
Čtenář: měsíčník pro knihovny 



 

 

 • vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně za 
podpory Ministerstva kultury 

 

• jediný celostátní tištěný časopis pro oblast veřejných 
knihoven 

 

• vychází 1x měsíčně v období školního roku + jedno letní 
dvojčíslo 

 

• tradice – vychází kontinuálně od roku 1949, „kronika“ 
českého knihovnictví 

 

Základní informace 



 

 

 
• zejména veřejné knihovny 

(větší i menší, profesionální 
i neprofesionální) 

 

• odborné a speciální 
knihovny 

 

• studující knihovnictví 
a příbuzných oborů 

 

• individuální zájemci z řad 
odborné veřejnosti 

 

 

Komu je Čtenář určen? 



 

 
• Vzdělávání 

 

• Informace 

 

• Inspirace 
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       Významná složka celoživotního vzdělávání 
pracovníků v oboru v souladu se schválenými 
koncepčními materiály 

 

 

• nabízí aktuální témata 

 

• poskytuje knihovníkům komplexní přehled o stavu, vývoji 
a nových trendech v oboru 

 

• inspiruje k novým činnostem a formám práce 

 

• důležitá platforma pro samotné autory – knihovníci z celé ČR 
v něm mají možnost  publikovat své příspěvky, informovat 
o dění v knihovnách, vyměňovat své názory a zkušenosti, 
podělit se o příklady dobré praxe 

 

• díky dlouholeté kontinuitě vydávání titulu ho lze chápat i jako 
kroniku vývoje knihovnictví (nejen) v ČR od roku 1949 
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Pilíř 2: Knihovny jako komunitní, vzdělávací a 
kulturní centra 

 

Strategický cíl 10: vybudovat efektivní systém 
vzdělávání knihovníků včetně managementu 
knihoven 

 
Čtenář zmíněn v rámci dvou opatření: 

– jako jeden z důležitých prostředků vzdělávání 
pracovníků knihoven v oblasti knihovnictví a 
informační vědy; 

 

– jako součást platformy pro komunikaci koncepce 
rozvoje knihoven směrem k pracovníkům 
knihoven, pracovníkům veřejné správy, politikům, 
zřizovatelům knihoven i veřejnosti. 

 

 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 
s výhledem do roku 2030 

 

Čtenář a jeho místo v systému 

vzdělávání knihovníků 1 



Další koncepční materiály s důrazem na vzdělávání knihovníků: 

 

• Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (2017) – 
obnovování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace 

 

• Standard pro dobrou knihovnu (2020), čl. 12  

 

Čtenář a jeho místo v systému 

vzdělávání knihovníků 2 



 

Co ve Čtenáři najdu? 

 
• aktuální dění v oboru 

 

• představování práce knihoven různého typu i 
velikosti 

 

• výměna zkušeností, inspirativní náměty z domácí i 
zahraniční praxe 

 

• trendy v oblasti knihovnictví doma i v zahraničí 

 

• pohledy do historie českého knihovnictví (vývoj, 
osobnosti, školství, budovy...) 

 

• tematicky zaměřené přehledové články 

 

• výběr z odborného tisku 

 

• představování nové i chystané legislativy 

 

• mezioborové náměty na zlepšování knihovnické 
práce (pedagogika, psychologie, mediální studia a 
PR, literatura a knižní kultura, sféra IT apod.) 

 

• inzertní přílohu knihkupectví KOSMAS Knižní 
noviny 

 

TŘICÁTÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ SKIP 

– Rozhovor s Romanem Giebischem, předsedou SKIP 

– Vyznání pamětníků i následovníků 

– Ještě trocha vzpomínání 

 

KNIHOVNY V NOVÉM 

– Městská knihovna Soběslav – Hradní knihovna 

– Makerspace – dílny v knihovnách 

 

Rozhovor s Vítem Richterem, novým generálním ředitelem 

NK ČR 

K počátkům knihovnictví v Olomouci 

Týden knihoven s Wikipedií 2020 

Bibliobus Knihovny města Plzně 

Národní digitální knihovna a jak se zapojit 

 

… například  

v září 2020 



Pravidelné rubriky 

 • Téma (aktuální problematika, trendy, dění v sítích knihoven) 

 

• Rozhovory (seznámení s významnými osobnostmi oboru nebo 
zaměřené na určité odborné téma) 

 

• Využití nových technologií (automatizace a využívání 
informačních zdrojů na sítích, digitalizace, e-knihy, audioknihy apod.) 

