Informace na starém dobrém místě

Seznam akcí knihoven k Březnu měsíci internetu 2001



Beroun

Městská knihovna
0311/626372
ludv@knihovna.ber.cz
Akce pro veřejnost:
Poprvé pracujeme s internetem, instruktážní akce pro začátečníky, průběžně celý měsíc

Bohumín

Městská knihovna 
069 / 601 2203
leparova@knih-bohumin.cz
http://www.knih-bohumin.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro seniory: 1 hodina s konzultací zdarma,@@1 + 1 = 1 + 1: náborová akce pro děti do 15 let, tj. 1 hodina Internetu zdarma pro každého čtenáře, který přivede do knihovny nového čtenáře, vč. 1 hodiny pro nově zapsaného,@@Internet pro pedagogy ZŠ: "Internetové lekce" pro zájemce z řad učitelů základních škol,@@Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny: propagace informačních služeb knihovny poskytovaných na základě Internetu v regionálních sdělovacích prostředcích.@@Pozn.: Všechny akce průběžně celý březen.
Vznik "Internet klubu" a "Junior Internet klubu" při MěK pro pravidelné návštěvníky Internetu.

Bochov

Městská knihovna
017/3228348
metodik_ok@kvary.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří - Vzdělávací akce Poprvé na Internetu pro veřejnost, 1.3.  - Lekce Nebojte se Internetu, pro žáky 6.-8. roč.ZŠ,  6 lekcí, 8.3. Pro žáky a studenty bude přístup k Internetu v tomto měsíci zdarma, pro ostatní uživatele prvních 15 minut zdarma
Jiné akce:
Zpracování přehledu nejzajímavějších vyhledávačů, praktických adres - autobusová spojení, zaměstnání, telefonní seznam atp.

Brno

Moravská zemská knihovna
05/42162182 05/41646115
zabak@mzk.cz
http://www.mzk.cz
Akce pro veřejnost:
Slavnostní otevření nové budovy MZK 29. března. Provoz pro veřejnost bude zahájen v pondělí 2. dubna k dispozici bude 7 studoven vybavených 100 počítačovými studijními místy pro databáze, multimédia i Internet
Vzdělávací akce pro knihovníky:
V měsíci březnu proběhnou první vzdělávací kurzy základní informační gramotnosti v počítačové učebně Vzdělávacího centra v nové budově MZK. 
Jiné akce:
V souvislosti se slavnostním otevřením nové budovy MZK se bude v pátek 30. března konat v této budově konference Knihovny na prahu 21. století

Knihovna Jiřího Mahena
05/43246674
hubikova@kjm.cz
http://www.kjm.cz
Akce pro veřejnost:
Elektronické informační zdroje KJM, beseda pro veřejnost, uvádí Alina Pietrynczaková, 22.3.2001, 14 hod., Ústřední knihovna KJM v Brně, Šujanovo nám. 1. - Internet pro ženy, beseda pro veřejnost, uvádí Zdeňka Dohnálková a Alina Pietrynczaková, 29.3.2001, 14 hod., Ústřední knihovna KJM v Brně, Šujanovo nám. 1
Jiné akce:
Začínáme s internetem, celoměsíční nabídka besed pro školy v ústřední knihovně KJM v Brně, Šujanovo nám. 1 - Víš, co je internet? celoměsíční soutěž a besedy pro žáky II. stupně ZŠ, v automatizovaných sídlištních pobočkách KJM v Brně-Bystrci, Vondrákova 15 a v Brně-Líšni, Masarova 9

Bruntál

Městská knihovna 
0646/ 717 188
danitvar@miesto.sk
http://www.mekbruntal.cz/
Akce pro veřejnost:
Pro dospělé čtenáře: Webové stránky knihoven, internetová nakladatelství a knihkupectví - beseda@Pro děti: Internet pro děti (seznámení s vyhledáváním na webu, www stránky určené dětem) - beseda@Termíny akcí budou upřesněny na nástěnce v knihovně a na webové stránce knihovny: http://www.mekbruntal.cz/

Břeclav

Městská knihovna
22149
balgova@knihovna-bv.cz
http://www.knihovna-bv.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří s přístupem k Internetu zdarma - Seminář pro veřejnost Jak se připojit k Internetu, zdarma - Soutěž pro děti Internet aneb počítačem do knihovny, zahájení soutěže 1.3., ukončení soutěže s vyhodnocením nejlepších účastníků v Týdnu knihoven
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Seminář pro knihovníky okresu Břeclav Internet a knihovny

Česká Bělá 122

Místní lidová knihovna
0451/444156
mk.cb@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
Víš, co je Internet? akce pro děti, povídání o možnostech, doporučení webových stránek - Začínáme s Internetem pro žáky základní školy (termíny akcí dle přání školy) - Internet levně, sobota 10.a 24. března možnost připojení za levný sobotní tarif ( 8 -12 hod., 14 -17 hod.) - Večerní posezení s kávou a Internetem pro ženy. Návštěva stránek o módě, kosmetice, vařeni, ruční práce....  

Černilov

Místní lidová knihovna
049/5921936
knihovna.cer@volny.cz
Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří - Senior surfing, 7.3. -  Nejvzdálenější přítel, soutěž pro děti - hledání pomocí Internetu, 14.3. - Internet pro začátečníky, instruktáž na WEB TRENAŽERU, průběžně
Vzdělávací akce pro knihovníky:
21.3. - školení pro knihovníky obvodu

Česká Lípa

Městská knihovna
425823283
knihovna@clnet.cz
http://www.knihovna-cl.cz
Akce pro veřejnost:
Čtvrtky zadarmo...internet zdarma pro čtenáře MěK každý březnový čtvrtek (začínáme 1.3.) - Poprvé na internetu, aneb internet pro nezasvěcené (2x do měsíce) - Internet pro seniory, aneb surfujeme v každém věku (2x) - databáze na internetu - TAM-TAM - Anopress, EBSCO, knihovny na internetu 

České Budějovice 

Státní vědecká knihovna
038/6357561
kares@cbvk.cz
http://www.cbvk.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace služeb v regionálním tisku (jak zpřístupnění služeb knihovny na www, tak přístup čtenářů k Internetu v knihovně, on-line databáze a další elektronické informační zdroje)
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Školení Internet pro knihovníky
Jiné akce:
Osloveni významných českobudějovických institucí a firem s nabídkou možností elektronických informačních zdrojů

Český Krumlov

Městská knihovna
0337/714 765
votrelova@knih-ck.cz
http://www.knih-ckrumlov.cz
Akce pro veřejnost:
Na pobočkách MěK sídliště Mír a sídliště Plešivec bude zprovozněna internetová stanice pro veřejnost. Po celou provozní dobu bude k dispozici zájemcům pracovník, který bude provádět instruktáž, 1.3.2001,  po celý březen bude Internet na pobočkách zdarma, pro 1 zájemce max. 1 hodina denně. - Internet dětem, 5 počítačů bude k dispozici dětským čtenářům, max. 1 hodina zdarma pro každého zájemce, 7.3.2001, 13,00-16,00 - Internet dospělým, přístup opět k 5 počítačům, pro každého zájemce max. 1 hod. zdarma, dle potřeby individuální instruktáže pro začátečníky, 21.3.2001, od 14,00 do 17,00 - Na Internet do studovny MěK , 1 internetová stanice pro čtenáře knihovny, přístup zdarma, max. 1 hodina denně pro 1 uživatele, 26.3.- 30.3.2001

Český Těšín

Městská knihovna
0659/746950
info@knihovna.ctesin.cz
http://www.knihovna.ctesin.cz
Akce pro veřejnost:
INTERNET 1 hodinu ZDARMA pro všechny od 15 do 100 let, 5.3.-9.3.  - Elektronické informační zdroje: Sbírky zákonů, databáze odborných zahraničních periodik - Školení pro veřejnost, každý pátek v březnu dopoledne - SVĚT INTERNETU Internet a jeho možnosti, přednáška pro veřejnost, 7.3.

Dačice

Městská knihovna
332/422 397
knihovna@dac.cz
Akce pro veřejnost:
Nebojíme se vstoupit na informační dálnici, Internet pro seniory, seznamování se s Internetem - 14.3., 13 hod. - Internet pro maminky, seznamování se s Internetem, 28.3., 14 hod. 

