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Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny





Seznam akcí knihoven k Březnu měsíci internetu 2003


Bělá nad Radbuzou
379 495 231
knihovnabela@belanet.cz
Internet pro všechny - seznámení s Internetem, pro začátečníky, 4.3., 11.3., 18.3., 25.3. Sleva provozu Internetu pro uživatele - celý měsíc. Burza knih - celý měsíc. Registrace v knihovně zdarma - 31. 3.
Výstava fotografií - celý měsíc

Benátky nad Jizerou
326 362 125
sonska@knihovna.benatky.cz
http://www.benatky.cz/knihovna/
Beseda s dětmi z MŠ – leden. Vyhlášení soutěže o nejlepšího čtenáře. Literární tvorba dětí – soutěž o nejhezčí pohádku. Vědomostní kvíz pro děti – březen. Exkurze do knihovny a den otevřených dveří na Internetu - jeden den v týdnu Internet pro děti zdarma – duben. Beseda s dětmi MŠ, výstavka dětských výkresů  - květen. Promítání pohádek pro děti – červen. Propagace knihovny v ZŠ, beseda o knihách – září. Zábavný kvíz pro děti na téma příroda, svět, knihy – říjen. Beseda pro 6.třídy  - listopad. Vánoční besídka s promítáním – prosinec.

Benešov
317 725 733
mk@knihovna-benesov.cz
http://www.knihovna-benesov.cz
Vzdělávací akce pro veřejnost(prezentace informačních zdrojů na Internetu):  Knihovny na Internetu - 5.3. 2003, 10.00 hod. Benešov a okolí na Internetu - 12.3. 2003, l0.00 hod. Ukázky zajímavých českých i zahraničních vyhledávačů - 19.3. 2003,10.00 hod. Zpravodajství a časopisy na Internetu - 27.3. 2003, l0.00 hod.  Dětské oddělení:  Zahájení provozu 2 prac. stanic s bezplatným přístupem na Internet - základní instruktáž, ukázka dětských webových stránek.
Článek  do regionálního  tisku na téma: Výuka jazyků na Internetu. Benešovský kalendář, 2003, č.3.

Beroun 
311621947
lada@knihovna.ber.cz
Seznamte se s Internetem - akce ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Beroun - průběžně po celý měsíc. 
Internet v knihovně - pro knihovníky neprofesionálních knihoven bývalého okresu Beroun - každé březnové úterý. 

Bohumín
596 012 203
5. března proběhne vyhodnocení soutěže WEBÍK. 1 = 2, tj. 2 hodiny internetu zdarma pro ty, kteří během měsíce března přivedou do knihovny nového čtenáře, pro děti. 
Kudy na internet? – pro seniory, možnost vyzkoušet si práci s Internetem zdarma, včetně základní instruktáže. Internet nejen pro maminky – aneb Internet pro maminky na mateřské dovolené, ve spolupráci s mateřskými centry Bobeš a Slůně, zaškolovací lekce pro začátečnice ve středu 12. března 2003 – MC Slůně a ve středu 19. března 2003 – Centrum Bobeš. Svět Internetu v literatuře – výstavka knih věnovaných problematice práce na počítači a Internetu .

Bochov
353902257
knihovna.bochov@worldonline.cz
Den otevřených dveří - 6.3. Poprvé na Internetu -13.3. Nebojte se Internetu - pro žáky 6.
a 9.ročníku ZŠ  
Seznámení se zajímavými českými a zahraničními vyhledavači. Přímé vyhledávání informací na www a v katalogu knihovny. Vyhledávání dle zájmu uživatelů. Zpracování přehledu nejzajímavějších vyhledávačů, praktických adres.
Prezentace v místním zpravodaji. Propagace Internetu v obci - plakáty.

Boršice
572 501 416
knihovna@borsice.cz
Mimořádné zpřístupnění Internetu veřejnosti dne 5.3. 2003 od 10.00 do 18.00 hodin – bezplatné. 

Boskovice
516 452 122
moranova.knihovna@boskovice.cz
24.3. - 28.3. 2003 internetová půlhodinka zdarma, začátečníkům základní informace o internetu. Registrace nových čtenářů zdarma. Prominutí upomínacích poplatků. Burza vyřazených knih. Spolupráce se základní školou na recitační soutěži. Zahájení literární soutěže pro čtenáře dětského oddělení.

Brno
Moravská zemská knihovna
541 646 125
jananej@mzk.cz
http://www.mzk.cz
Vzdělávání pro čtenáře i knihovníky, prezentace informačních zdrojů, volný přístup na internet pro čtenáře,  využívání internetu pro nevidomé.
Kurzy ICT:  Používání PC a správa souborů. Tabulkový procesor 
Volný přístup na Internet pro čtenáře MZK - 8., 15., 22. a 29.3 od 9-16.30 hod. Kurz Alephu pro čtenáře - každou březnovou středu. Kurz Internetové vyhledávače - 11.3. a 25.3. Školení pro začínající uživatele studovny elektronických médií - 25.3. On-line informační zdroje v MZK, zaměření na EBSCO - 12.3. On-line informační zdroje v MZK, zaměření na PROQUEST - 24.3. Informační zdroje v EU - 19.3. Využíváni Internetu pro nevidomé - praktické ukázky pro veřejnost. Využíváni Internetu pro nevidomé a služby MZK pro studenty SSŠ a OU pro zrakově postiženou mládež. 

