
StStřředoedoččeský krajeský kraj

zzáástupkynstupkyněě: Eva : Eva EntlerovEntlerováá, , BBusBBus (Hons)(Hons)
knihovnice knihovnice ČČeskeskéého muzea stho muzea střřííbra v Kutnbra v Kutnéé HoHořřee

a Mgr. Dana Hradilova Mgr. Dana Hradilováá

knihovnice Muzea knihovnice Muzea ČČeskeskéého krasu v Berounho krasu v Berouněě



Knihovna RegionKnihovna Regionáálnlníího muzea v Kolho muzea v Kolíínněě



Knihovna RegionKnihovna Regionáálnlníího muzea v Kolho muzea v Kolíínněě

�� knihovnice Gabriela knihovnice Gabriela JiroudkovJiroudkováá
�� v roce 2010 stv roce 2010 stěěhovhováánníí knihovnyknihovny
�� onon--line katalog zatline katalog zatíím nenm neníí k dispozicik dispozici
�� na www strna www stráánknkáách knihovny umch knihovny umííststěěn seznam n seznam 

odebodebííraných periodikraných periodik
�� www.muzeumkolin.cz/sluzby/verejnawww.muzeumkolin.cz/sluzby/verejna--knihovna/ knihovna/ 



Knihovna Muzea Knihovna Muzea ččeskeskéého venkova ho venkova KaKaččinaina

zdroj: http://www.nzm.cz/kacina/fotogalerie/



Knihovna Muzea Knihovna Muzea ččeskeskéého venkova ho venkova KaKaččinaina

�� knihovnice Alena knihovnice Alena ŠŠtecherovtecherováá
�� obsahuje cca 100 000 sv.obsahuje cca 100 000 sv.
�� ChotkovskChotkovskáá knihovna (40 000 sv.)knihovna (40 000 sv.)
�� projekt projekt „„Od kolOd koléébky do prbky do práácece““
�� www.nzm.cz/sbirky/muzejniwww.nzm.cz/sbirky/muzejni--knihovnaknihovna



Projekt Projekt „„Od kolOd koléébky do prbky do práácece““



MMěěstskstskéé muzeum a knihovna muzeum a knihovna ČČááslavslav

�� knihovnice PhDr. Drahomknihovnice PhDr. Drahomííra Novra Nováákovkováá
�� v r. 2005 slouv r. 2005 slouččeneníí MMěěstskstskéého muzea a Mho muzea a Měěstskstskéé knihovnyknihovny
�� v r. 2010 zakoupen knihovnv r. 2010 zakoupen knihovníí systsystéém m ClaviusClavius
�� zprovoznzprovozněěn onn on--line katalogline katalog
�� www.cmuz.cz/Muzeum/knihovna.htmwww.cmuz.cz/Muzeum/knihovna.htm



Knihovna Muzea Knihovna Muzea ČČeskeskéého krasu vho krasu v BerounBerouněě

�� knihovnice Mgr. Dana Hradilovknihovnice Mgr. Dana Hradilováá
�� ppřřííspspěěvek Poklady muzejnvek Poklady muzejníích knihoven od ch knihoven od 

Barbory Barbory KailovKailovéé vv odbornodbornéém m ččasopisu asopisu ČČeský kras eský kras 
XXXVI/2010XXXVI/2010

�� kk novým pnovým přříírrůůstkstkůům muzejnm muzejníích sbch sbíírek patrek patřříí cca cca 
30 kus30 kusůů šškolnkolníích uch uččebnic ze zruebnic ze zruššenenéého Stho Střřednedníího ho 
odbornodbornéého uho uččiliiliššttěě textilntextilníího vho v BerounBerouněě

�� na výstavna výstavěě „„Stopami liStopami liššekek““ jsou kjsou k vidviděěnníí knihy knihy 
ss liliššččíí ttéématikoumatikou



Fotografie Fotografie --Zbytky dZbytky dřřevevěěnnéého mostu pho mostu přřes es 
Berounku, nBerounku, náález datovaný do 14.stol.lez datovaný do 14.stol.



ŠŠkolnkolníí uuččebnice ze 2. ebnice ze 2. polpol. 20. stol.. 20. stol.



Výstava Výstava „„Stopami liStopami liššekek““



Knihovna Muzea T.G. RakovnKnihovna Muzea T.G. Rakovnííkk

�� knihovnice Kateknihovnice Kateřřina Uhrovina Uhrováá
�� výstava výstava „„Poklady muzejnPoklady muzejníí knihovnyknihovny““ trvtrváá do 18.9. do 18.9. 

20112011



Knihovna MKnihovna Měěstskstskéého muzea Sedlho muzea Sedlččanyany

�� informace poskytl informace poskytl řředitel muzea Mgr. David Hrocheditel muzea Mgr. David Hroch
�� knihovna otevknihovna otevřřena vena v řřííjnu roku 2004jnu roku 2004
�� kk dispozici ke studiu je 3321 knihovndispozici ke studiu je 3321 knihovníích jednotekch jednotek



Knihovna OblastnKnihovna Oblastníího muzea Prahaho muzea Praha--východvýchod

�� knihovnice Eva knihovnice Eva KryKryšškovkováá, Dis., Dis.
�� autorka výstavy autorka výstavy „„NNáávvššttěěvy osobnostvy osobností“í“



Knihovna RegionKnihovna Regionáálnlníího muzea vho muzea v MMěělnlnííkuku

�� knihovnice Eva Srbovknihovnice Eva Srbováá
�� dopldoplňňovováánníí fondu do limitu finanfondu do limitu finanččnníích ch 

prostprostřředkedkůů
�� knihovna zamknihovna zaměřěřena na vinaena na vinařřskou literaturuskou literaturu



Knihovna SlKnihovna Sláádedeččkova vlastivkova vlastivěědndnéého muzea ho muzea 
vv KladnKladněě

�� knihovnknihovníík Jik Jiřříí ŠŠttěěppááneknek
�� zapisovzapisováánníí do knihovnickdo knihovnickéého katalogu ho katalogu ččíítajtajííccíího ho 

uužž 15 000 svazk15 000 svazkůů
�� zalozaložženeníí oficioficiáálnlníích strch stráánek muzea na nek muzea na 

FacebookuFacebooku, kde je propagov, kde je propagováána i knihovnana i knihovna
�� fotodokumentace jednotlivých knih a fotodokumentace jednotlivých knih a ččasopisasopisůů



DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