Děčín IV - Podmokly

Městská knihovna
0412/530 976, 0605/962 010
reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz
Akce pro veřejnost:
První setkání s internetem, každou středu od 9.00 do 12.00 ve studovně bezplatné proškolení a 1/2 hodiny samostatné práce, určeno zejména seniorům a maminkám na mateřské dovolené - 15 minut zdarma přístupu na internet v hlavní půjčovně a ve studovně - v dětském oddělení bezplatný přístup k internetu - Beseda o světě internetu s panem Stanislavem Edrem, jednatelem firmy New Space s.r.o.,  6. a 20. března v 18.00 hod. ve studovně
Partner projektu na podporu rozvoje internetu Okresního úřadu Děčín při tvorbě speciálních stránek www.e-okres.cz, propagace akcí v rámci BMI v regionálních médiích (TV, rozhlas, tisk)

Domažlice

Městská knihovna
0189/723041
knihovna@mekbn-domazlice.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří pro celou rodinu, 3.-4.3., 9.00 -18.00 hod., bezplatný přístup, prezentace možností využívání internetu - Nebojte se internetu, 6.3. - Internet pro učitele a státní správu, 6.3., 9-16 hod., prezentace databází TAM-TAM - Anopress a EBSCO, Euroskop-server MZV -  Podnikatelé! E-mail zvyšuje prestiž vaší firmy! Přijďte si pořídit vlastní e-mailovou adresu! 20.3. od 17.00, bezplatný přístup, pomoc podnikatelům při registraci a zřízení e-mailové adresy na volně přístupných postech - nabídka možností využívání databáze EBSCO med v MěkBN při ředitelské poradě primářů oddělení nemocnice
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Knihovny a internet, 8.3., 9-12 hod. Prezentace využívání internetu pro knihovny, které dosud k internetu nejsou připojeny. - Informační databáze pro knihovny, 15.3., 9 -12 hod. prezentace databází TAM-TAM - Anopress a EBSCO pro knihovny

Havlíčkův Brod

Okresní knihovna
0451/233 53
benakova@okhb.cz
Akce pro veřejnost:
bezplatný přístup na Internet pro všechny uživatele na 30 minut - Internet pro děti - Internet pro ženy - Internet pro muže - Internet pro handicapované

Hodonín

Okresní knihovna
0628/321213
knihovna.ok@hod.czn.cz
http://www.knihovna-hod.cz
Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří: každé pondělí a úterý Internet zdarma - každý čtvrtek bezplatně po nezaměstnané Hledej práci přes Internet - Výstava literatury o Internetu. - Rozšíření počtu míst v měsíci březnu pro vyhledávání na Internetu. - Zábavný kvíz o Internetu
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Základní školení o Internetu, 14.3. pro pracovníky profesionálních knihoven okresu

Hradec Králové

Okresní knihovna 
049/5511195
jan.peta@knihovnahk.cz
http://www.knihovnahk.cz
Akce pro veřejnost:
Internet zdarma: po celý měsíc březen bude využití všech veřejně přístupných internetových terminálů Okresní knihovny v Hradci Králové bezplatné - Seznam regionálních webových adres: informační středisko Okresní knihovny v Hradci Králové zpracuje pro svoje klienty seznam aktuálních webových adres z regionu Hradec Králové (=město a  okres)  
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Seminář o využití Internetu: seminář o praktickém využití internetových služeb a databází pro pracovníky obecních knihoven okresu Hradec Králové (termín upřesníme dodatečně)

Hradec Králové

Státní vědecká knihovna - studovna
049 551 45 25
malkova@svkhk.cz
Akce pro veřejnost:
Novinky - prezentace elektronických databází v nové počítačové učebně pro širokou veřejnost, 7.,14.,21.,28.3., od 13 do 18 hod. 

Hroznová Lhota

Místní lidová knihovna
0631/327 871
knihovna_hr.lhota@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
Poprvé u Internetu - každé úterý a pátek pro nové zájemce včetně proškolení

Humpolec

Městská knihovna
0367-537354
knihovna@mail.spacecom.cz
http://www.infohumpolec.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro začátečníky ZDARMA, 13. a 20. 3., 14-15 hod. - INTERNET I NA VENKOV. Celý březen budou mít vesnické školy možnost navštívit naší internetovou studovnu, kde je podrobněji seznámíme s internetem, k čemu slouží jak se s ním pracuje. Chceme oslovit ředitele škol a v rámci BMI jim dát každé úterý a čtvrtek naší studovnu k dispozici - INTERNET I PRO DĚTI A MLÁDEŽ od března 2001 budou zpřístupněny 2 internetové stanice v našem oddělení pro děti a mládež, Internet pro děti od 12 let - Jak s internetem, jednorázové kurzy, zdarma, pro děti, které mají zájem chodit na Internet do dětského oddělení - Internet pro začátečníky, kurzy pro dospělé, 4xměsíčně, každé úterý 19.30 - 21.00 vede zkušený lektor 

Cheb

Okresní knihovna
0166/422368-9
Marie.Mudrova@knih-cheb.cz
Akce pro veřejnost:
Ve dnech 5.-9.3. vždy od 18-20 hodin prezentace informačních zdrojů - Poprvé u internetu, 3. a 10. 3. školení pro veřejnost -  v sobotu 17.3. školení pro veřejnost s účastí odborníka k zodpovídání dotazů  - ve dnech 26.- 30.3. týden internetu

Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb
0396/651 250
knihovna@skks.cz 
http://www.skks.cz
Akce pro veřejnost:
Týden otevřených dveří se speciálními nabídkami v týdnu 26. - 30. 3. 2001. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se se službami Internetu a jeho obsluhou. Určeno začátečníkům. a) Pro začínající Internetisty, b) Pro děti do 15 let (v dětském oddělení) - Exkurze a besedy pro školní třídy v měsíci březnu: Co je Internet a jak se připojit, Jaké informace lze najít, www, vyhledávací služby, elektronická pošta,  vlastní www stránka SKKS, on-line katalog knih na Internetu. Datum a rozsah besedy dojednají školy s vedoucí oddělení studovny. 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Interní seminář pro zaměstnance knihovny a SKKS - práce s databázemi a Internetem, zejména TAM-TAM - Anopress, EBSCO apod. - Internet pro knihovníky MLK a starosty, jeden den práce s Internetem + poradenství, jak se v podmínkách malých obcí dostat k Internetu 

Chotoviny

Středisková knihovna
0361/851295
knihovna.chotoviny@cmail.cz
Akce pro veřejnost:
Slevy při použití Internetu: první čtvrthodina zdarma (celý měsíc). -  Internetové besedy se žáky ZŠ Chotoviny (během měsíce března), zaměření na knihovny na Internetu. Umožnit využití Internetu v době, kdy je knihovna veřejnosti uzavřena (celý měsíc). -  Anketa pro čtenáře:  Kdybyste chtěli využívat Internet. 

Jablonec nad Nisou

Městská knihovna
310951
studovna@jablonec.cz
Akce pro veřejnost:
Internet zdarma pro veřejnost každé pondělí v březnu. - 2 x beseda o internetu pro ty, co se s ním ještě nesetkali - Žádný strach z internetu, základní seznámení s internetem, 5. a 12. 3. 2001 od 10.00 hod.- Setkání občanů s politiky regionu, beseda pro širokou veřejnost, 19.3.2001 v  16,00 hod., občané budou hovořit s poslanci, senátory, zástupci města i kraje o problémech, které je budou nejvíce zajímat. Prostřednictvím internetu, směrovaného na studovnu budou moci již předem, během března klást otázky, které budeme předávat  tázaným.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Seznámení knihovníků z poboček s intenetem, 19.3.2001 v 10.00 hod. Určeno neprofesionálním pracovníkům.

Jáchymov

Městská knihovna
0164/811 411
knihovna.jachymov@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
V březnu, ve výpůjční dny: pondělí, úterý, čtvrtek, vždy od 15,00-16,00 hod. bude poskytována internetová služba uživatelům za poloviční poplatek ( 40,- Kč./hod.) - Já a Internet, čtenářská anketa o významu Internetu -  Co víš o počítači a Internetu? kvíz pro mládež - Jáchymov na Internetu, prezentace webových stránek města za poloviční poplatek -  My a počítače, výstavka knih o výpočetní technice a Internetu. -  Začínáme s počítačem aneb knihovnice radí seniorům při výběru literatury pomocí počítače Všechny uvedené akce budou probíhat průběžně v březnu.