 

• Čtenářské kluby (představení zajímavých projektů na podporu 
četby a čtenářství od dětí a mládeže až po seniory)  

 

• Dětské čtenářství 
 

• Inspirace, Události (aktuální dění, odborné akce doma i 
v zahraničí)  

 

• Knihovny v malých obcích (představování podnětných 
aktivit z míst, kde knihovny svou činností uspokojují potřeby velmi různých 
uživatelských skupin)  

 

• Recenze,  Ze světa,  Psalo se jinde,  Neušlo nám, 

Z Knihovny knihovnické literatury (různé typy informací 
o nových knihách, odborné literatuře a dění v oboru nebo jeho reflexe v 
médiích) 

 

• Literární výročí (tuzemská i zahraniční jako námět pro práci 
knihoven) aj. 

 

V každém čísle doplňují pravidelné rubriky další materiály v souladu 
s aktuálním děním.  

Přehled rubriky TÉMA 

 

2019 

Církevní knihovny 

Český literární samizdat 

Čtenářské kluby 

Čtení na léto 

Dress code v knihovnách 

Granty 

Informační gramotnost 

Knihovny a umění 

Listopad 1989 v knihovnictví 

Valná hromada SKIP, Praha 2019 

100 let Pedagogické knihovny  

  J. A. Komenského 

 

2020 

Rozhovor s Lubomírem Zaorálkem, 

ministrem kultury 

Práce se starými fondy 

Knihovna ve veřejném prostoru 1, 2 

Muzejní knihovny 

Knihovny za času koronaviru 

Knihovny a senioři 

Třicáté výročí obnovení SKIP 

Uživatelé se specifickými potřebami 

Dopad koronavirové situace na 

knihovny 

 

 



              

          

        Forma 

 

 

Web: https://svkkl.cz/ctenar 

• elektronická verze je úzce provázána s odběrem verze tištěné 

• články nejnovějších šesti čísel jsou v elektronické verzi k dispozici 
předplatitelům, starší články jsou volně přístupné 

• elektronická verze zahrnuje články od roku 2005 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Čtenář-měsíčník-pro-knihovny-157081557645309 

 

Tištěná i elektronické verze – vzhledem k odběratelské základně 
zahrnující rovněž knihovny v malých obcích považujeme zachování 
tištěné formy časopisu za prioritu. 
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• otevřenost časopisu vůči zřizovatelům, zvláště 
obcím 

 

• snaha o rozšíření povědomí o existenci časopisu 
směrem k menším obcím (důležitost  pro 
vzdělávání knihovníka, příležitost prezentovat 
aktivity obce) 

 

• důraz na skutečnost, že činnost knihoven přináší 
místu prospěch a že jsou významnými 
komunitními a kulturními středisky v místech 
svého působení 

 

Čtenář, malé knihovny a jejich 

zřizovatelé 



 

 

• Proč psát? 
– podělíte se o své zkušenosti a nápady s kolegy 

– přinesete inspiraci ostatním knihovníkům 

– zviditelníte svou práci před zřizovatelem 

 

• Naší snahou je autorský okruh spolupracovníků 
stále rozšiřovat.  

 

• Bližší informace: 

https://svkkl.cz/informace-pro-autory 

Pište i vy! 
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• Vychází deset čísel ročně (40 s.) a pro měsíce červenec 

a srpen navíc dvojčíslo (60 s.) 

 

• Cena zahrnující tištěnou i elektronickou verzi časopisu: 
460 Kč (cena jednoho čísla je 40 Kč, letní dvojčíslo 
60 Kč) 

 

• Objednávky na předplatné: 
– elektronicky na adrese: https://www.svkkl.cz/ctenar/objednat-

predplatne 

– přímo v redakci Čtenáře: e-mail: ctenar@svkkl.cz, 
tel.: 312 813 154, 601 553 210 

 

Jak Čtenáře získat? 

https://www.svkkl.cz/ctenar/objednat-predplatne
https://www.svkkl.cz/ctenar/objednat-predplatne
https://www.svkkl.cz/ctenar/objednat-predplatne
file:///C:/Users/vlkova/AppData/jednání s vedením/ctenar@svkkl.cz


1. Jaká témata by byla pro vás a vaši knihovnu 

potřebná a atraktivní? 

 

2. Hraje postoj vašeho zřizovatele podstatnou roli 

pro (ne)předplacení  časopisu? 

 

3. Jak ovlivňuje cena časopisu (460 Kč ročně) 

možnosti vaší knihovny si jej předplatit? 

 

 

 

Tři otázky pro vás 
(minianketa) 



Kontakty 

 

Redakce: 

 

• Šéfredaktor – PhDr. Jaroslav Císař 

     (obsahová náplň, autorské příspěvky) 

tel.: 312 813 154, 702 024 595, 

email: ctenar@svkkl.cz 

 

• Redaktorka – PhDr. Pavla Vlková 
(předplatné, tiskárna, inzerce) 

tel.: 312 813 154, 601 553 210 

email: ctenar.vlkova@svkkl.cz 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

Gen. Klapálka 1641 

272 01  Kladno 
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