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Library design for the 21st century: collaborative strate-
gies to ensure success / edited by behalf of IFLA by Diane 
Koen and Traci Engel Lesneski. Berlin; Boston: De Gruyter, 
[2019] ©2019. vii, 236 stran: ilustrace (převážně barevné), 
grafy, plány. ISBN 978-3-11-061465-7.

Publikace, která byla vydána v edici „IFLA Publications 
Series“, pojednává o projektech navrhování moderních 
knihoven, o zajišťování podpory pro nové budovy knihoven 
a renovace knihoven stávajících, o potřebě produktivní tý-
mové práce. Obsahuje dokumenty z nedávných konferencí 
a seminářů, které zpracovali oceňovaní architekti a vedou-
cí představitelé mezinárodního akademického a veřejného 
sektoru knihoven.
Kniha je ve fondu Knihovny knihovnické literatury pod 
signaturou Aaaa 41.215.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089157&local_base=KKL

650 Jahre Österreichische Nationalbibliothek: Jahresbe-
richt 2018. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2019. 
62 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile. ISSN 1728-4597.

Výroční zpráva Rakouské národní knihovny, která v uplynulém 
roce oslavila 650 let od svého založení. Publikace uvádí nej-
významnější události roku 2018, seznamuje s rozsahem slu-
žeb, které knihovna poskytuje, věnuje se informacím o digitální 
knihovně, o kulturních akcích, restaurování a konzervaci knihov-
ních fondů a v neposlední řadě uvádí přehlednou statistiku Ra-
kouské národní knihovny. Tuto publikaci, která zaujme svým 
netradičním grafickým zpracováním, naleznete v Knihovně 
knihovnické literatury pod signaturou Taa 10.063/B.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089898&local_base=KKL

Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích 
= History of public libraries in the Czech Lands / Jaromír 
Kubíček. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019, 327 stran: 
ilustrace, portréty, faksimile. ISBN 978-80-7051-250-0.  

Jak sám název napovídá, kniha se zabývá dějinami veřej-
ných knihoven v Čechách a na Moravě.  Byla vydána u pří-
ležitosti stého výročí přijetí prvního knihovního zákona. Ma-
puje historii veřejných knihoven až po začátek 21. století. 
Je velmi přehledně členěna na jednotlivá historická období, 
v přílohách čtenář nalezne i anketu časopisu Světozor z roku 
1870 a přehled českých obecních knihoven v roce 1910. Tato 
poutavá kniha je určena nejen odborníkům, ale i čtenářům, 
kteří se zajímají o knihovny, jejich historii, vývoj i současnost. 
Publikace je dostupná pod signaturou Kda 41.232.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089945&local_base=KKL
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Arhiivkogu Rahvusraamatukogus: Eesti kultuuri-
pärandi hoidja = Archival collection in the National 
Library of Estonia: cherishing Estonian cultural he-
ritage / koostanud Helle Remmelt, Kaire Lass. Tallinn: 
Eesti Rahvusraamatukogu, 2013. 128 stran: barevné ilu-
strace, faksimile. ISBN 978-9949-413-43-0.

Tato publikace seznamuje čtenáře s bohatou sbírkou ru-
kopisů a starých tisků, která je součástí knihovních fondů 
Estonské národní knihovny v Tallinnu. Věnuje se histo-
rii této sbírky, jejímu doplňování, uchovávání a ochraně 
v zájmu zachování dokumentů budoucím generacím. 
Publikace je dvojjazyčná, obsahuje souběžný estonský a anglický text. Je doplněna 
množstvím barevných ilustrací a faksimilií. 
V Knihovně knihovnické literatury ji můžete najít pod signaturou Taa 41.203.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089966&local_base=KKL

The new public library: design innovation for the twenty-
-first century / R. Thomas Hille. New York; London: Rout-
ledge, Taylor & Francis Group, [2019]. 456 stran: barevné 
ilustrace, plány. ISBN 978-113-832-673-6. 

Kniha představuje veřejné knihovny v různých zemích světa 
od 2. po 21. století. Zaměřuje se jak na knihovní budovy, kte-
ré ukazuje na velkém množství barevných fotografií, tak i na 
krásné a působivé interiéry. Publikace je doplněna i plány 
knihoven a dobovými ilustracemi. V Knihovně knihovnické 
literatury dostupná pod signaturou Aa 41.134. 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000089508&local_base=KKL

Yoga and meditation at the library: a practical guide for 
librarians / Jenn Carson. Lanham; Boulder; New York; Lon-
don: Rowman & Littlefield, [2019]. xviii, 165 stran: ilustrace. 
ISBN 978-1-5381-1687-6.

Autorka, která je profesionální učitelkou jógy a ředitelkou 
knihovny, vede již po deset let ve školách a knihovnách jó-
gové a meditační programy. Předkládá tuto příručku, aby 
nabídla ostatním inspiraci a zkušenosti pro rozvíjení podob-
ných činností v knihovnách. V knize najdete 21 programo-
vých modelů, včetně choreografických jógových sekvencí 
s obrázky, jakož i rady pro poskytování programů. 
Kniha je v Knihovně knihovnické literatury dostupná 
pod signaturou Seb 41.244.
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090432&local_base=KKL

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

VAVROŠOVÁ, Zuzana. Tipy z Knihovny knihovnické literatury. Knihovna: knihovnická 
revue, 2019, 30(2),106–107. ISSN 1801-3252.