Jičín

Městská knihovna
0433/532833
knihovna@jicinet.cz
knihovna.inext.cz/jicin
Akce pro veřejnost:
Knihovna bude napojena na městský informační systém, zvýší se počet internetových počítačů. Chceme do knihovny znovu přivést zájemce o práci s Internetem, nabídneme možnost individuálních instruktáží zájemcům z řad veřejnosti. Akce bude probíhat celý měsíc březen za 50% slevy. Možnost seznámit se s Internetem bude nabídnuta také základním školám, pro ně bude připraveno seznámení  s nejčastějšími vyhledávači, zaměříme se na knihovnické katalogy a možnosti jejich využití.Pro zájemce o databáze zaměřené na hudbu vydáme stručný /cca 4 s./ písemný materiál a nabídneme i individuální proškolení u počítače. 

Jihlava

Městská knihovna
066/7301427
spol.vedy@knihovna-ji.cz
http://www.knihovna-ji.cz
Akce pro veřejnost:
Seniorsurfing, 6. a 13.3. -  Prima jízda /Internet pro ženy/, 8. a 15.3. - Knihovna na Internetu, 12.-16.3., prezentace Internetu pro nevidomé /pro SONS,knihovníky, členy zastupitelstva/, virtuální knihovna, encyklopedie, vyhledávače, maturity /pro studenty SŠ/, vyhledávání v databázi TAM-TAM - Anopress s instruktáží /dle individuálních rezervací,zdarma/ - Internet pro pedagogy, 19.-23.3., prezentace databází /TAM-TAM - Anopress, EBSCO, ProQuest, region, encyklopedie/, ve spolupráci se školským úřadem - Evropa na Internetu, 26.-30.3., informace o EU, vyhledávače, ve spolupráci se školským úřadem - Prázdniny s Internetem v městské knihovně /tentokrát již v únoru/, 5.-9.2., pro děti a studenty Internet zdarma, pro začátečníky individuální instruktáže - Starou dobrou Evropou křížem krážem, část etapové vědomostní hry pro žáky ZŠ, země EU na Internetu - Anketa pro uživatele 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Seminář pro knihovníky a zřizovatele, kteří začínají s Internetem  /prezentace, instruktáž, zajímavosti/, 13.3.
Jiné akce:
Edukační keramika s Internetem, 1.,8.,15.,22.,29.3., dotvoření keramických polotovarů s pomocí elektronických informací - Informační letáky s tematickými seznamy nejzajímavějších adres - Seznam doporučené literatury o Internetu. -  Program knihovny bude začleněn do projektu Dny Internetu ve městech

Jílové u Prahy

Městská knihovna
24 28 22 00
mestknihovna@volny.cz
http://www.jilove.cz
Akce pro veřejnost:
Jak získávat a používat informace, knihovnice v dětském oddělení ukáže dětem 6. tříd, kde a jak vyhledávat informace v knihovně (slovníky, encyklopedie, katalogy), použití a možnosti internetu a encyklopedie v elektronické formě

Kaplice

Městská knihovna
332/312641
knihovna@cb.bohem-net.cz
Akce pro veřejnost:
Na zahájení BMI chceme spustit výpůjční protokol v dospělém oddělení, přes počítače. Jeden týden poskytneme přístup na Internet zdarma v naší internetové studovně.  

Karlovy Vary

Okresní knihovna
017/3228348
jbanzetova@email.cz
http://www.knihovna.kvary.cz
Akce pro veřejnost:
Seznámení s databázemi a zajímavými adresami na Internetu, 7. a 21.3., pro pedagogy  - Jak vám Internet pomůže v životě (spolupráce s Klubem žen), 14. a 28.3., pro ženy - Co nabízí Internet, akce pro základní a střední školy, návštěva dle individuální dohody - Počítač a já, dotazník pro děti, celý březen, vyhodnocení začátkem dubna  
Vzdělávací akce pro knihovníky:
orientace na Internetu - příprava pracovníků poboček na připojení k Internetu
Jiné akce:
hudební oddělení: brožurka, webové servery s hudební tématikou, zahájení provozu 

Karviná - Mizerov

Regionální knihovna Karviná
069/634 83 01
moskorova@rkka.cz
http://www.rkka.cz
Akce pro veřejnost:
Beseda s Vladimírem Vrabcem, odborníkem na internet - beseda Ženy a internet pro veřejnost, 21.3.2001 - beseda Internet - podnikatelská příležitost nebo  hrozba? pro střední školy, 22.3.2001 - Internetcluby pro dospělé - Děti, ukažte svým rodičům, jak si tykáte  s internetem, každé dítě, které přivede svého rodiče do knihovny, aby ho seznámilo s internetem, bude mít přístup na internet 30 min. zdarma

Kladno

Státní vědecká knihovna
0312/213122, 213149
Pavlik@svkkl.cz
http://svkkl.cz
Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří: 7.3.2001 určený především studentům, 28.3.2001 určený nejširší veřejnosti -Zahájení cyklu setkání seniorů s internetem, výuka práce s int., zajištěno pokračování v dalších měsících, 21.3.2001

Klatovy

Městská knihovna
0186/23115, 23126
studovna@knih-kt.cz
http://www.knih-kt.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace plnotextové databáze TAM-TAM – Anopress, EBSCO - školení zájemců, vyhledávání, propagace formou inf. letáků - Internet pro zdravotně handicapované a seniory, vždy ve středu v průběhu března od 9 - 12 hod. - Internet hrou, pro poučení i zábavu, seznámení s internetem spojené se soutěží, pro školní družiny (3.r.) 

Kostomlaty pod Milešovkou

Místní lidová knihovna
0417/871118,0602/844197
mlk.kostomlaty@seznam.cz
Akce pro veřejnost:
Setkání s internetem pro pracovníky knihoven a zřizovatele mikroregionu Svornost-obce Světec, Hostomice, Ledvice, Ohníč a Kostomlaty p/Mil. - Zpřístupnění informačního zdroje problémové mládeži, ve spolupráci s Výchovným ústavem v obci  - Víkendy s Internetem
Vzdělávací akce pro knihovníky:
V rámci Setkání knihovníků z obcí mikroregionu provést seznámení s automatizovaným výpůjčním systémem
Jiné akce:
Ve spolupráci se školou rozpracovat www stránky třídy, školy, obce i knihovny  -Ve spolupráci s obcemi mikroregionu připravit scénář www stránek - Pomocí instalované webové kamery zprostředkovat videokonferenci on-line  - Internetem po Českém středohoří

Kralovice

Městská knihovna
0182/396 333
knihovna.kralovice@iol.cz
Akce pro veřejnost:
školení - 4 informační lekce pro děti a mládež o práci s internetem v měsíci březnu

Krnov

Městská knihovna
0652/10905
knihovna@knihkrnov.cz
Akce pro veřejnost:
Prázdniny s internetem v městské knihovně, bezplatný přístup k internetu se základní instruktáží, pro dětské čtenáře - Internet bezplatně po dobu jednoho týdne i pro dospělé registrované čtenáře

Kroměříž

Knihovna Kroměřížska
0634/330119
knihovna@knihkm.cz
http://www.knihkm.cz
Akce pro veřejnost:
Hudba na internetu, beseda hud. odd. pro žáky ZŠ (březen - dle zájmu škol) - Co umí internet, dětské odd, nabídka besedy pro žáky 8 školních družin ve městě - Vyhledej na internetu, celoměsíční soutěž pro děti - EU na internetu, přednášky s tematikou EU pro veřejnost - Otevřený internet, přístup veřejnosti k internetu mimo půjčovní hodiny, školení, zdarma. V době jarních prázdnin: Internet pro děti,  v dopoledních hodinách knihovna otevřena - Databáze na internetu, prezentace databází přístupných v Knihovně Kroměřížska mimo půjčovní hodiny  pro školy, veřejnost,...  - besedy s přesahem i do dalších měsíců školního roku - dle zájmu - NNO (neziskové nevládní organizace) na internetu, pro NNO - Seniorsurfing, II. ročník školení seniorů v práci s internetem - Dyslektiksurfing, seznámení s internetem, surfování dětí ze spec. dyslektických tříd ZŠ ( l. část., pokrač. září)
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Informační gramotnost - opakujeme A - Z, pro profesionální pracovníky Knihovny Kroměřížska (pokračujeme i v dalších měsících) - Britská rocková scéna na internetu, 1. 3. 2000 v rámci hudebního vzdělávání knihovníků (adresy, servery), pro účastníky z hudebních oddělení knihoven ČR
Jiné akce:
Literární líheň na stránkách knihovny, propagace lit. dílny pro nejmladší autory - Hledejte s námi, tištěný materiál pro uživatele internetu v půjčovně pro děti i dospělé, nejzajímavější adresy, vyhledávače, servery.

