
 

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR                                
Prokešovo nám. 9 

728 00 Ostrava 

  

Pozvánka na 27. zasedání  
sekce SDRUK ČR pro bibliografii 

MÍSTO KONÁNÍ:   Krajská knihovna Karlovy Vary 
Závodní 378/84 
360 06 Karlovy Vary 
Tel: +420/353502888  
 
 

DATUM: 13. - 14. 4. 2014 od 12:30 hod. 
  

 

Časový harmonogram: 
 
 
13. 4. 2015  12:30 - 15:30    Pracovní jednání 

  16:00 - 18:00    Prohlídka Muzea Becherovka (cena vstupenky  90,- Kč), 
prohlídka vybrané městské zajímavosti  

                    18:00 - 19:00    Ubytování 
                19:00                Večeře v restauraci Smíchovský pavilon (v jednání) 
14. 4. 2015       8:00 -   9:00   Prohlídka Krajské knihovny Karlovy Vary 
                         9:00 - 12:00   Pracovní jednání    
                               
 

Pracovní program: 
 

1. Zahájení (Eva Svobodová) 

2. Kooperační systém ANL, vyhodnocení za rok 2014 (Z. Mikulecká, členové sekce) 

3. Kooperační systém ANL, projekty v roce 2015, připomínky, plán realizace, RDA 

(E. Svobodová, Z. Mikulecká, členové sekce) 

4. Informace z činnosti PSAB za rok 2014 a záměry na rok 2015, včetně vyhodnocení 
ankety k ANL, která proběhla v únoru 2015, stav přípravy koncepce  článkové 
bibliografie  v ČR  (E. Svobodová) 

5. Excerpční základna ANL a její další vývoj (Z. Mikulecká, ostatní členky PS) 

6. Příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů v říjnu 2015 
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, stanovení témat (E. 
Svobodová, členové sekce) 

7. Slovník českých knihovníků, stav oprav hesel (E. Svobodová, členové sekce)  

8. Stav bibliografie v jednotlivých krajích (členové sekce) 

9. Bibliografická činnost členských knihoven (členové sekce) 

10. Různé (členové sekce) 



 

 

 

Úkoly: 
 
Členové sekce si pro jednání připraví: 
1/  informace o bibliografické činnosti vlastní knihovny (pro účely zápisu budou požadovány 

v písemné formě), 

2/  informace o stavu bibliografie v příslušném kraji (pro účely zápisu budou požadovány 

v písemné formě), 

2/  návrhy témat bibliografického kolokvia v Českých Budějovicích.   

 

Organizační pokyny: 

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Seznam doporučených ubytovacích zařízení již byl 
zaslán.  

 
Doprava:  Autobusem od Prahy: vystoupíte u městské tržnice, odkud se městskou dopravou 
dostanete až ke knihovně. Č. 1 ve směru ke Globusu (zastávka Krajský úřad - knihovna je 
naproti). Č. 2 ve směru Tašovice, zde pozor většina č. 2 jezdí jen  
k nákupnímu centru Varyáda. Musí být uvedeno Varyáda - Tašovice (zastávka Krajský úřad - 
knihovna je naproti). Nelekněte se, linka č. 2 se před Varyádou mění v č. 16. Nemusíte 
vystupovat.  
Vlak: většinou dorazí na Horní nádraží. Před budovou je zastávka linky č. 1. Směr ke Globusu 
- zastávka Krajský úřad. 
V přiložené mapě je červeně vyznačena trasa autobusu č. 1 od Horního nádraží (jinak jezdí 
Od Lázní III přes Tržnici). Kdo vystoupí z autobusu z Prahy u Tržnice má volbu dvou tras - 
č.1 ke Globusu nebo č. 2 do Tašovic. Modře je vyznačena trasa autobusu č. 2 (pro kolegyně, 
které to chodí pěšky). 
 
Účast prosíme potvrdit návratkou do 31. 3. 2015 do 10:00 hod. na e-mailovou adresu 

lorenzova@knihovnakv.cz.   
 

V Hradci Králové 26. 3. 2015 

 

 

S pozdravem  

 

Mgr. Eva Svobodová     PaedDr. Vratislav Emler 
předsedkyně SDRUK ČR pro bibliografii  ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary 
ředitelka Studijní a vědecké knihovny                             

v Hradci Králové 

 
 

 
 


