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CELOSTÁTNÍ SOUT NÍ P EHLÍDKA - OknA 
Ve dnech 14. a 15. dubna se konala v 
M stské knihovn  v T inci celostátní 
sout ní p ehlídka OknA  o 
knihovnických aktivitách. Tématem byla 
první a druhá sv tová válka v literatu e. 
Do sout e se p ihlásila i pracovnice 
na eho d tského odd lení Jind i ka 
Soudková s lekcí ít a p e ít , kterou te  

nabízí v rámci svých knihovnických lekcí pro svitavské koly. D kujeme 
Jind i ce Soudkové za odvahu a za to, e reprezentovala na i knihovnu.

Vydává: M stská knihovna ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 533 295, fax.: 461 541 715, e-mail: knihovna@booksy.cz, 
www.booksy.cz. Redakce: Mgr. Marta Bauerová, Mgr. Zdena Ovadová, Mgr. Monika L i a ová, Grafická úprava: Vladimír Sýkora.
V elektronické podob  ke sta ení na www.booksy.cz.

KNI NÍ TIPY PRO TENÁ E
POD SN HEM / Petra Soukupová
T i sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyrá ejí na cestu k 
rodi m na oslavu narozenin svého otce. Blanka se dv ma dcerami, 
miminem a psem, Olina se synem a tabletem, Kristýna s kocovinou. 
V jednom aut  se v ak s nimi ocitají i jejich ivotní p íb hy, 
vzpomínky na d tsví, nenapln né sny a frustrace a sedmimístné 
Volvo XC se tak u  po n kolika kilometrech jízdy m ní v 
nap chovaný papi ák, který ka dou chvíli hrozí výbuchem.
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ISLÁMSKÝ STÁT

VLAK NAD JE / Christina Baker Klineová
V jednom z posledních vlak  nad je, které od poloviny 
devatenáctého století v Americe odvá ely sirotky z p elidn ného 
New Yorku k náhradním rodinám na St edozápad , sedí i devítiletá 
Niamh. Pí e se rok 1929 a Niamh, která p i la o rodinu po velkém 
po áru na newyorské periferii, cestuje díky organizaci Pomoc d tem 
vst íc nejisté budoucnosti. Co ji v ní eká? Najde p es adu 
bolestných ztrát své t stí? 

PRVNÍ VELKÝ P ÍPAD / Dana Rusková
Seznamte se s Leopoldem alias Poldou, amatérským detektivem, a 
jeho pátracím týmem: sest enicí Borkou Laborkou a bratrancem 
Lupem! Zatímco tato neohro ená trojice e í záhadu rozbitých 
pta ích krmítek, stane se mnohem záva n j í zlo in: kráde  
vzácného diamantového náhrdelníku. Souvisí spolu tyto dva 
p ípady n jak? A poda í se je detektivní part  vy e it? Nebo je 
p edstihne konkuren ní tým?
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AKVIZICE A KATALOGIZACE
Akvizice je pravidelný výb r a nákup kni ních titul  v rámci finan ních 
mo ností na í knihovny. Na ím cílem je p itom zajistit pro na i knihovnu 
nejlep í knihy z kni ní produkce  (podrobn  jsme o ní psali v prosincovém 
ísle lo ských Bookovin). Ne  jsou zakoupené tituly dány do p j ovny k 
dispozici na im u ivatel m, musí projít knihovnickým zpracováním. Nejprve 
se zakoupená kniha prohlédne a opat í vlastnickým razítkem (na rubu 
titulního listu, na stran  sedmnáct a na konci textu knihy). Pak p ichází na 
adu vlastní katalogizace.
Katalogizace pat í k základním innostem ka dé knihovny. Znamená to, e 
v echny dokumenty, které se dostanou do knihovny, se musí d kladn  a 
pe liv  zpracovat. Podstatou katalogizace je vytvá ení katalogiza ních 
záznam  dokument  (knih) s cílem zajistit p ístup ke knihovnímu fondu 
prost ednictvím webového katalogu. Katalogizace probíhá z hlediska 
jmenného (od koho je kniha) a v cného (o em pojednává). Vytvá í se p i ní 
tzv. selek ní údaje, které se pak pou ívají k vyhledání záznamu v katalogu. V 
n m pak u ivatelé mohou jednotlivé tituly snadno vyhledávat podle autora, 
názvu, jednotlivých slov z názvu a dal ích údaj  (nap . podle podnázvu, 
názvu ásti díla, p ekladatele, ilustrátora, edice atd.), nebo vyhledávat knihy 
podle po adovaného tématu (k tomu slou í klí ová slova a také t ídníky 
MDT -  mezinárodní desetinné t íd ní, podle n ho  jsou roz len ny nau né 
knihy). On-line katalog na í knihovny najdete na adrese: 
http://lwww.booksy.cz/lanius/baze.htm.
Umo uje jednak základní vyhledávání (jednodu í formulá ) podle autora 
(zadává se v invertovaném tvaru nap . Vondru ka, Vlastimil), názvu, 
klí ového slova (ta vyjad ují jedním slovem nebo krátkým slovním spojením 
obsah dokumentu - u beletrie nap íklad historické romány, thrillery, 
detektivky, enské romány , u nau ných knih nap . zahrádká ství, psi, chov, 
geografie, mapy, politika, panovníci  atd., signatury (u nau ných knih 
t ídník MDT) a lze také pou ít libovolné pole, do n ho  se m e zadat 
kterýkoliv údaj. Dále je mo né vyu ít kombinované vyhledávání 
(podrobn j í formulá ), v n m  lze vyhledávání více zp soby kombinovat 
(autor, název, ilustrátor, p ekladatel, nakladatel, rok vydání, edice, ISBN 
apod.). V tomto se jednotlivé ádky dají kombinovat pomocí operátor  
rovno/za íná/obsahuje/krom  Katalogiza ní záznamy na í knihovny 
rovn  umo ují náhled obálek knih, obsahují anotace a u odborných titul  
bývá  v mnoha p ípadech umo n n i náhled do skenovaného obsahu.
M K ve Svitavách pat í mezi knihovny, které své záznamy zasílají 
prost ednictvím Národní knihovny v Praze do souborného katalogu Caslin. 
Tento katalog je d le itý pro sdílení katalogiza ních záznam  mezi 
knihovnami. Na e záznamy jsou rovn  sou ástí katalogu SKAT, který je 
vyu íván zejména p i Meziknihovní výp j ní slu b .