Kyjov

Městská knihovna
0629/614358
mek@kyjov.cesnet.cz
Akce pro veřejnost:
Měsíc otevřených dveří - vstup do čítárny a studovny zdarma - přístup 3 internetových stanic, z toho 1 internet pro nevidomé a slabozraké s ozvučeným a zvětšujícím programem, zvětšující program i pro dyslektiky - Měsíc otevřených dveří, 1.-31.3. - Po celý březen sleva 30,- Kč/hod. za použití internetu
Jiné akce:
půjčovna pro dospělé, odd.pro děti: elektronické katalogy, CD-ROM s naučnými encyklopediemi, přístup po celý rok zdarma, využití nabídky informačních zdrojů z oblasti státní správy a samosprávy prostřednictvím webových stránek města Kyjova, přístup zdarma. - Představení knihovny jako garanta rovnoprávného přístupu občanů k informacím a internetovým sítím, prezentace knihovnických služeb ve všech odděleních knihovny - setkání s představiteli města, státní správy a samosprávy a kulturními partnery s ukázkami  elektronických informačních zdrojů knihovny a s prezentací její činnosti.

Lanškroun

Městská knihovna
0467/522708
mkn@inlan.cz
Akce pro veřejnost:
50 % sleva za napojení ve dnech:  7.,14.,21.,28. 3. od 12 do 17 hod., instruktáž pro čtenáře dětské půjčovny -  6.,20. 3. instruktáž pro dospělé zájemce /zaměření též na služby TAM-TAM - Anopress/

Lipník nad Bečvou

Městská knihovna
0641/77 11 57
bmusilova@lipniknb.cz
http://www.lipniknb.cz 
Akce pro veřejnost:
NEBOJTE SE INTERNETU, S NÁMI TO DOKÁŽETE! Akce probíhající každou středu po celý rok 2001 počínaje únorem. Je určena všem zájemcům. V březnu budou mít všichni jednu prezentaci zdarma,v ostatních měsících  nečtenáři zaplatí běžný poplatek za Internet, čtenáři opět jednu prezentaci zdarma.V měsíci březnu dle zájmu i mimo půjčovní dobu. Obsah prezentace: základy práce s Internetem,vyhledávání pomocí vyhledávačů, e-mailové schránky, www stránky knihoven, možnosti vyhledávání v databázích EBSCO, PROQUEST, komunální informace, EU. - VÍM CO JE INTERNET? VÍM! Akce pro děti. Zaměřeno na vyhledávání informací pro studium i volný čas, 7. a 21.3.2001 - INTERNET A SAMOSPRÁVA, pro starosty a jejich spolupracovníky regionu Lipnicka. Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím, www stránky obcí, Bulletin MOOL, 14.3.2001 - SLEVA pro stálé uživatele Internetu, registrované čtenáře, v měsíci březnu půl hodiny zdarma.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
VŠE CO VÍME O INTERNETU VÍTE I VY, akce pro dobrovolné knihovníky okolních obcí. Seznámení s prací na Internetu, vyhledávání atd., dle individuálního zájmu jednotlivých účastníků, 7.3.2001
Jiné akce:
ANKETA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE - CO MI ŘÍKÁ SLOVO INTERNET  Zjištění dosavadního využívání a dalších požadavků čtenářů na rozšíření služeb v této oblasti. 

Litoměřice

Okresní knihovna
0416/732453
hudebni@ok-litomerice.cz
http://www.ok-litomerice.cz
Akce pro veřejnost:
Dětské oddělení: soutěž Tvorba webových stránek - Po celý měsíc Internet pro děti zdarma - On-line test, kvíz - Exkurze pro ZŠ. - Regionální informační středisko: prezentace zdrojů on-line přístupných přes Internet (databanka TAM-TAM - Anopress, EBSCO) - Pro každého čtenáře knihovny 30 min.Internetu zdarma 
(19.a 23.3.2001) - Exkurze pro SŠ. -  Hudební oddělení: prezentace www stránek OK KHM Litoměřice - Každé úterý po celý den Internet pro handicapované - Každou středu do 16 do 17 hodin Internet pro seniory - Pro každého čtenáře knihovny 30 min.Internetu zdarma ( 19. - 23.3.2001).   

Mimoň

Městská knihovna
0425/864719
mimonk@clnet.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří 21.3. 2001 od 9 do 18 hodin - Internet zdarma - radí informatik MěÚ - výstava výtvarných  dětských prací na téma Můj (ne)přítel počítač - slevy pro nové čtenáře - anketa 

Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav
0326/228 12
halamkova@kmmb.cz
http://www.kmmb.cz
Akce pro veřejnost:
1 hodina měsíčně pro každého z uživatelů zdarma - pro zájemce zdarma instruktáž vyhledávání na internetu - mediální propagace služeb EBSCO a ProQuest

Moravská Třebová

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
0462/31 69 71
lkolackova@mkmt.cz
http://www.mkmt.cz
Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří - Užívání Internetu po celý měsíc březen bezplatné (v dětském i v dospělém oddělení), pondělí - čtvrtek 9 - 17 hod., sobota 9 - 12 hod. - Internetová škola pro dospělé, 6.,13.,20. a 27.3. 2001, začátek vždy v 17 hod. 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Internetové minimum pro knihovníky místních knihoven regionu, 16.3. 2001
Jiné akce:
Výstavka knih a časopisů Svět Internetu, doplněná bibliografií 
Moravský Krumlov

Městská knihovna
0621/322252
knihovnamk@traveller.cz
http://
Akce pro veřejnost:
Otevření studovny /čítárny/s Internetem, exkurze -seznámení žáků a studentů se službami knihovny a s Internetem,promítání diapozitivů o historii Moravského Krumlova-pro ZŠ a SŠ, zpřístupnění katalogu Housenka pro nejmladší čtenáře,www stránky Měk Mor.Krumlov - realizace těchto akcí v průběhu měsíce března

Most

Okresní knihovna
3523787
reditel@okmo.cz
http://www.okmo.cz
Akce pro veřejnost:
Seniorsurfing, 5.-9.3. - Prázdniny s Internetem, 12.-16.3. - Dámská jízda, 19.-23.3.  -  Pracovní příležitosti na Internetu, 26.-30.3.  - 30 minut bezplatný přístup - propagace databází TAM TAM a ProQuest,  letáčky, záložky do knih
Jiné akce:
Seminář pro starosty /společně s referátem kultury OÚ/ - možnosti využití Internetu, grantové programy apod.

Mosty u Jablunkova

Místní knihovna
0659/368 014
knihovna-obecmj@seznam.cz
Akce pro veřejnost:
Mládež v březnu: Internet zdarma - Dospělý uživatel v březnu: Internet 50% sleva - školení: Internet, pro všechny uživatele zdarma.

Náchod

Městská knihovna
0441/423338
votavova@mknachod.cz

Akce pro veřejnost:
Internet pro děti zdarma, 4 úterky -  Senioři na vlnách Internetu, 2 čtvrtky
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Na Internet v každé obci, seminář pro knihovníky místních knihoven 
Jiné akce:
Hledej zajímavé i-stránky, soutěž 

Nový Bydžov

Městská knihovna
0448/23269, 0448/521502
knihovna.nb@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří (první půlhodina pro každého zájemce zdarma), 5. 3. 2001
Jiné akce:
Internet pro děti, 7. 3. 2001- Senioři a Internet, 8. 3. 2001

Nymburk

Městská knihovna
325/512723
knihovna @nymburk.cz
Akce pro veřejnost:
Konzultace pro veřejnost - Poprvé na internet - Anketa pro děti a mládež, pro slosované poukázky na internet - nabídka zajímavých adres pro zájemce - týden - Internet zdarma /30 minut/ - Dny otevřených dveří. 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Seznámení s internetem - prezentace a propagace služeb knihoven na internetu - elektronické informace, pro knihovníky z regionu.