Brno
Knihovna Jiřího Mahena
542 532 102
public@kjm.cz
http://www.kjm.cz
Webík-soutěž pro děti. Internet pro čtenáře do 15 let zdarma (ústřední knihovna - dětské oddělení, Mahenův památník, pobočka Vondrákova). Slevy: tisk z Internetu pro čtenáře KJM - 10 stran zdarma (ústřední knihovna - Informační centrum, dětské oddělení, Mahenův památník, pobočka Vondrákova). Zveme Vás k elektronickým katalogům - 6.3. v 8,30-9,30, ústřední knihovna-oddělení pro dospělé. Informační zdroje o Evropské unii na Internetu, 6.3. v 10,00 pobočka Vondrákova. 
Zdroje informací o EU, seminář pro knihovníky ve spolupráci s MZK Brno, 19.3. v 9,30-13,30.
Připojení on-line pobočky v Králově Poli, Kolejní do automatizované knihovní sítě, ve spolupráci s VUT Brno.  Zájem o soutěž Biblioweb.

Brno
Přírodovědecká fakulta MU
541 129 394
dohnalko@sci.muni.cz
http://www.sci.muni.cz/uk
Elektronické informační zdroje: prezentace nových a rozšířených elektronických zdrojů (Oxford Reference Online, EIFL Direct) - 20.3.2003 13 hod.  

Břeclav
519 372 149
balgova@knihovna-bv.cz
http://www.knihovna-bv.cz
Březen měsíc Internetu - soutěž pro dětské čtenáře – březen. Den otevřených dveří, přístup k internetu zdarma -6.3. Internet pro seniory -13.3. 
Aktualizace internetových adresářů Břeclavsko na Internetu a Výběrový adresář z uživatelsky nejužívanějších oblastí

Březová nad Svitavou
461 521 331
knihovna.brezova@quick.cz
Internet zdarma po celý březen. Cyklus základních PC kurzů - úvod do práce s textovými editory a Internetem. 

Břidličná
knihovna@bridlicna.cz
Exkurze do knihovny. Rozhlasové relace.

Bučovice
517 383 184
knihovna.bucovice@tiscali.cz
15 minut internet zdarma - úterý až pátek. Internetové školení pro zájemce - středa, čtvrtek odpoledne. Můj pomocník počítač a S Internetem do světa – soutěže v odd. pro mládež. Propagace akcí v kabelové televizi a Bučovických novinách.

Bystré
461 741 640
knihovna.bystre@unet.cz
Po celý měsíc přístup na Internet s 50% slevou.  Seznámení s Internetem pro zájemce zdarma - průběžně celý měsíc.

Bystřice nad Pernštejnem
566552376
knihovna@bystricenp.cz
Internet zdarma pro čtenáře -10.3 a 14. 3. (děti),12.a 14.3. (dospělí). Hledej v elektronickém katalogu knihovny i na Internetu. Přístup do databáze Anopress.
Udělej návrh WWW stránek dětského oddělení - výtvarná soutěž pro děti základních škol.

Bzenec
518 384 609
mek.bzenec@ipnet.cz
15 minut připojení k Internetu zdarma - po  celý měsíc. Burza knih - po celý měsíc.  Exkurze a besedy dle zájmu jednotlivých škol - po celý měsíc 

Cvikov
487 751 310
mkcvikov@clnet.cz
http://www.knihovna.cvikov.cz
Během března členství zdarma. Internet pro seniory  - v březnu zdarma, instruktáž. Jak se vaří kniha – beseda pro MŠ. Velká soutěž pro malé čtenáře - pro ZŠ. Vyhodnocení ankety pro děti Moje nejoblíbenější kniha.



Černovice
565 492 959
knihovna.cernovice@iol.cz
Den otevřených dveří - 3.3. - 7.3, registrace nových čtenářů zdarma.

