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Knihovny a jejich 

služby 



Knihtisk 

• do pol. 15.stol. – šíření textů pomocí 

ručních opisů 

• pol. 15. stol. – vznik knihtisku - Johanes 

Gutenberg 

• tisk a rozmnožování textů 

• 15. století – rozšíření v Evropě 

• tisk bible 

• rozšiřování vzdělanosti 

 



Knihovna 

• instituce shromažďující knihy z různých 

oblastí, které je možno si vypůjčit nebo si 

je přečíst 

• nabízí služby čtenářům:  

– výpůjčka knih a jiných nosičů  

– zprostředkování bibliografických údajů 

– přístup k informačním zdrojům (internet…) 



Rozdělení knihoven 

1. Veřejné knihovny – může ji navštívit  
    kdokoliv i bez průkazu 
  - organizace dalších kulturních akcí 

2. Vysokoškolské knihovny – primárně pro 
studenty a vyučující 
 - specializují se na určité obory 

3. Specializované knihovny na neveřejných 
místech – v nemocnicích, ústavech,  
   podnicích 



Rozdělení knihoven 

4. Zámecké knihovny – umístění v    

    konkrétním objektu (hrad, zámek…), 

   slouží především k badatelské      

   činnosti 

4. Školní knihovny – určené žáků,   

   vyučujícím 

 - knihy se vztahují k vyučovaným  

   tématům 



Služby knihovny 

• výpůjčky absenční (domů) 

• výpůjčky prezenční (zapůjčení jen v 

knihovně) 

• kopírování z knih, podávání informací o 

fondu knih 

• meziknihovní služby 

• elektronické knihy 

• přístup k internetu 

 



Význam knihoven 

• uchovávání dokumentů, historických 

pramenů 

• rozšiřování vzdělanosti 

• velký zdroj informací 

• v dnešní době je její význam oslaben 

vlivem internetu 

• pořádání kulturních akcí pro veřejnost 

• plní zábavnou funkci čtenářům 

 



Významné knihovny  

• Národní knihovna české republiky 

• Městská knihovna v Praze 

• Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

• Klementinum 

 



Knihovna Václava Štecha ve 

Slaném 

• založena 17.10.1897 Václavem Štechem 

• má oddělení pro dospělé, pro děti, 

studovnu, veřejný internet 

• pobočka Na Dolíkách 

• infocentrum 

 



Knihovna Václava Štecha ve 

Slaném 

• vyhledávání pomocí on-line katalogu 

• knihu lze hledat podle autora, názvu, 

nakladatelství a roku vydání 

• knihu lze rezervovat, pokud je vypůjčená 

• knihu lze vypůjčit i z jiné knihovny 

• nabízí i elektronické zdroje (CD, kazety…) 

 

 







Úkoly pro žáky 

1. Zjisti, zda je v knihovně k dispozici kniha 

Večerní písně a od jakého je autora.  

 

2. Vyhledej v on-line katalogu knihu od B. 

Hrabala Slavnosti sněženek a zjisti, v 

jakém roce a v jakém nakladatelství byla 

vydána. 

 



Řešení 

1. Večerní písně / Vítězslav Hálek  

1.vyd.  Praha : SPN - pedagogické 

nakladatelství, 1955  91 s.  

2. Slavnosti sněženek / Bohumil Hrabal  

1.vyd.  Praha : Československý 

spisovatel, 1978  220 s.  

 

http://kvsonline.slansko.cz/opacsql2_0/zaznam.php?detail_num=47413&vers=3&lang=cze&user_hash=201303120541fdc0de62682ff65d57f8cf4bd0596009d710&ascdesc=0&sortby=NAZEV
http://kvsonline.slansko.cz/opacsql2_0/zaznam.php?detail_num=47647&vers=3&lang=cze&user_hash=20130312b3a050af2ab7227949476ec9c3b7e9376bdb1f51&ascdesc=0&sortby=NAZEV
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