Okrouhlice 186

Středisková knihovna
mko@hbnet.cz
Akce pro veřejnost:
Žena.cz, setkání pro paní a dívky s Internetem, během měsíce března. - Internet pro školu, setkání pro 4.a 5. třídu ZŠ.

Olomouc

Státní vědecká knihovna
685223441
michaela@svkol.cz
http://www.svkol.cz
Akce pro veřejnost:
Během března mohou čtenáři zdarma využít přístupu na Internet, a to každý pracovní den v době od 8.30-10.00 a od 18.00-19.00 hod.
Jiné akce:
Připravuje se speciální pracoviště pro handicapované čtenáře s možností přístupu na Internet

Olomouc

Okresní knihovna v Olomouci
068/5223417
knihovna@ok-olomouc.cz
http://ok-olomouc.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro seniory,  bezplatné školení, čítárna a studovna okresní knihovny, 12. - 16.3. - Internet mezi námi, výstava publikací, oddělení pro dospělé čtenáře okresní knihovny, celý měsíc - Práce s internetem, základní lekce užívání internetu pro děti ZŠ, pobočka Před nádražím, v průběhu měsíce - Letem světem internetem, bezplatné školení pro uživatele knihovny, Městská knihovna Litovel, 5.3. -9.3.  

Ostrava

Knihovna města Ostravy
069/611 80 08
kmo@kmo.cz
http://www.kmo.cz
Akce pro veřejnost:
Internetové středy pro začátečníky, každou  březnovou středu na pobočce Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - Abeceda Internetu, každou březnovou středu v KMO-ústředí, ul. 28. října - Den ostravských čtenářů, 29. března, ve všech pobočkách KMO, bez sankčních poplatků, prodej knih, školení Internet, zahájení provozu Internetu ve třech dalších pobočkách (Mariánské Hory, Poruba, Výškovice)  

Ostrava

Státní vědecká knihovna v Ostravě
696/118881
hrazdilova@svkos.cz
http://www.svkos.cz
Akce pro veřejnost:
školení a prezentace elektronických informačních zdrojů v multimediální studovně, podle požadavků uživatelů, celý měsíc březen

Ostrov nad Ohří

Městská knihovna
0164/842528
knihovna.ostrov@email.cz
Akce pro veřejnost:
Individuální školení zájemců pro začátečníky o základních možnostech získávání informací a vyhledávání na Internetu. Lektor bude přítomen ve studovně vždy v úterý od 13 do 18 hod., tzn. 6., 13., 20., 27.3. - výstava knih (vše, co se týká Internetu), které má knihovna zapsané ve fondu, studovna - Zpřístupnění webových stránek

Pardubice
Okresní knihovna Pardubice
040/6531241
p.karnik@knihovna-pardubice.cz
http://www.knihovna-pardubice.cz
Akce pro veřejnost:
celý měsíc 50% sleva na Internet - celoročně zdarma Internet pro neslyšící - zprovoznění Internetu pro nevidomé - vystavení on-line katalogu fondu knihovny - zpřístupnění nových www stránek.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
školení pro profes. knihovníky v rámci okresu, katalogizace (UNIMARC, AACR2)
Jiné akce:
Procházky operou, Seniorcentrum, 20.3. - beseda s Ivonou Březinovou, (dětské oddělení), 27.3.  - exkurze pro ZŠ a SŠ, každé úterý - přednáška pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých - Pohádky Ferdy Mravence, Divadlo jednoho herce, 8.3. - Lit.klub Hezky česky: Umění fejetonů, 27.3. - Univerzita III.věku:  8 škol J.A.Komenského, 28.3. - okresní kolo v recitaci 20.- 22.3.

Pardubice
Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
040/6036546
iva.prochaskova@upce.cz
http://library.upce.cz/knihovna/
Akce pro veřejnost:
Do knihovny na internet - po internetu na úřady, den otevřených dveří pro širokou veřejnost Pardubicka, 24.3.2001 od 8 do 16 hod. Co všechno je možné zjistit na internetových stránkách institucí státní správy a samosprávy a další praktické informace.

Pelhřimov

Městská knihovna
0366/210 48
hroubickova@knih-pe.cz
http://www.knih-pe.cz
Akce pro veřejnost:
Dámy a co Internet - podruhé (praktické rady jak hledat informace, které potřebujete v každodenním životě, 6.3.2001  -  Hudba na Internetu (www stránky s hudební tematikou - pro Domov mládeže), 24.3.2001  - Týden Internetu zdarma (pro dospělé), 5.3.-10.3.2001 - Každý čtvrtek v měsíci je provozován po celý rok Internet zdarma pro důchodce - Každou středu v měsíci březen na dětském oddělení od 16 do 17 hod. práce s dětskými www stránkami - Co víš o Internetu? kviz pro děti -  Anketa pro uživatele Internetu ve studovně MěK - Bibliografie o Internetu z fondu knihovny - Internetová kuchařka, seznam www stránek pro akci Dámy a co Internet - Seznam zajímavých www stránek pro uživatele studovny - Propagace databází TAM-TAM - Anopress, EBSCO a ProQuest - Vyhodnocení nejčastějšího uživatele Internetu a uživatele, který strávil u Internetu ve studovně nejvíce času.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
8.3.2001  Prezentace databází profesionálním knihovníkům okresu Pelhřimov - TAM-TAM - Anopress, EBSCO a ProQuest 

Petřvald

Středisko kulturních služeb
069/654 1342
skspetrvald@iol.cz
Akce pro veřejnost:
Týden Internetu pro čtenáře zdarma, 5.-9.3 -  Sobotní odpoledne na Internetu, 24.3. -  Dámská jízda na Internetu, 28.3.

Planá nad Lužnicí

Středisková knihovna
0361/892247
skplana@ta.bon.cz
Akce pro veřejnost:
Den otevřených dveří v odd. pro dospělé i pro děti s amnestií na poplatky za upomínky a informacemi o knihovně - podle zájmu ukázky práce na internetu - prezentace internetové stránky pro děti v dětském odd.

Plzeň

Knihovna města Plzně
019/720 14 33
hajkova@kmp.plzen-city.cz
Akce pro veřejnost:
Přístup na Internet zdarma, každé pondělí v březnu (5.,12.,19. a 26.3) - Poprvé na Internetu, čtyři odpoledne pro ty, kteří s Internetem ještě nepracovali (7.,14.,21. a 28.3.). Obě akce se budou konat ve studovně Knihovny města Plzně.

Plzeň

Státní vědecká knihovna v Plzni
019/7224080
maixner@svkpl.cz
http://www.svkpl.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro seniory, každé úterý od 7 - 8 hod, speciální studovna, přízemí hlavní budovy. -  Den otevřených dveří: Internet pro všechny, 3. 3. 2001, 9 - 15 hod.- speciální studovna, přízemí hlavní budovy 

Poděbrady

Městská knihovna
0324/615720
http://www.knihovna-pdy.cz
dvorackova@knihovna-pdy.cz
Akce pro veřejnost:
Celý březen internet bezplatně v dětském oddělení, v informačním středisku 50 % sleva. Seznámení a práce s fondem naší knihovny v novém on-line katalogu na Internetu.

Polička

Městská knihovna
46322006
knihovnapolicka@iol.cz
http://www.knihovna.policka.net
Akce pro veřejnost:
Amnestie pro držitele prvních upomínek pro čtenáře do 18 let v týdnu  od 5.3. - 10.3.2001 - Týden Internetu pro seniory, zdarma  v týdnu od 12.3. - 16.3.2001 - Zpřístupnění služeb knihovny prostřednictvím webových stránek. Lekce informativní výchovy pro základní a střední školy
Jiné akce:
Vědomostní literární soutěž pro děti základních škol

Praha 1

Státní technická knihovna v Praze
216 63 475
o.litecky@stk.cz
http://www.stk.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace kompletní nabídky zahraničních elektronických informačních zdrojů (rešeršní databáze Metadex, INSPEC, Compendex, ProQuest a citační databáze Web of Science, plnotextové databáze ScienceD), 7., 14., 21. a 28. 3. 2001 ve školicím středisku STK, informace na e-m adrese: Z.Klouckova@stk.cz
o.litecky@stk.cz
Jiné akce:
nový design WWW stránek STK  - do provozu bude uvedena elektronická rezervace výpůjček přes  Internet - na webu STK bude uvedena anglická verze Katalogu knih - zprovoznění WAP protokolu STK pro některé funkce 

Praha 1

Knihovna Akademie věd ČR
02 / 21 403 471
lhotak@lib.cas.cz
http://www.lib.cas.cz
Akce pro veřejnost:
Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR, prezentace, školení 7.3., 8.3., 20.3, 29.3.  
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR, prezentace, školení 7.3., 8.3., 20.3, 29.3.