Česká Bělá
569 444 156
mk.cb@worldonline.cz
Zlevněný  přístup na Internet. 1. internetová lekce pro starší občany ( pondělí po 18. hodině )

Česká Kamenice
412 582 844
mek.ck@volny.cz
http://sweb.cz/knihovnack
Sleva při přístupu na Internet-lekce knihovnické gramotnosti

Česká Lípa
487 883 444
knihovna@clnet.cz
http://knihovna-cl.cz
Prezentace databází (Ebsco,Proquest,Anopress,ČTK)- každou středu pro individuální zájemce. Internet pro zábavu i poučení - informační, zábavné a vzdělávací dopoledne pro školy (termíny dle požadavků škol). Evropská unie na Internetu (termíny dle požadavků škol, určeno ZŠ a SŠ). S tátou, s mámou k Internetu aneb učíme rodiče v knihovně - pro děti a mládež do 15 let, hodina Internetu zdarma. ČTK - elektronické zpravodajství aneb jak se co dělá, přednáška odborníků ČTK pro SŠ - termín bude upřesněn.
Elektronické zdroje na Internetu (databáze Anopress, ČTK aj. - pro profesionální knihovny okresu CL) - 11.3.2003. Internet pro "neprofesionály" - práce s Internetem, určeno knihovníkům místních lidových knihoven), 1.3.2003. 
WEBÍK, BIBLIOWEB,  Noc s Andersenem

České Budějovice
Jihočeská vědecká knihovna
386 357 561
kares@cbvk.cz
http://www.cbvk.cz
Prezentace on-line informačních zdrojů a databází přístupných v knihovně ve sdělovacích prostředcích regionu. Školení práce s Internetem pro čtenáře.
On-line informační zdroje - seminář pro pracovníky studoven, 18.3.

České Velenice
384 794 212
zbromova@knih-cv.cz
http://www.velenice.cz
Dny otevřených dveří - 4.3. a 11.3., pro předškolní děti z mateřských škol a školní mládež. Základní školení seniorů na PC a práce s Internetem. 
Prezentace v místním Českovelenickém zpravodaji.

Český Brod
321 622 383
knihovna@knihovna-cbrod.cz
http://www.knihovna-cbrod.cz
Pro děti: Besedy pro ZŠ - seznámení dětí s internetovou stránkou www.alik.cz. S Alíkem na Internetu - úterý a čtvrtek odpoledne bude probíhat akce, kdy si dětští čtenáři knihovny budou moci bezplatně sami vyzkoušet práci s uvedenou internetovou stránkou, najít si zajímavé informace, zahrát hry, poslat pohlednici apod. Pro dospělé: Rychlokurz základů práce s Internetem - čtvrtek dopoledne, zdarma,  zaměřeno na kategorie čtenářů, kteří nemají možnost s Internetem běžně pracovat (senioři, maminky na mateřské apod.). Prezentace  Internetových stránek knihovny a vyhledávání v on-line katalogu.  
Všechny akce budou zveřejněny v březnovém Českobrodském zpravodaji.

Český Dub
485 147 624, 777 277 624
knihovna@cdub.cz
http://www.knihovna.cdub.cz
Přístup k Internetu pro všechny registrované čtenáře 1 hodinu zdarma - v půjčovních hodinách knihovny, případně dle domluvy. Akce pro dospělé a mládež: Jak hledat na Internetu - základní informace o Internetu pro maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané a další zájemce s praktickou ukázkou vyhledávání. Internet pro seniory - bezplatné seznámení s Internetem a exkurze do nové knihovny pro členy Klubu důchodců, 19.3.2003. Stránky českodubské knihovny se představují - zpřístupnění služeb knihovny prostřednictvím webových stránek. Knihovny na Internetu - prezentace vybraných knihoven a jejich on-line katalogů.   Akce pro děti: Internet - můj kamarád - prezentace zajímavých webových stránek pro děti a mládež. Českodubská knihovna a Internet - exkurze žáků ZŠ z okolních obcí v nové českodubské knihovně a seznámení s jejími službami a Internetem. 
Internet - náš pomocník - seminář pro knihovníky z MLK na Českodubsku - seznámení s Internetem a praktická ukázka vyhledávání, 18.3.2003.
Mámo, táto, jdeme do knihovny za pohádkou - čtení a malování pohádek pro děti s nabídkou bezplatného využití Internetu pro rodiče,13.3.2003. Nos s Andersenem. BIBLIOWEB 2003. 


Český Krumlov
380 714 765
votrelova@knih-ck.cz
http://www.knih-ck.cz
Internet v knihovně - hodinové "surfování" po Internetu pro každého uživatele zdarma, 5.3.a 19.3.03-studovna MěK v Horní,13,00 -17,00 hodin. Pro začátečníky stručná instruktáž. Můj pomocník Internet. Soutěž ve vyhledávání informací na Internetu pro děti do 15 let - 12.3., studovna MěK,13,00 -16,00 hod. Internet v knihovně - hodinové "surfování" po Internetu zdarma pro každého uživatele. Pro začátečníky stručná instruktáž - 5.3.a 19.3., pobočky MěK Plešivec a Mír,10,00 -16,00 hod. Internet v obecních knihovnách na Českokrumlovsku - setkání zástupců zřizovatelů a knihovníků s praktickými ukázkami, 26.3., studovna MěK 14,00 hod. Internet v obecních knihovnách na Českokrumlovsku - setkání zástupců zřizovatelů a knihovníků s praktickými ukázkami,  28.3.03-MěK Kaplice od 10,00 hod.

