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Začátek každého roku nás nutí bilancovat. V knihovnách o statistikách, v osobním životě o úspěších a
splněných či nesplněných předsevzetích. Někdo chce třeba i hubnout. Impulsy nabízí tentokrát
opravdu obsáhlé a hutné číslo.
Začneme minulostí a podíváme se na dětská oddělení očima Jiřího Mahena v podání Jany Černé
z Mahenova památníku. Rok 2016 v knižním světě přiblíží v rubrice Doporučujeme statistika
oceněných knih, jak ji zpracovala Pavlína Lišovská, a Ke kávě jsme pozvali knižní bloggerku roku –
Zuzanu Moravcovou (z blogu Život mezi řádky). Další připomínkou je ohlédnutí za anketami, jež se
váží k jednotlivým tematickým číslům časopisu a jejichž výsledky stojí jistě za povšimnutí (viz níže).
A pak se vrhneme do budoucnosti. V rubrice Inspirujeme se se zaměříme na současnost a
budoucnost dětských oddělení (a nejen jich). Nejde jen o nákup technologií, jde o jejich reálné využití
a hledání inspirace všude, kde to jde. Proto se můžete podívat na kaleidoskop názorů na
technologie z pohledu pedagogů MŠ, ZŠ i VŠ a knihovníků. V rubrice Pře(d)kládáme vás
Markéta Tomčíková zavede do světa zásadních knih řecké literatury pro děti a mládež.
Patří podle vás moderní technologie do knihoven? Hlasujte v aktuální anketě.

Výsledky anket za rok 2016
roč. 2, č. 5/2016
Jaké typy pohádek v knihovně nejvíce využíváte při besedách s dětmi?
Tradiční české pohádky: 147
Tradiční zahraniční pohádky: 117
Moderní české pohádky: 132
Moderní zahraniční pohádky: 113
Celkem hlasovalo: 509

roč. 2, č. 4/2016
Kterou z terapií byste rádi praktikovali ve vaší knihovně?
Biblioterapii: 221
Muzikoterapii: 208
Arteterapii: 217
Jinou expresivní terapii: 187
Celkem hlasovalo: 833
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roč. 2, č. 3/2016
Jak vaše knihovna spravuje fond pro dospívající?
Knihy jsou součástí fondu dětského oddělení: 398
Knihy jsou součástí fondu pro dospělé: 295
Knihy jsou součástí fondu pro dospívající: 401
Fond pro dospívající neodlišujeme: 377
Celkem hlasovalo: 1094

roč. 2, č. 2/2016
Měla by se knihovna věnovat i nabídce aktivit pro nejmenší (věk 0-3 roky)?
ano: 233
ne: 246
nevím: 201
Celkem hlasovalo: 680
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