Praha 1

Městská knihovna v Praze
02/22 113 373
vintrovk@mlp.cz
http://www.mlp.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace internetových stránek v Ústřední knihovně: Internet pro seniory, 6. 3. - Cestování na Internetu 13. 3. - Zpravodajství na Internetu, 20. 3. - Vzdělávání na Internetu, 27. 3. -  Akce pro děti v Ústřední knihovně: Noc s Adersenem (účast na akci Klubu dětských knihoven SKIP s on-line propojením zúčastněných knihoven), 30.-31. 3.
Jiné akce:
Soutěž pro čtenáře Víte nebo najdete na Internetu? - zpracování informačního letáku pro uživatele Internetu v Ústřední knihovně - zpřístupnění Internetu pro čtenáře v Knihovně Lužiny - rozšíření počtu čtenářských míst s připojením na Internet v Ústřední knihovně a v Knihovně Břevnov



Praha 1

Knihovna CERGE-EI
02 - 240 05 122,  -145
Oldrich.Vizner@cerge.cuni.cz
http://library.cerge.cuni.cz
Akce pro veřejnost:
Knihovna CERGE-EI, specializovaná ekonomická knihovna Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium a Národohospodářského ústavu, uspořádá den otevřených dveří v pondělí 5. března.  Všichni zájemci budou seznámeni se službami knihovny, s jejími webovými stránkami a online databázemi podle jejich zájmu. 

Praha 1

Národní knihovna České republiky
02-21663206
eva.svobodova@nkp.cz
http://www.caslin.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace služeb CASLIN - Souborného katalogu ČR pro čtenáře, včetně základního proškolení, délka trvání cca 60 minut, termíny: 6.3. v 10 hod. a 21.3. v 15 hod.

Praha 1

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
http://www.proquest.cz
Akce pro veřejnost:
V rámci akce "Březen – Měsíc Internetu 2001" se otevřou dveře "virtuální knihovny ProQuestina", která v době od 1.-16. března nabídne uživatelům Internetu možnost vyzkoušet si práci s online službou ProQuest 5000. Lze zde vyhledat a přečíst články z více než 4000 časopisů v angličtině - např. Life, Time, NewsWeek, Rolling Stone, Reader's Digest, Harper's Bazaar, PC World - a odborných titulů z humanitních a společenských věd, obchodu, medicíny, telekomunikace, počítačů a dalších. K článkům z dalších cca 4000 časopisů jsou k dispozici shrnutí. Online služba ProQuest 5000 je od letošního podzimu k dispozici institucím z nekomerčního sektoru díky národní licenci financované v rámci grantu MŠMT. ProQuestinu najdete na adrese http://www.proquest.cz/proquestina. 


Praha 2

Národní lékařská knihovna
02/24266054
rimanova@nlk.anet.cz
http://www.nlk.anet.cz
Akce pro veřejnost:
Setkání knihovníků a čtenářů nad www stránkou NLK, 1., 8., 15., 22., 29.3. 2001 ve 14 hod.
Jiné akce:
Vydání letáku Biomedicínské elektronické časopisy v NLK, 1. 3. 2001

Praha 6

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické
02/24354289
Ludmila.Zetkova@vscht.cz
http://lib-c.vscht.cz
Akce pro veřejnost:
2.2. v 9.00 - Elektronické informační zdroje na VŠCHT Praha, současný stav a perspektivy. Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 5 v posluchárně A1 

Prachatice

Okresní knihovna
0338/302118
jileckova@knih-pt.cz
http://www.knih-pt.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro spolky a sdružení, každé pondělí v březnu, studovna OK, bezplatně - Klub aktivního stáří, 5.3. - Klub českých turistů, 12.3. - Literární klub SPgŠm, 19.3.  - Internet pro všechny, 26.3. -  Dětské oddělení: Internet je i pro děti!  Vždy v pondělí odpoledne v březnu, bezplatná akce pod dohledem knihovníků
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Zajímavé zdroje na Internetu, 7.3. 2001, OK Prachatice, seminář pro profesionální knihovníky okresu 

Prostějov

Městská knihovna
0508/342 120
reditel@knihovna.cz
http://knihovna.cz
Akce pro veřejnost:
Semináře pro děti a mládež - Semináře pro aktivní - Semináře pro seniory
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Exkurse pro knihovníky obecních knihoven miniregionu Protivanovsko
Jiné akce:
Připojení internetu do dětského oddělení. Prezentace nových přístupů k ICT

Přerov

Městská knihovna
0641/217 761
knihovna@cbnet.cz
http://knihovna.cbnet.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro seniory, 7.3. - Soutěžní odpoledne s Internetem, 14.3. - Internet pro začátečníky, 21.3. - Seznámení s Internetem ( pro Klub diabetiků), 28.3. - Půjčovna pro děti: každou středu Setkání s Internetem - Pro stálé uživatele: 30 minut internetového brouzdání zdarma 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Databáze pro veřejné knihovny ( EBSCO, TAM-TAM - Anopress...), Internet, Text 602, 14.3.

Příbram

Knihovna Jana Drdy
30626486
mlcochova@kjd.pb.cz
http://www.kjd.pb.cz
Akce pro veřejnost:
Bezplatné seznámení se základy práce s Internetem pro širokou veřejnost, v březnu vždy ve čtvrtek od 9 do 14 hod. - V nově otevřeném klubu "Bojujeme proti nudě" v naší pobočce na Březových Horách  připravujeme spuštění Internetu pro děti a mládež s přístupem po celý měsíc zdarma.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Bezplatné školení práce s Internetem jsme nabídli i profesionálním knihovníkům celého regionu Příbramska.

Radnice

Městská knihovna
181/795234
mk.Radnice@seznam.cz
Akce pro veřejnost:
Den Internetu, 5.3. 2001, bezplatně, dopoledne  práce s pracovníky městského úřadu, odpoledne Internet pro střední generaci: prezentace a propagace služeb knihovny na bázi elektronických informací čtenářům.

Rokycany

Městská knihovna 
0181/727745
icentrum@mkro.cz
http://www.mkro.cz
Akce pro veřejnost:
Prázdniny s Internetem, každý den bezplatný přístup se základní instruktáží, 5.-9.3.2001 - Nikdy není pozdě, Internet pro seniory, základní instruktáž a 30 minut přístupu zdarma, celý měsíc březen - Internet ve škole, pro učitele základních škol, základní instruktáž a 30 minut přístupu zdarma, celý měsíc březen - Poprvé na internetu, 30 minut přístupu zdarma, každou sobotu v březnu 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Internet v knihovně, lekce pro knihovníky profesionálních i místních knihoven okresu.
Jiné akce:
Internet ve státní správě, základní instruktáž pro pracovníky místních a městských úřadů okresu výměnou za propagační materiály o své obci pro informační středisko.

Roudnice nad Labem

Městská knihovna
0411/837304
info@mk-roudnice.cz
http://www.mk-roudnice.cz
Akce pro veřejnost:
Rodiče, děti a Internet, dětské oddělení (úterky v březnu), školení - Nebojme se Internetu, pro úplné začátečníky, pro které je Internet pouze cizím slovem (čtvrteční odpoledne v březnu) - noví zájemci o Internet budou mít první návštěvu se slevou, to se netýká účastníků školení, ti budou používat Internet zcela zdarma

Rožnov pod Radhoštěm

Městská knihovna
0651/654747
mickova@knir.cz
http://www.knir.cz
Akce pro veřejnost:
Základy práce s Internetem, individuální kurzy pro veřejnost, 12. - 23.3.2001, každý den podle otevírací doby knihovny - Internet pro handicapované, zpřístupnění nového pracovního místa pro tělesně postižené občany, v měsíci březnu zdarma přístup pro postižené) - Internet pro nezaměstnané, zahájení ostrého provozu nové služby pro nezaměstnané (zdarma přístup na Internet, speciálně upravené www stránky) - Po celý březen přístup k Internetu pro všechny za 0.50Kč/min.
Jiné akce:
Od března 2001 bude knihovna na svých webových stránkách (www.knir.cz) vystavovat plné texty vyhlášek Městského úřadu Rožnov - Prezentace a propagace nových elektronických databází v knihovně (EBSCO, ProQuest, TAM-TAM - Anopress) v tisku i na www stránkách. 