Český Těšín
558 746 950
Soutěž "Znalec Interneťák" naleznete na www.knihovna.ctesin.cz pod odkazem Informace, odpovědi odešlete do konce měsíce.Celý měsíc březen pro všechny studující každé úterý od 13 do 17 hod. brouzdání po internetu zdarma. Jak vytvořit webovou stránku pro děti od 12 do 15 let - 11. 3. 9 - 12 hod. Čaj o čtvrté aneb setkání s internetem - nebojte se poslat e-mail vnukovi - 26. 3. 03
28. 3. Noc s Andersenem

Dalovice
353 220 610
knihovna.dalovice@worldonline.cz
Dny otevřených dveří. Internet zdarma. Beseda pro žáky ZŠ.

Dobrá
558641016
knihovnadobra@dobra.cz
http://www.dobra.cz/knihovna
Dny otevřených dveří a 1 hodina Internetu zdarma - 10. - 14. 3. Internet pro seniory - 17. - 21. 3., individuální školení pro zájemce. Školení v používání e-mailové pošty - 7.3.
Znáš obec, ve které je Tvá knihovna – soutěž, nejlepší účastníci soutěže se zúčastní Noci s Andersenem, v rámci které proběhne i večerní procházka obcí za doprovodu místního kronikáře a beseda s manželi Poláškovými, kteří sbírají místní pohádky a pověsti.

Doksy
487 872 167
mk-doksy@clnet.cz
http://knihovna.mesto-doksy.cz
1 hodina připojení k internetu pro registr. uživatele knihovny zdarma, pro ostatní za poloviční cenu. Internet pro seniory - základní instruktáž a připojení zdarma. Prezentace informačních zdrojů pro žáky 9. tříd ZŠ.  Amnestie. 
Zabít draka aneb Milování po česku - beseda se spisovatelkou Táňou Nálepkovou v doprovodu její sestry Světlany Nálepkové.  Kohoutek a slepička aneb Jak to bylo dál - beseda s prvky dramatické výchovy pro MŠ a ZVŠ. Noc s Andersenem. Zapojení do soutěže Webík

Dolní Němčí
572 649 111
knihovna@dolni-nemci.cz
Pro všechny návštěvníky bude po celý měsíc Internet zdarma. Každou středu od 12.00 do 16.00 hod. Internet a my – pátek, 9.00 - 13.00 hod., stručná instruktáž pro začátečníky pro seniory a maminky na mateřské dovolené.
Domažlice
379 723 041
mlnarikova@mekbn-domazlice.cz
http://www.mekbn-domazlice.cz
Všechny akce  v rámci BMI budou bezplatné. S rodinou na Internet - dny otevřených dveří pro celou rodinu. Internet pro muže - prezentace informačních zdrojů, sobota 1.,8.,22.,29.3. od 9 do 12.00. Internet pro ženy - prezentace informačních zdrojů, 4.3. od 9 do  16.00. -. Internet dětem - prezentace informačních zdrojů, 11.3. od 9 do 16.00. Nebojte se Internetu - 15.3. 9 - 12.00 hod. Individuální zacvičení pro začátečníky - čtvrtky 6.,13.,20.,27.3., 7 - 8.30 hod. Internet pro střední věk - školení pro začátečníky - zájemce středního a vyššího středního věku, 6. a 13.3., 9 - 12.00 hod. Začínáme s Internetem - školení pro začátečníky 18.3., 17. -19.00 hod. Výstavy literatury o počítačích a internetu v oddělení pro děti i oddělení pro dospělé. 
Elektronická pošta - školení pro pracovníky MěkBN a knihoven s profesionálními knihovníky okresu, 4. a 11.3., 8 - 12.00 hod. Internet do knihovny - prezentace využití Internetu pro dobrovolné knihovníky.
Internet pro seniory - prezentace služeb a informačních zdrojů, pro jednotlivce a seniory z penzionu pro důchodce, 18.3., 9.00 - 16.00 hod. Internet pro zdravotně postižené -nabídky služeb, prezentace služeb a informačních zdrojů, 25.3., 9.00 -16.00 hod. 

Dubňany
518 366 103
mek.dubnany@ipnet.cz
Celý měsíc březen 50% sleva poplatků za využití Internetu. O Internetu - výstava literatury,  5.3. Internet pro seniory - seniorsurfing - pro zájemce z řad seniorů zdarma, 12.3. Dámská jízda aneb Dámy a co internet - pro maminky na mateřské dovolené a nejen pro ně, bezplatný přístup k Internetu se základní instruktáží, 19.3. Do knihovny pro pohádku - pro děti MŠ, 26.3. Co najdeme v knihovně - pro děti MŠ, 18.3. Začínáme s Internetem - pro V. třídu ZŠ. Prázdniny s Internetem - 4.a 7.3. pro žáky ZŠ 15 minut surfování po Internetu zdarma se základní instruktáží. Den otevřených dveří - přijďte a zeptejte se ..., 31.3. Březen: - amnestie upomínek Všechny akce budou prezentovány v místní kabelové televizi - textová část. V prázdninovém týdnu 3.-7.3. bude instalována v dětském oddělení velká prázdninová nástěnková soutěž: Popletené názvy knih

Františkovy Lázně
354 542 358
knihovnafl@cmail.cz
http://www.cmail.cz/knihovnafl
Slevy za používání Internetu pro dospělé, pro děti zdarma celý měsíc.  Zveřejnění nových www stránek knihovny. Rozšíření služeb: skenování, nové CD ROMy s naučnou tématikou. Internet v knihovně-co a jak hledat  -informatické lekce pro třídy ZŠ. Noc s Andersenem.

