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Vážení čtenáři, 

v době adventní si Vám dovolujeme předložit druhé letošní číslo časopisu Knihov 
na – knihovnická revue, jež obsahuje osm příspěvků a je zakončeno rubrikou novinek 
ze zahraničí, která zde má své stálé místo. 

Blok recenzovaných příspěvků má tentokrát čtyři příspěvky. Prvním příspěvkem 
nás autoři pod vedením Evy Popovič seznamují s historií krajanských tisků – sbírek 
dokládajících život našich krajanů v době 2. poloviny 19. století v Severní Americe. 
Tyto tisky najdeme v Náprstkově muzeu v Praze. 

Druhý příspěvek kolektivu autorů pod vedením Lenky Maixnerové nás uvede 
do oblasti zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů 
Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky, které jsou boha 
tým zdrojem informací z vědy a výzkumu ve zdravotnictví. 

Třetí článek předkládá studii o využívání encyklopedie Wikipedie v rámci služby 
Ptejte se knihovny. Autorka Lucie Sakastrová si kladla za cíl zjistit, analyzovat a vy 
hodnotit změny a trendy ve využívání online encyklopedie Wikipedie v rámci české 
virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/). 

Tento blok uzavírá Barbora Drobíková s příspěvkem týkajícím se knihovních ka-
talogů v sémantickém webu. Článek se zabývá současnými trendy a přístupy, které 
ovlivňují nebo budou mít vliv na katalogizační standardy a procesy bibliografické kon 
troly. 

V bloku Knihovny a informace doma i ve světě přinášíme tři příspěvky, každý 
z jiné oblasti našeho oboru. Monika Hrušková seznamuje s Knihovnou knihovnické 
literatury, která je nedílnou součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. 
V letošním roce si tato odborná knihovna připomíná 60. výročí svého založení. Příspě-
vek představuje ve stručnosti historii knihovny i její současné aktivity. Článek Zdeňky 
Bosákové osvětluje velmi zajímavou a dosud málo známou problematiku výročních 
zpráv středních škol z období 19. století. Článek se zabývá vývojem výročních zpráv 
středních škol na území dnešní České republiky. 

Poslední zajímavý příspěvek, jehož autorem je Michal Černý, se zaměřuje na téma 
rozšířené reality a jejího uplatnění v tvorbě publikací. Rozšířená realita představuje 
jeden z trendů v ICT, který bude zásadním způsobem měnit informační chování. Je za 
ložená na myšlence přidání další informační vrstvy nad fyzickou realitu, kterou může 
uživatel vidět a určitým způsobem ji reflektovat. 

Do recenzí jsem si dovolila umístit informaci o velmi zajímavé, čtivé a myslím, že 
i přínosné publikaci (nejen pro náš obor) Společnost a vědění II od Petera Burkeho. 

Číslo tradičně uzavírá rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury, kde 
tentokrát najdete stručné referáty článků o knihovnictví ve Francii, Velké Británii, 
Polsku, ale také o mezinárodních odborných aktivitách, průzkumech aj. 
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Náš časopis se k Vám dostane na začátku prosince, tedy v době příprav na vá-
noční svátky či v čase bilancování všeho, co nám uplynulý rok přinesl. Věřím, že naše 
příspěvky, jakkoli odborné, Vám mohou být i milým společníkem. 

Do nového roku 2014 Vám všem za celou redakci přeji hlavně pevné zdraví, hodně 
štěstí, dobré přátele, úspěchy na poli osobním i profesním. 

Tímto také děkuji všem, kteří se na vzniku časopisu podílejí, dále všem členům 
redakční rady za jejich podnětné rady, pomoc i čas. Nejvíce chci ovšem poděkovat 
za zájem a přízeň Vám, čtenářům, pro které tento časopis tvoříme. 

Renáta Salátová 
výkonná redaktorka 

knihovna 