Říčany

Husova knihovna Praha východ 
0204/60 47 62
pillveinova@ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz
Akce pro veřejnost:
Poprvé na Internetu? Proškolení nových zájemců v oddělení pro dospělé - Jarní prázdniny s internetem, 26.2.-2.3.2001 od 9 do 17 hodin (rozšířené půjčovní hodiny v oddělení pro děti)

Slaný

Knihovna V.Štecha
0314/522238
z.kuc@centrum.cz
Akce pro veřejnost:
Motto: Internet JE pro každého. Vystavení www stránek knihovny, 12.-18. března 2001 - Den otevřených dveří, - Hledám, hledáš, hledáme ...práci, 12.3., 9.00-18.00 hod.  - Dámská jízda aneb Dámy a co Internet - pro maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané, 13.3., 9.00-18.00 hod. - Jedna ukázka je více než 1000 slov - seznámení s Internetem pro žáky ZŠ slánského regionu, 14.3., 9.00-18.00 hod. Seniorsurfing, začínáme s Internetem, Internet pro seniory, 15.3., 9.00-18.00 hod.  - Co může dát studentům Internet v knihovně? EBSCO!! - ukázky ze zajímavých světových časopisů a novin, a mnoho dalších zajímavých www, 16.3., 9.00-18.00 hod. - Děti, pojďte naučit tátu a mámu si hrát... Internet pro děti a jejich rodiče. 17.3., 9.00-17.00 hod. Po celou dobu konání akce má každý nárok na 1 hodinu denně zdarma.

Smidary

Městská knihovna 
dummy@dummy.cz
Akce pro veřejnost:
Dny otevřených dveří, prezentace informačních zdrojů.

Smiřice
 
Městská knihovna 
049/5941970
mksmirice@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
Nebojme se internetu. Od 12.3. do 15.3. Bezplatné seznámení veřejnosti s internetem a dalšími službami, které knihovna poskytuje. - Dlouhá chvíle je už pryč-internet je k tomu klíč! - Od 5.3. do 28.3.@Anketa pro náctileté, jak jim internet pomohl k seznámení.

Strakonice

Šmidingerova knihovna
0342/21836, 322219
0342/323021
parkosova@knih-st.cz
http://www.knih-st.cz
Akce pro veřejnost:
7.3.2001  instruktáž pro začátečníky - zdarma@výstava materiálů o Internetu (knihy, časopisy, CD apod.)@celý měsíc pro dospělé poloviční ceny, pro děti 5,-Kč za 1/2 hod.@13.3.2001 instruktáž pro nevidomé@14.3.2001 školení pro seniory@29.3.2001 pro starosty "Internetové služby v oblasti informací o EU"@"Postěžujte si nebo pochvalte" vzkazy pro knihovnu do Knihy návštěv na www@články v tisku a regionálních zpravodajích@6.3.2001 setkání knihovníků "Vše co víme o Internetu"dětské odd. - anketa, literární příspěvky, soutěž o slogan, z toho pak vytvořit další číslo čas. KAMARÁD na téma Internet

Šternberk

Městská knihovna
0643/413 780
mksternberk@st.mcs.cz
http://www.ok-olomouc.cz/sternberk/indexstbk.html
Akce pro veřejnost:
Do knihovny na Internet, bezplatný přístup k internetu a instruktáž pro všechny uživatele, zaměřeno na různé skup. uživatelů (ženy domácnosti, seniory, pedagogy, studenty, nezaměstnané), průběh akce je stanoven na měsíc březen 2001 a to každý čtvrtek odpoledne, v případě zvýšeného zájmu bude přidán další den v týdnu pro tyto uživatele
Jiné akce:
po celý březen: předvedení CD Romů, prezentace regionálního výtisku, v měsíci březnu bude spuštěna automatizace výpůjčního protokolu, proto bude probíhat instruktáž k ON-Line katalogu v odd. pro dospělé

Štoky

Místní lidová knihovna
451/459340
mks@hbnet.cz
Akce pro veřejnost:
Lekce knihovnické přípravy pro žáky základní školy zaměřené hlavně na počítače a Internet v knihovně -  - vyhlášení výtvarné soutěže o nejlepší vlastní www stránku, výstava těchto prací v knihovně - Internet pro ženy, společné prohlídky stránek určených hlavně ženám, snaha přiblížit Internet i ženám, které toto médium dosud neznají. Burza vyřazených knih. 

Tábor

Okresní knihovna
0361/252750
janickova@vkta.cz
http://www.vkta.cz
Akce pro veřejnost:
Jak na Internet, školení pro veřejnost, zdarma, 6.-17.3. - Prezentace informačních zdrojů (TAM TAM, EBSCO), zdarma školení pro veřejnost, 1.-31.3.  - Jak vyhledávat v databázích

Teplá

Středisková knihovna
0169/392207
knihovna.tapla@worldonline.cz
Akce pro veřejnost:
Prázdniny s Internetem v městské knihovně - Týden otevřených dveří, 5.3.2001-9.3.2001 - Pro žáky a studenty z Teplé Internet zdarma - Internet pro seniory, zaučení práce s elektronickou poštou, 15.3.
Jiné akce:
Otevření Infocentra v knihovně, 7.3. - Vyhlášení literární soutěže pro žáky ZŠ BAVÍ NÁS INTERNET, 1. -30.3.2001

Teplice

Okresní knihovna
0417/26936
sluneckova@okteplice.cz

Akce pro veřejnost:
Internet pro třetí věk, po celý březen bude jedno z pracovišť s přístupem na Internet bezplatně vyčleněno pro seniory, zaškolení. - Start prezentace knihovny na vlastní www stránce - Do knihovny branou Internetu, zprovoznění webového serveru 

Tlučná

Místní knihovna
knihovnatlucna@iol.cz
Akce pro veřejnost:
Bezplatné seznámení všech zájemců s internetem

Třebíč

Městská knihovna
0618/21341
Marie.Dockalova@mu-trebic.cz
http://knihovna.mu-trebic-cz
Akce pro veřejnost:
Březen-měsíc Internetu 2001 - Přístup na internet za poloviční cenu - Zpřístupnění internetu veřejnosti na všech pobočkách MěK v Třebíči, 1.3.2001 - Po celý měsíc instruktáže k internetu připravené pro různé věkové a zájmové skupiny.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Školení pracovnic poboček ve vyhledávání v síti internet, během února, aby po zpřístupnění internetu veřejnosti na pobočkách (1.3.2001) mohly kvalifikovaně pracovat s uživateli. 

Třešť

Městská knihovna
066/7224439
Knihovna.Trest@seznam.cz

Akce pro veřejnost:
INTERNET PRO KAŽDÉHO Seznámení široké veřejnosti s internetem, každý čtvrtek v měsíci březnu od 15  do 17 hod. Další měsíce podle zájmu až do konce kalendářního roku. 

Uherské Hradiště

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 632/551250
pavlicova@knihovnabbb.cz
http://www.knihovnabbb.cz
Akce pro veřejnost:
Prezentace a propagace elektronických informačních databází EBSCO a ProQuest - Řekněte nám e-mail, my vám řekneme, co je nového,nová inf. služba prostřednictvím el. pošty, informace o nových knihách, pozvánky na akce knihovny, oznámeni o rezervacích - Mailuju, mailuješ, mailujeme, pomoc dětem při zřízení e-mailové adresy. 