NOVÉ OZNA ENÍ KNIH PIKTOGRAMY

P edná ka se zam í na ko eny vzniku 
fenoménu Islámského státu v Iráku a Levant  
(ISIL). Ten je západními médii spojován s 
projevy radikalismu majícími ko eny v 
islámu. Kde v ak le í ko eny Islámského 
státu? Kde se berou "nad ení" lidé z Evropy, 
kte í v jeho jménu odjí d jí zem ít? Tyto a 
mnohé dal í otázky budou otev eny v rámci 

besedy s Mgr. Zuzanou ernou PhD. z Univerzity Pardubice. 

tvrtek 14. 5. 2015 / 18:00 / Aula - Fabrika Svitavy

ZABOOKUJ SI KNIHY - NOVÁ SLU BA
Slu ba Zabookuj si knihy   je ur ena 
u ivatel m, kte í z asových ( i jiných) 
d vod  nemohou v knihovn  trávit 
as vybíráním knih. Vyberte si knihy z 
pohodlí domova, napi te nám na 
zabookuj@booksy.cz, my vám knihy 
p ipravíme a na teme jako výp j ky 
do va eho tená ského konta. Jakmile 
budou knihy nachystány k vyzvednutí, 
budeme vás e-mailem informovat. 
Knihy budou odlo eny max. t i 
pracovní dny, poté se uvolní pro dal í 
zájemce. Slu ba je bezplatná.

Podmínky slu by:
po adovanou knihu musíme mít v na em fondu
zájemce o slu bu musí být tená em knihovny a mít zaplacený 
registra ní poplatek
prost ednictvím slu by zabookuj si knihy  lze objednávat pouze 
knihy, které nejsou momentáln  p j ené; jinak je t eba vyu ít 
klasické rezervace
výp j ní doba b í ode dne na tení knih do va eho tená ského 
konta
pro slu bu platí podmínky uvedené ve výp j ním ádu, tj. 
maximáln  20 titul
slu bu nemohou vyu ít tená i, kte í mají neuhrazené pohledávky 
(nevrácené tituly po termínu, upomínky).

Pro snadn j í orientaci v beletrii se 
za ínají na h betech vybraných 
kni ních titul  objevovat piktogramy. 
Ozna ení umo ní tená m vyhledat 
si knihu ur itého ánru, ani  by 
museli pou ívat vyhledávání v 
katalogu, nám t knihy je p itom 
vyjád en grafickou zna kou.


