
Informační a inspirační 
zdroje pro knihovníky



Knihovnická periodika

Bulletin SKIP

Vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Elektronická verze: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

Tištěná verze – obdrží každý člen SKIP

http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm
http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm


Knihovnická periodika

Časopis Čtenář 

Vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně

11 čísel ročně (7-8 dvojčíslo)

Předplatné 460 Kč (v roce 2016)

Objednávky: ctenar@svkkl.cz, tel.: 312 813 154

elektronická podoba časopisu - http://ctenar.svkkl.cz/

Přístupové heslo pro odběratele tištěné verze (předplatitelé)

Uživatelé bez registrace 

přístup do archivu po 6 měsících

Možnost zakoupit si nové články formou SMS – 25 Kč za článek

Stažení objednávky na předplatné: http://ctenar.svkkl.cz/informace-pro-
odberatele.htm

mailto:ctenar@svkkl.cz
http://ctenar.svkkl.cz/
http://ctenar.svkkl.cz/informace-pro-odberatele.htm
http://ctenar.svkkl.cz/
http://ctenar.svkkl.cz/


Letošní čísla časopisu Čtenář s radami ke statistice KULT.



Knihovnická periodika

Duha

Vydává Moravská zemská knihovna v Brně

Vychází 4x ročně 

(tištěná od roku 1987, elektronická verze od roku 2010)

Elektronická verze: 

http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo

Tištěná čísla jsou také ve formátu pdf (na webu el. verze)

http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo
http://duha.mzk.cz/aktualni-cislo


Knihovnická periodika

Ikaros – elektronický časopis o informační společnosti 

Vznikl jako studentská aktivita začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií 
a knihovnictví (Praha)

Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros, nyní spolek: Ikaros, 
z. s.

Zaměřuje na problematiku Internetu z pohledu informační vědy a také přináší 
témata, která nemusejí s Internetem zdánlivě souviset.

Vychází 12x ročně + Silvetrovské číslo

Elektronická verze: http://ikaros.cz/

http://ikaros.cz/
http://ikaros.cz/
http://ikaros.cz/


Knihovnická periodika

Impulsy – Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

Vydává Mahenova knihovna v Brně

Zaměřuje se propagaci dětského čtenářství, rady a inspirace pro knihovníky v 
dětských odděleních knihoven 

Vychází 4x ročně

Elektronická verze: http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo

http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo
http://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo


Knihovnická periodika

Inflow – e-zin nejen pro knihovníky

Vydávají studenti KISK (Kabinet informačních studií a knihovnictví) v Brně

Zaměřuje na problematiku Internetu z pohledu informační vědy a také přináší 
témata, která nemusejí s Internetem zdánlivě souviset.

Vychází 12x ročně

Elektronická verze: http://www.inflow.cz/

Také na Facebooku: https://www.facebook.com/Inflow.cz/

http://www.inflow.cz/
https://www.facebook.com/Inflow.cz/
http://www.inflow.cz/
http://www.inflow.cz/


Knihovnická periodika

Knihovna, Knihovna Plus

Vydává Národní knihovna ČR

Přináší teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech 
českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny ČR 
v zahraničních a mezinárodních projektech.

Vychází 2x ročně

Elektronická verze: http://knihovna.nkp.cz/

http://knihovna.nkp.cz/
http://knihovnarevue.nkp.cz/
http://knihovnarevue.nkp.cz/


Knihovnická periodika

Sova

Vydává Regionální knihovna Karviná

Regionální periodikum

Vychází 4x ročně

Aktuální číslo elektronické verze: 

http://sova.rkka.cz/?Itemid=279/

https://issuu.com/knihovnapetrabezruce/docs/okoo_srpen_2016/
http://sova.rkka.cz/?Itemid=279
http://sova.rkka.cz/?Itemid=279


Knihovnická periodika

OKOO – Občasník knihoven okresu Opava

Vydává Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Regionální periodikum

Vychází 3x ročně

Aktuální číslo elektronické verze: 

https://issuu.com/knihovnapetrabezruce/docs/okoo_srpen_2016/

Archiv OKKO: http://kpbo.cz/el-casopisy/

http://kzv.kkvysociny.cz/
http://kpbo.cz/el-casopisy/
https://issuu.com/knihovnapetrabezruce/docs/okoo_srpen_2016
https://issuu.com/knihovnapetrabezruce/docs/okoo_srpen_2016


Knihovnická periodika

Párek – The Best Library Magazine

Vydává Knihovna města Ostravy

Regionální periodikum

Vychází 8x ročně

Aktuální číslo: 

https://issuu.com/knihovnaostrava/docs/casopisparek_x.16/

Archiv Párek: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/105-parek/

https://issuu.com/knihovnapetrabezruce/docs/okoo_srpen_2016/
http://kpbo.cz/el-casopisy/
https://issuu.com/knihovnaostrava/docs/casopisparek_x.16
https://issuu.com/knihovnaostrava/docs/casopisparek_x.16
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/99-hudebnicek/8902-hudebnicek/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/99-hudebnicek/8902-hudebnicek/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/384-programovy-zpravodaj/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/384-programovy-zpravodaj/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/140-galerie-mam/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/140-galerie-mam/


Knihovnická periodika

Newsletter MSVK

Vydává Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Regionální periodikum, nové od září 2016

Vychází 12x ročně

Aktuální číslo: 

goo.gl/uJKJLE

Archiv: 

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/

http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Newsletter MSVK 2016 11.pdf
http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/Newsletter MSVK 2016 11.pdf


Knihovnická periodika

Knihovnický zpravodaj Vysočina

Vydává Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Regionální periodikum

Vychází 4x ročně

Elektronická verze: http://kzv.kkvysociny.cz/

http://www.inflow.cz/
http://kzv.kkvysociny.cz/
http://kzv.kkvysociny.cz/


Oborové portály

Knihovna.cz

http://www.knihovna.cz/

Knihovna.cz je rozcestníkem na webové projekty pro knihovny.

Cílem je inspirovat, propojovat a vzdělávat lidi pohybující se kolem knihoven. 

Jednotlivé projekty vznikly pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví.

http://www.knihovna.cz/
http://www.knihovna.cz/
http://www.knihovna.cz/


Oborové portály

Knihovny.cz

http://www.knihovny.cz/

Cílem je propojovat knihovny, jejich fondy a služby

http://www.knihovnvy.cz/
http://www.knihovny.cz/
http://www.knihovny.cz/


Inspirativní weby

Národní knihovna ČR – Informace pro knihovny

http://ipk.nkp.cz/

Vše, co chcete vědět o českém knihovnictví

http://www.knihovnvy.cz/
http://ipk.nkp.cz/
http://ipk.nkp.cz/


Inspirativní weby

Národní knihovna ČR – Jak najít knihovnickou literaturu

http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/knihovnicka-literatura

Knihovna knihovnické literatury

http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/knihovnicka-literatura
http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/knihovnicka-literatura
http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/knihovnicka-literatura


Inspirativní weby

Národní knihovna ČR – Diskusní konference

http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference

http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference
http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference
http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konference/diskusni-konference


Inspirativní weby

MSVK – Služby pro knihovny

http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/clanek/sluzby-pro-knihovny/

http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/clanek/sluzby-pro-knihovny/
http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/clanek/sluzby-pro-knihovny/
http://www.svkos.cz/sluzby-pro-knihovny/clanek/sluzby-pro-knihovny/


Katalog MSVK – heslo „knihovnictví“.



Děkuji za vaši pozornost.


Jana Leparová

leparova@svkos.cz

Porada RF, Bílovec, 16. 11. 2016
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