Frýdek-Místek
558 644 353
velickova@mkmistek.cz
http://www.mkmistek.cz
Výukové lekce pro začátečníky zdarma - celý měsíc denně.  1 hodina Internetu pro návštěvníky studovny zdarma, denně. Den otevřených dveří - Internet pro ženy na mateřské dovolené,19.3.

Fryšták
knihovna.frystak@c-mail.cz
Internet pro seniory

Harrachov
481 529 700
knihovna.harrachov@worldonline.cz
http://www.knihovna.slunicko.net
Internet v týdnu 17.3. -21.3.2003 za poloviční poplatek, pro občany s trvalým bydlištěm v Harrachově. Soutěž pro děti - všeobecné znalosti 

Havířov
596 410 116, 596 411 337
bohmova@knih-havirov.cz
http://www.knih-havirov.cz
1 hodina na Internetu zdarma. Informace o práci s Internetem v rámci knihovnických lekcí pro ZŠ a SŠ, informace o BMI. Mámo táto vím jak na to - děti učí rodiče pracovat s Internetem, dětské odd. na Werichově ul.
Webík. 

Havlíčkův Brod
569 428 353
Irena@kkvysociny.cz
http://www.kkvysociny.cz
Internet pro dospělé - každý den 15 minut zdarma. Internet pro děti - každý den 30 minut zdarma. Setkání s Internetem pro děti - 5.3. Setkání s Internetem pro ženy - 12.3. Setkání s Internetem pro muže - 19.3. Setkání s Internetem pro sdružení Zvoneček - 26.3. Internet pro nejmenší - kurz pro děti, začíná 3.3.2003. Jan Havel: Vynálezce dětských snů - divadelní představení. Noc s Andersenem - společná akce s Knihovnou M.J.Sychry Žďár nad Sázavou, 28.3.-29.3. Svátky jara - výtvarná dílna pro děti z cyklu Pravidelně Poslední Pondělí, 31.3. Základy práce s PC a Internetem pro handicapované, od 10.3. Kurzy základní počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina.

Heřmanův Městec
469 660 358
knihovna@mesto-hm.cz 
http://www.hermanuv-mestec.cz/knihovna
Internet za polovinu ! - zvýhodněná nabídka platí po celý měsíc (za 15 minut 5,-Kč). Jak na to - poraďte si s Internetem - bezplatná poradna pro začátečníky, pro dospělé zájemce, celý měsíc. Chcete mít vlastní e-mail ? - pomoc při založení adresy.   Víte, kde najdete ... (svoje město, obec, mikroregion). 
Zahájení automatizovaného výpůjčního systému LANIUS on-line katalog - co je to, jak jej používat? 

Hnojník
558694795
knihovna@hnojnik.cz
http://knihovna.hnojnik.cz
Seniorinternet- bezplatné zaškolení ve vyhledávání na Internetu pro seniory. Sleva pro děti do 15 let po celý březen 50 %. Co nevím, to si najdu - soutěž pro děti 6. ročníků ZŠ 
Proškolení knihovníků ze základních knihoven ve vyhledávání informačních zdrojů na Internetu .

Hodkovice nad Mohelkou
482 725 796
knihovna.hodkovice@volny.cz
Internet pro rodinu - zdarma, 10.2. Internet pro seniory - zdarma, 11.2. Den otevřených dveří - předvedení Internetu a jeho využití, 17.2.
Noc s Andersenem

Hodonín
518 321 213
mk@knihovna-hod.cz
http://www.knihovna-hod.cz
Internetové dopoledne s dětmi z Ústavu sociální péče pro mládež. Internet bez bariér pro členy Sdružení zdravotně postižených a Poradenského centra svazu neslyšících a nedoslýchavých. Na úřad s Internetem. Internet pro ty co začínají - dětské oddělení. Noc s Andersenem. Velká čtyřtýdenní soutěž. Internet pro zdravotně postižené zdarma a ostatní za polovinu. Výstavka literatury o Internetu.

Holice v Čechách
466682092
knihovna@holice.cz
Potřebujete emailovou adresu? Přijďte, my Vám s tvorbou pomůžeme! – zdarma, 3. 3. - 7.3. v půjčovních dnech knihovny. Akci a Internet budeme propagovat na letácích ve všech školách, ve městě i v místním a regionálním tisku.