Urbanice

Místní knihovna
049/5578 158
vcelak@post.cz
http://www.urbanice.cz/knihovna.html
Akce pro veřejnost:
každý čtvrtek - vracení knih bez postihu (v případě upomínky)@ internet ZDARMA po celý měsíc březen@každá sobota  - Kurzy práce na počítači@10.3.2001 Soutěže pro děti


Ústí nad Labem

Státní vědecká knihovna
475200045
brozeka@svkul.cz
http://www.svkul.cz
Akce pro veřejnost:
Akce Seznamujeme se s internetem (určená pro dříve narozené), individuální konzultace práce s Internetem v kanceláři náměstka pro lidovou část knihovny každé úterý, středu a čtvrtek od 10 do 12 hodin - řídí A. Kysilková - Rozšíření přístupů na Internet. 
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Tipy a triky v Internetu,7.3. od 9 hodin, přednáší ing. A. Brožek - Databáze pro profesionální veřejné knihovny, 14.3. od 9 hodin, přednáší mgr. M. Sekyra

Ústí nad Labem

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
047/520 77 60
brozeki@pf.ujep.cz
Akce pro veřejnost:
Informační zdroje pro vědu a výzkum, prezentace, 7. 3. 2001

Ústí nad Orlicí

Městská knihovna
465/521168
knihovna.uo@worldonline.cz
http://www.knihovna-uo.cz
Akce pro veřejnost:
Přednášky pro nejširší veřejnost v MěK Ústí nad Orlicí, 1.,8.,15.,22.,29.3. v 15-16 hod. - Nebojte se Internetu, přednáška a školení, základy práce s Internetem, využívání poštovních serverů, zpřístupnění tématicky utříděných vyhledávačů pomocí webových stránek MěK Ústí nad Orlicí, zpřístupnění plnotextových databází českých a zahraničních prostřednictvím MěK Ústí nad Orlicí
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Valná hromada SKIP v OK Hradec Králové, přednáška PhDr. Jany Kalouskové a Zdeny Jakubcové z MěK Ústí nad Orlicí o využívání českých a zahraničních databází pro potřeby BIS v knihovnách - praktické ukázky možností využití databází, 28.2. 10,00 hod. -  Přednáška PhDr. Jany Kalouskové z MěK Ústí nad Orlicí o využívání informačních databází českých a zahraničních pro potřeby knihoven, školení pro 9 ředitelů MěK okresu Ústí nad Orlicí, 5.3.

Valašské Meziříčí

Městská knihovna
65121589
zslimackova@mekvalmez.cz
http://www.mekvalmez.cz
Akce pro veřejnost:
Internet zdarma pro všechny, v týdnu 19.3.-23.3.2001 - dále v tom týdnu lekce: Internet pro seniory - Poprvé u internetu, lekce pro začátečníky - Maminka surfuje, dítě se baví, internet na dětském oddělení - Pátrání po knize, lekce vyhledávání v katalozích knihoven vystavených na Internetu  

Veselí nad  Moravou

Městská knihovna
0631/ 32 25 12
mek.veseli@email.cz
Akce pro veřejnost:
Každou středu v měsíci pořádáme den otevřených dveří, seznámení s Internetem bezplatně. Pro ostatní uživatele  15 minut zdarma.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
14.3.2001 zaškolení pracovnic z jiných knihoven na Internetu.

Větřní

Obecní knihovna
0337/732 290
knihovna@obecvetrni.cz
Akce pro veřejnost:
Bezplatné použití Internetu, 7.,8.,12.,14.,16.3. pro děti a mládež - Nebojte se Internetu, pro seniory 21.a 23.3., bezplatné použití Internetu, v případě potřeby s instruktáží.

Vrbno pod Pradědem

Městská knihovna 
0646/751649
mk.vrbno@sendme.cz
Akce pro veřejnost:
Celý měsíc březen 50% sleva na použití Internetu@19.3-30.3.- minikurs práce s Internetem pro širokou veřejnost s názvem: Poprvé na Internetu  @


Vsetín

Masarykova veřejná knihovna
0657/619804
mpokorna@mvk.cz
http://www.mvk.cz
Akce pro veřejnost:
Internet pro samosprávu, zejména pro malé obce, 5.-9.3. - Internet pro seniory a zdravotně handicapované, 12.-16.3. - Internet pro základní školy, děti, 19.-23.3. -  Internet pro ženy (klub maminek aj.), 26.-30.3.
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Předvádění Databází TAM-TAM - Anopress a ProQuest, pro knihovníky místních knihoven, 1.2., 2.3.

Zlín

Knihovna Františka Bartoše
067 / 721 30 24
kanka@kfbz.cz
http://www.kfbz.cz
Akce pro veřejnost:
Internet zdarma, 5.-9.3. - Vydání informačního letáku se zajímavými WWW adresami Zlínského kraje

Znojmo

Městská knihovna
0624/222950
kratochvilova@knihovnazn.cz
http://www.knihovnazn.cz
Akce pro veřejnost:
50 % sleva pro všechny uživatele Internetu, 1.-31.3. - prezentace Internetu a základní proškolení zdarma pro všechny zájemce, zájemci se musí objednat předem, 1.-31.3 - bezplatné akce pro individuální skupiny uživatelů: pro starosty malých obcí základní proškolení na práci s Internetem a prezentace zdrojů pro samosprávu, 1.3., od 8.30-13.00 hod. - děti a mládež do 15ti let, bezplatný přístup, 5. - 9.3. - senioři, bezplatný přístup, 12.-16.3. -  nezaměstnaní, bezplatný přístup, 19.-23.3. - zdravotně handicapovaní občané, bezplatný přístup, 26.-30.3. - Esperanto na Internetu, prezentace zdrojů pro účastníky besedy Jan Amos Komenský a esperanto, ve spolupráci s Klubem esperanta ve Znojmě, 28.3. - na březen připravuje MěK vyšší rychlost připojení k Internetu a připojení pobočky Holandská na Internet
Vzdělávací akce pro knihovníky:
Internet v práci knihovníka, využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v knihovnách, práce u PC, 2. 3., od 8.30 - 13.00 hod.

Zruč-Senec

Místní lidová knihovna
019/7824 082
blahovcova@volny.cz
Akce pro veřejnost:
Internetový den, 12. 3., slevy na Internetu - Internet pro seniory, 14.a 15. 3.,s podnázvem Poprvé na Internetu, možnost základního seznámení s Internetem, slevy pro seniory - Internet pro ženy aneb Dámská jízda, 21. a 22. 3., s podnázvem Poprvé na Internetu, možnost základního seznámení s Internetem, slevy pro ženy. 

Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry
0616/23766
romannekuza@seznam.cz
http://www.knihzdar.cz
Akce pro veřejnost:
Od 1. března 2001 bude mít Knihovna M.J.Sychry novou podobu internetových stránek. 2., 9., 14., 22., 30. 3. (13 - 17 hod) konzultační dny. Celé odpoledne bude zájemcům o Internet k dispozici odborná pomoc. Prezentace Internetu 13.3. (ve 14 a 16 hod) pro seniory, 20. 3. (v 15 a 17 hod) pro dospělé čtenáře. 21. 3. (14 - 16 hod.) "Internet pro děti. 27. 3.	(14 - 16 hod)	"Co nabízí Internet dětem?" surfování dětských čtenářů pobočky Knihovny M.J.Sychry na Přednádraží po Internetu za asistence lektora@12. - 16. 3. "Víš, co je Internet a multimédia?". Výukový pořad o počítačích, Internetu a multimédiích pro žáky Speciální školy ve Žďáře nad Sázavou. Čtyři dny překvapení. Každý týden v jeden "tajný den", který se čtenáři dozvědí až při návštěvě knihovny, bude Internet zdarma.
Vzdělávací akce pro zaměstnance: 
"Poskytování služeb v prostředí sítě Internet". Několikadenní školení pracovníků bude probíhat vždy v sobotu. 

Ždírec nad Doubravou

Místní knihovna
451/23353
strossova@okhb.cz
http://www.knihovna@okhb.cz
Akce pro veřejnost:
19.-23.3. týden otevřených dveří - výstava obrázků dětí ze školní družiny. Noví čtenáři průkazy zdarma. Ženy, nebojte se Internetu- může být vaším pomocníkem i rádcem, 22.3.  Internet nejen pro studenty, podnikatele a mladé lidi: Senioři, ženy na mateřské dovolené nebo v domácnosti, nechtějte být pozadu a přijďte se podívat! 23.3. den pro Vás.

Žlutice 

Městská knihovna
169 393 316
knihovna@zlutice.cz
Akce pro veřejnost:
Internetová stanice pro veřejnost bude v MK Žlutice k dispozici v 2.pololetí r. 2001. S připravovanými novými službami budeme návštěvníky seznamovat v rámci besed, které připravujeme na měsíc březen a duben.








