
trvalému využívání nám i veřejnosti
slouží databáze BECK-ONLINE—
právní informační systém, který
svým uživatelům zpřístupňuje nejen
denně aktualizované právní předpisy, ale také veškerou oficiální judikaturu nejvyšších soudů ČR.

Přístup do databáze je možný pouze
z počítače v knihovně, konkrétně v
oddělení čítárny novin a časopisů.
Stejně tak je tomu i v případě další
databáze, kterou je databanka TAMTAM—databáze firmy Anopress, která zpřístupňuje plné texty článků a
zpráv ze všech celostátních deníků
a z téměř 80 deníků regionálních,
dále textové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních
pořadů rozhlasu a televize; v části
vědomostní zpřístupňuje i informace encyklopedického a referenčního
charakteru. Vyhledávat lze i v archivu
od roku 1996 do DNES. Vyhledávání
probíhá zadáním libovolných klíčových
slov, slovních spojení či tematického
dotazu.
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Knihovna doporučuje:
Z nabídky našich říjnových přednášek
a besed určitě nezklame Ivan Rous ze
Severočeského muzea v Liberci, který
v úterý 8.10. 2013 přiblíží Podzemí
Č es k ol ips k a !
Ivan Rous je
mimochodem i
autorem publikací Liberecké
podzemí, Tábory a válečná
výroba, a v
České Lípě již
několikrát
představil zajímavá témata
regionu.
Atraktivní bude nepochybně i setkání s
Martinou Bittnerovou, autorkou knihy
Utajené životy slavných Čechů. 22. 10.
2013 nám přiblíží životní osudy Boženy Němcové a sester Rottových.
Pro děti máme v říjnu připraveny tři
dílny, které jsou věnovány různým výtvarným a rukodělným technikám.
Zajímavostí pro nezasvěcené určitě
bude, že nápady pro dílny vymýšlí samy knihovnice, které se i posléze samy zhostí úloh lektorek. Odborné literatury a vhodných námětů přece máStránka 7

me v knihovním fondu dostatek :-)!
Aby toho nebylo málo, v sobotu 19.
října 2013 to rozjedeme ve velkém!
KAŠTANIÁDA bude sobotní dílna pro
širokou veřejnost, vyrábět se budou
zvířátka, figurky, ozdoby, co koho napadne. Materiálu máme přebohatě,
podzimní příroda ho nabízí nepřeberné množství a je to zadarmo :-)!
Pro dobrou náladu nebo inspiraci přikládáme již vyrobené vzorky. Zdá se,
že kolegyně opět nezklamaly!

Příště prozradíme jak to dopadlo a
kromě toho přineseme další várku
novinek a zajímavostí z našeho provozu i aktivit pro veřejnost.
Hezký podzim a příjemné chvíle s naším e-zpravodajem přeje
Městská knihovna Česká Lípa.