Holýšov
379 491 821
knihovna@holysov.cz
Den otevřených dveří – 5.,12.,19.,26.3., prvních 15 min. Internetu zdarma.     

Horažďovice
376 512 632
simonova@knihovna.horazdovice.cz
http://www.knihovna.horazdovice.cz
Seznamte se s Internetem aneb Nebojte se nových technologií - ve spolupráci se Spolkem rodáků a příznivců Horažďovic, pro seniory a ostatní veřejnost, 3.3.  Evropská unie na Internetu - ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených,  4.3. Vše o rodině aneb Internet pro maminky,  6.3. Všem účastníkům akcí umožní knihovna po celý měsíc přístup na Internet zdarma. Internet zdarma pro čtenáře do 15 let - podmínkou bezplatného přístupu na Internet bude vyplnění znalostního kvízu, 1. - 31. 3. Můj počítač - výtvarná soutěž Já a počítač nebo Já a Internet. Literární soutěž Webík aneb webuju, webuješ webujeme - vytvoření návrhu www stránek pro dětské oddělení knihovny, ve spolupráci s Informačním serverem SumavaNet.CZ. Základy vyhledávání na Internetu.

Horní  Cerekev
565396566
knihovna.hc@cmail.cz
http://www.predstavujeme.cz/horni_cerekev
www stránky Města Horní Cerekev zdarma. Sleva pro čtenáře. Internet pro důchodce zdarma. Den otevřených dveří.  Návštěva dětí MŠ.

Horšovský Týn
379 42 25 72
knihovna@htyn.cz
http://knihovna.htyn.cz/
Den otevřených dveří - Přijďte s celou rodinou – bezplatný přístup na Internet, prezentace stránek města, zámku v H. týně, knihovny a další podle zájmu, 8.3., 10.00-15.00 hod. 11.3. Nebojte se Internetu - Internet pro ženy - zacvičení pro začátečníky, zřízení e-mailové adresy, prezentace zajímavých stránek, bezplatný přístup na Internet 11. 3., 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Nebojte se Internetu - Internet pro muže - zacvičení pro začátečníky, zřízení e-mailové adresy, prezentace zajímavých stránek bezplatný přístup na Internet, 18.3., 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Nebojte se Internetu - Internet pro seniory  - individuální přístup, prezentace www stránek města, zámku, knihovny atd., bezplatný přístup na Internet,  25.3., 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Noc v knihovně s Andersenem - pohádková noc v Městské knihovně v Horšovském Týně, pro děti ze školní družiny ZŠ Zámecký park, 28.-29.3.  V tomto měsíci uspořádáme pro žáky 1.-5. tříd ZŠ besedy o zajímavých knihách.

Hořice
493 622 642
knihovna@.horice.org
Propagace Internetu ve výlohách knihovny od 28.2. do konce března. V týdnu od 3.3. připojení pro uživatelé zdarma. Informativní lekce pro zájemce o Internet na požádání.

Hradec Králové
Knihovna města Hradec Králové
495511195
jan.peta@knihovnahk.cz
http://knihovnahk.cz
Internet pro seniory - denně  10-12hod.,  v ústřední půjčovně, informačním středisku a hudebním oddělení, 1x týdně na pobočkách. Poprvé na Internetu - Internet pro ty, kteří se s ním ještě nesetkali - denně 12-13 hod., v ústřední půjčovně, informačním středisku a hudebním oddělení. Internet zdarma - 14 dnů v ústředí, týden na pobočkách.Vystavení adresáře hudebních muzeí na www stránkách knihovny (vedle adresáře hudebních knihoven, který již je k dispozici). Prezentace databází Anopress, Ebsco, ProQuest aj.  Prezentace CD-ROM z fondu hudebního oddělení a CD-ROM z edice Chytré dítě - Procházka operou - vybrané www stránky a CD-ROM. 
Noc s Andersenem - ve dvou půjčovnách pro děti. Účast v soutěži Webík. 

Hradec Králové
Studijní a vědecká knihovna
495 511 781
bozena.blazkova@svkhk.cz
http://www.svkhk.cz
Školení uživatelů - zdarma, určeno zájemcům o základní znalosti a dovednosti, kromě letních měsíců po celý rok, vždy ve čtvrtek od 16 do 17.30h.  Internet pro úplné začátečníky I - základy vyhledávání - 6.3., 20.3.  Internet pro úplné začátečníky II - elektronická pošta, 13.3., 27.3.   Povídání O - pravidelné besedy na aktuální témata: 19.3. Cesta euroasijským regionem - beseda I.Dokoupila s využitím webovských stránek a diapozitivů. 
Regionální knihovnický zpravodaj U NÁS vyjde 10.3. a jeho hlavním tématem jsou informace z oboru knihovnictví - viz http://www.svkhk.cz/unas
Pro veřejnost připravujeme počítačovou prezentaci činnosti knihovny a připravované výstavby nové knihovny.

