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Milí příznivci časopisu Impulsy,
po delší odmlce se k vám konečně dostává nové číslo našeho časopisu. Témat kolem nás v poslední
době kroužilo takové množství, že jsme trpělivě vyčkávali na moment, kdy informační přehlcení
alespoň trochu pomine. Pro toto číslo jsme vybrali aktuálně velmi skloňované téma – digitální
technologie v knihovnách. Mnozí si technologie do knihoven již pořídili a není pochyb o tom, že to
bude velký trend. Ten však s sebou ovšem nese i to, že technologie nestačí jen umět používat, ale je
třeba také hledat kreativní způsob jejich dalšího využití včetně toho, jak předat zábavnou formou
toto vzdělávání dětem a mládeži.
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V tomto čísle se tak můžete těšit zejména na příspěvky sdílení dobré praxe, které jsou pro naši práci
tolik důležité a jež jsou velmi ceněné. O své zkušenosti se podělili Matty Čechovských a Helena
Chábová, kteří společně vedou kroužek Robotíme! v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Zavítali jsme na
Půdu plnou technických vymožeností Městské knihovny v Poličce. A o tom, že technologie nejsou jen
pro děti, jsme se přesvědčili v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. U kávy jsme vyzpovídali
Michaelu Mrázovou a detailně jsme se ptali na to, jak funguje MakerSpace v Moravskoslezské
knihovně v Ostravě, a nahlédli jsme se i do budoucnosti na projekt Černá kostka. Knihovna města
Ostravy nám představila návod, jak vdechnout druhý život knihám. A nechybí samozřejmě ani
doporučení tematických knih.
Příjemné letní čtení!
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