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KNIŽNÍ TIPY
KUFR PANÍ SINCLAIROVÉ � Louise Waltersová
Osamělá Roberta pracuje v knihkupectví Old and New a 
ráda sbírá všemožné poklady minulos� ukryté ve starých 
svazcích – fotografie, dopisy, pohlednice. Když jí otec 
jednou věnuje starý kufr, jenž svého času patříval její 
babičce, objeví v něm prazvláštní dopis z druhé světové 
války.
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...aneb jak na to od školky až po zralý věk. 

ČTVRTEK 11. PROSINCE 2014 / 17:00

Jak a kdy se učit, jak pomoci dětem zvládat 
svět vzdělávání, jak rozšířit svoji mozkovou 
kapacitu a víc si pamatovat je téma před-
nášky, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 
prosince v 17.00 hod v prostorách bývalé 
kavárny v druhém patře ve Fabrice. 

Přednášku povede cer�fikovaná trenérka 
pamě� Pavla Konečná.

DÁRKOVÝ POUKAZ
Pokud chcete dát svým blízkým originální dárek, kupte jim dárkový pou-
kaz na roční registraci do knihovny.

AKVIZICE
Akvizice – tedy doplňování knihovního fondu je jednou z důležitých čin-
nos� každé knihovny.  Je to proces zjišťování, výběru a získávání doku-
mentů do fondu knihovny s ohledem na její profil. Profil závisí  na tom, o 
jaký se jedná typ knihovny (městská, univerzitní, technická apod.). 
Naše knihovna se svým profilem řadí mezi veřejné knihovny městského 
typu: převažuje zde tedy beletrie (krásná literatura), ale i populárně-na-
učná literatura a literatura  pro dě� a mládež. Okrajovými oblastmi jsou 
pak cizojazyčná literatura a komiksy. Kromě knižní akvizice budujeme i 
fond periodik a fond CD (hudebních, mluveného slova). 
Primárním zdrojem akvizice je nákup. Knihy od různých nakladatelů na-
kupujeme většinou prostřednictvím velkých distributorů (Euromedia 
Group, Pemic, Kosmas), u specifických nakladatelství také od nich sa-
motných, částečně také v knihkupectvích a starší knihy i v an�kvariátech. 
Knihy objednáváme na základě nabídkové povinnos� nakladatelů (emai-
lových nabídek, edičních plánů atp.), přičemž o prodávaných knihách 
je nutné čerpat informace souběžně z více zdrojů. Samotnému výběru 
předchází kontrola knihovního katalogu, již odeslaných objednávek, pří-
padně dosud nezpracovaných dokumentů (aby se co nejvíce vyloučilo, že 
některé knihy koupíme vícekrát).
Do výběru knih mohou částečně zasáhnout i naši čtenáři a to �m, že nám 
pošlou svůj Tip na knihu. Pokud se rozhodneme, že knihu, kterou nám 
konkrétní čtenář doporučil, koupíme, po zpracování mu ji rezervujeme 
(při vyzvednu� za poplatek 5 Kč).
Specifickou oblas� akvizice jsou dary. Až do roku 2013 knihovny přijíma-
ly dary od soukromých osob či ins�tucí bez nároku na úhradu. Vždy ale 
knihovna musela zvážit podmínky, za kterých dar přijímá (zda kniha od-
povídá profilu knihovny, zda kniha již není ve fondu, zda není zastaralá 
apod.). Od roku 2014 v souvislos� s novým občanským zákoníkem došlo 
k úpravě podmínek a knihovny nyní mají situaci zhoršenou, de facto by za 
jakýkoli dar měli pla�t daň z příjmu. Proto je momentálně v naší knihov-
ně příjem darů pozastaven.
Mimo to může knihovna získávat dokumenty také díky různým projektům 
(viz např. Česká knihovna) nebo díky členství v různých organizacích.
Závěrečná fáze akvizice, která předchází katalogizaci, je proces přije� 
dokumentu a kontroly (ověření úplnos� objednávky a stavu dodaných 
dokumentů).

VŠECHNO MI ŘEKNI � Lisa Jackson
Zabila vlastní dítě, nebo je další obě� téhož vraha? Ve 
městě Savannah má být propuštěna z vězení všemi ne-
náviděná Blondell O‘Henryová. Před dvace� lety byla 
odsouzena za vraždu své nejstarší dcery a těžké ublížení 
na zdraví svých dalších dvou dě�. Nyní její syn změnil vý-
pověď a obrá�l celý případ vzhůru nohama...
MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU � Ján Simkanič
Jestli také patříte mezi dě� socialismu, pak se ve vás při 
čtení zaručeně probudí proud vašich vlastních vzpomí-
nek, emocí a zážitků. Jestli jste se narodili až po sameto-
vé revoluci, zůstanete v úžasu nad �m, v čem vaši rodiče 
každodenně žili a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešní-
ho. Budete chápat, čím jsme poznamenáni dodnes.
JÁ JSEM MALÁLA � Malála Júsufzajová
V jedenác� letech začala Malála, která se narodila do 
paštunské rodiny v pákistánském údolí Svát, psát pro 
BBC postřehy o tom, jak se žije pod hrozbou Tálibánu. 
Pod pseudonymem Gul Makaj popisovala, jak její rodi-
na bojuje za vzdělávání dívek a jak tálibánská moc stále 
narůstá...

LOGICO PRIMO � LOGICO PICCOLO
Víte, že půjčujeme karty z řady Logico primo a Lo-
gico piccolo? S pomocí souboru karet dě� již od 3 
let mohou procvičovat jemnou motoriku, zrakové 
a prostorové vnímání, zlepšovat řečový projev... 
K zapůjčení na dětském oddělení máme soubory 
karet z těchto oblas�:
Abeceda bez čtení (1. a 2. díl)
Český jazyk. Rozšíření slovní zásoby
Český jazyk. Rozvíjení jazykového citu
Prostorové vnímání. Pravolevá orientace
Předčtenářské dovednos�. Vizuální vnímání 1.