Hradec nad Moravicí
553 783 974
mkhradec@okpb.cz
Pro bystré hlavičky – soutěž pro děti z MŠ a ZŠ, termín soutěže 1.3. -31.3. Internet v měsíci březnu pro dětské čtenáře zdarma.

Hranice
581 601 889
mek@mek.hranet.cz
http://www.mek.hranet.cz
Nabídka minikurzů Internetu, zdarma pro seniory i další případné zájemce. Klub důchodců a knihovna - liter.beseda v KD a členové KD v knihovně s prezentací služeb a informačních zdrojů knihovny,12.3. Den otevřených dveří - 20.3., 50% sleva poplatků za Internet,1/2 hodina zdarma. Amnestie na upomínky - v týdnu 24.-29.3.

Hrušovany nad Jevišovkou
515 238 369
knihovna.hrusovany@quick.cz
Dny otevřených dveří -  3.-7.3. Nabídka Internetu pro nezaměstnané zdarma. Poskytnutí zajímavých internetových adres z různých oborů.
Příspěvek do Radničních listů /březen/

Hulín
573 351 815
knih.hulin@snt.cz
Surfujeme po Internetu – 10.3., školní družina. Internet, náš pomocník v životě - Občanské sdružení postižených, 17.3. Amnestie poplatků za upomínky - 24.3.-28.3.Moje první návštěva knihovny - MŠ

Hustopeče
519 412 026
info@knih-hus.cz
http://www.knih-hus.cz
V týdnu od 3.-7.3. - pro všechny uživatele 50% sleva poplatků za Internet, rozšíření provozu denně od 9-17.00 hod. Den otevřených dveří - prohlídka knihovny a odpovědi na dotazy spojené s provozem a službami knihovny, 11.3., 9.00 -17.00 hod. Internet pomocníkem – soutěž pro děti, 3.-14.3. V týdnu od 17.-21.3.nabízíme zájemcům pomoc při zvládnutí práce s Internetem a elektronickou poštou (zájemci se ohlásí telefonicky, abychom se jim mohli plně věnovat).  Výstavka knih  s tématikou počítače – Internet, celý březen. Abychom si připomněli tradiční Měsíc knihy, budou koncem března v knihovně probíhat návštěvy žáků základních škol, na kterých nás seznámí s vlastní četbou zachycenou ve čtenářských denících. Plakáty s akcemi na březen-Měsíc Internetu rozešleme do místního tisku a kabelové televize

Cheb
354 422 368
Marie.Mudrova@knih-cheb.cz
http://www.knih-cheb.cz
Internet pro začátečníky – 15., 22.3., vždy od 9-13 hodin. Týden Internetu zdarma ve všech odděleních knihovny - 24.-28.3. Noc s Andersenem v dětském oddělení 
Spuštění automatizovaného provozu v dětském oddělení

Chlum u Třeboně
384 797 873
drakova@knih-ch.cz
Spuštění výpůjční protokolu. Zpřístupnění online katalogu na Internetu.

Chomutov
474 651 250
trubacova@skks.cz
http://skks.cz
Týden levného surfování - 10.-14.3. Internetový klobouk - losování prémie 15 minut Internetu     zdarma,17.-21.3.2003. Internetové štěstí - slevy pro pravidelné uživatele Internetu, celý měsíc. Vydání WWW adresáře nejdůležitějších a nejzajímavějších internetových adres - výběr
Základy práce s Internetem pro knihovníky z MLK

Chotoviny
381 284 295
knihovna.chotoviny@cmail.cz
Seznámení zájemců s Internetem a jeho možnostmi  - volné minuty na Internetu pro každého,15 min./měsíc, celý měsíc.

Chrast u Chrudimi
469 667 211
knihovna@mestochrast.cz
Dny otevřených dveří -  24.-27.3.2003, pro veřejnost. Besedy pro školní mládež - seznámení s Internetem pro 1-5. tř. ZŠ.



Chropyně
573 355 076
knih.chropyne@snt.cz
Exkurze literárního kroužku v nové počítačové učebně - setkání počítačového a literárního kroužku ZŠ u Internetu v knihovně. Výtvarná soutěž pro děti a mládež O nejhezčí logo knihovny. Internet pro seniory - každou středu dopoledne zdarma, malá škola Internetu pro starší a pokročilé. 

Jablonec nad Nisou
483 310 951
studovna@knihovna.jablonec.cz
http://knihovna.jablonec.cz
Možnost 1/2 hod. přístupu na Internet za 20,00 Kč pro každého návštěvníka, registrovaný čtenář 1/2 hod.přístupu na Internet za 10,00 Kč. Neziskovým organizacím, které projeví zájem, bude založena internetová adresa, kterou budou moci do konce roku 2003 zdarma využívat.

Jablonné v Podještědí
487 762 203
mkjab@iol.cz
Výstavka literatury o Internetu a počítačích.  Prodej knih. 15 min. na Internetu zdarma. 

