První newsletter ze Sdružení knihoven ČR
Těší nás, že jste si otevřeli náš první newsletter, doufáme, že v něm najdete užitečné informace.
Přihlásit se k odběru můžete zasláním e-mailu na sdruk@sdruk.cz s předmětem NEWSLETTER ODBĚR.

Letní dění
Dalo by se předpokládat, že v létě zavládne v knihovnách plážová nálada. Provozní
doba je omezena, čtenáři dovolenkují a knihovníci můžou lelkovat a snít o
Bahamách. Ale znalí vědí, že knihovny (a tím spíš knihovníci) nemají prázdniny.
Léto je rozcvička na podzimní shon.
KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2019 - REGISTRACE ZAHÁJENA
Tradiční konference se letos koná ve dnech 10. - 12. září v Olomouci. Zajistěte si svá
místa na letošním programu, máte se opět na co těšit. Knihovny včera, dnes a budou
i zítra? Klíčové projekty, technologické novinky, zahraniční hosté, workshopy, kulatý
stůl, panelová diskuze, dílna. Informace a registrace zde.
PR AKADEMIE #SOCIAL
Otvíráme další PR akademii, tentokrát zaměřenou na sociální sítě. Nevíte, jak ulovit
do svých sítí hejna fanoušků? PR akademie vám prozradí, jaké si nachystat udičky a
v jakých vodách lovit. Více informací a registrace zde.
ODBORNÉ SEKCE PŘIPRAVUJÍ
Odborné sekce Sdružení knihoven opět připravily podzim plný akcí.
Bibliografické kolokvium (6. - 8. 10.) - otevřena registrace příspěvků
Akviziční seminář (10. - 11. 10.) - otevřena registrace příspěvků
Regionální funkce knihoven (30. - 31. 10.) - otevřena registrace účastníků
Bibliotheca Antiqua (13. - 14. 11.) - otevřena registrace příspěvků i účastníků

Ještě je čas…
…se na poslední chvíli přihlásit na kulturní fórum nebo nominovat osobnosti na
ocenění Z. V. Tobolky.
1. KULTURNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE
Jaká je role kulturních institucí ve vzdělávání? Vyplatí se spolupracovat? A jak? A
přežijí "analogové" instituce v digitální džungli? Registrovat na akci se můžete pouze
do 17. června zde. Vstup na akci je zdarma, SDRUK je odborným garantem fóra.

MEDAILE Z. V. TOBOLKY
Do 20. června můžete nominovat osobnosti českého knihovnictví na medaili Z. V.
Tobolky. Znáte někoho, komu bude medaile slušet. Pošlete nám nominaci.

Jak je vidět, léto nás čeká horké a plné příprav. Doufáme, že naši letní práci oceníte
při osobní účasti na některé z našich podzimních akcí.
www.sdruk.cz
www.facebook.com/sdrukcr
e-mail: sdruk@sdruk.cz