Jáchymov
353 808 122
knihovna.jachymov@worldonline.cz
Internet nám pomáhá - besedy pro žáky ZŠ. My a počítače - výstavka knih. Miluj svůj život - výstavka knih s podpůrnou tématikou k prožívání plnohodnotného života. Internet zdarma - ve výpůjční dny vždy od 15-l6 hod. Prezentace vzdělávacích CD-ROM pro mládež. Co víš o počítačích - vzdělávací kvíz pro děti.
BMI - příspěvek do Jáchymovského zpravodaje

Jaroměřice nad Rokytnou
568 44 19 00
Naučte se s Internetem - výukové lekce Internetu,10. a 17.3., 18.00. Zlevněný Internet pro děti do 16-ti let a pro studenty - celý březen.
Noc s Andersenem - noční prohlídka zámku, chatování, soutěžení, 28.3.2003, 18.00 hod.
Krasohled jaroměřický aneb malá kronika dějů v Jaroměřicích nad  Rokytnou zapsaná léta páně 2003 školní drobotou - sběr materiálu pro vydání dětské kroniky a výstava kronik jaroměřického regiónu, celý březen

Jevišovice
515 231 225
knihovna@jevisovice.cz
Beseda o Internetu s mládeží - 3. 3. Prezentace informačních zdrojů  - v průběhu měsíce března

Jičín
493532833
kostalova@knihovna.mujicin.cz
http://knihovna.inext.cz/jicin
Schůzky s Internetem - v průběhu celého měsíce, pro děti i dospělé, individuální, bezplatné lekce základních informací o práci s Internetem. Hudební encyklopedie a slovníky na Internetu - bibliografický leták. Noc s Andersenem.
Elektronické informace a jejich vyhledání na Internetu – seminář pro pracovníky profesionálních knihoven i MLK, 10.2.

Jihlava
567 301 427
knihovna@knihovna-ji.cz
http://knihovna-ji.cz
Skauting a Internet - pro Vlčata a Světlušky, seznámení s Internetem a zajímavými skautskými stránkami pro členy těchto oddílů,11.3. v 16,00, 19.3. a 26.3. v 15.30 hod. Seniorsurfing - 11.3 a 18.3. 9.00-13.00 hod. Noc s Andersenem - 28.3.-29.3. Jak pracovat 
- seminář pro neprofesionální knihovníky, 27.3. v 10,00 a v 15,00 hod.

Jílové u Prahy
241 95 22 58
mestknihovna@volny.cz
http://jilove.webpark.cz
Nejrychlejší způsob vyhledávání  informací – soutěž pro VI. třídy ZŠ, 4.3. 

Jindřichův Hradec
384 361 575
mkodymova@knih-jh.cz
http://www.knih-jh.cz
Zahájení činnosti Regionálního centra Internetu v infocentru knihovny. Zlevněný přístup na Internet ve všech odděleních. Zahájení soutěže Víme - nevíme o EU s využitím             elektronických informačních zdrojů v infocentru.  Elektronická anketa pro veřejnost o úrovni            poskytovaných služeb. Noc s Andersenem. Jak hledat informace - školení pro knihovníky regionu, 13.3.  Knihovnický program LANius - 20., 27.3. 




Kaplice
380 312 641
knihovna@najihu.cz
Týden Internetu zadarmo. Seznamování zájemců s vyhledáváním na Internetu.
Noc s Andersenem. Setkání se starosty okolních menších obcí. Ukázka práce s Internetem-vyhledávání na OIS Český Krumlov aj.

Kardašova Řečice
384 382 092
knihovna.k-recice@iol.cz
První registrace v BMI pro čtenáře zdarma. Odpuštění sankcí za upomínky. Internet za polovic. Představení nově přestěhované knihovny žákům ZŠ.

Karlovy Vary
353 221 365 linka 30
dusilova@knihovnakv.cz
http://www.knihovna.kvary.cz
Společné akce - všechny pobočky KK KV: 30 minut na Internetu pro každého návštěvníka zdarma, 3. 3. - 7. 3.   Městské pobočky: Internet pro děti - půl hodiny se slevou (0,50 Kč/1min), 10. 3. - 31. 3. Celý březen: Individuální pomoc při práci s Internetem pro zájemce. MUDRC pro každého (www stránky pro děti a mládež) - pro děti přístup zdarma. Propagace: nejpoužívanější vyhledávače, zajímavé internetové adresy, práce s on-line katalogem knihovny, ukázky práce s CD-ROMy. Lekce pro žáky: Práce s Internetem a jak ho využívat.  Dotazník pro děti. Jak využíváš Internet? - vzdělávací centrum, 3.3. ,v 10,00,18,00 hod. Internet zdarma - každé březnové pondělí,14,00,18,00 hod. Práce s Internetem pro veřejnost - každé březnové úterý 15,00, 17,00 hod. Praktická výuka vyhledávání v on-line katalogu -  každé pondělí, čtvrtek, pátek,10,00, 12,00 hod. Práce s Internetem pro seniory.  Ukázky práce s databázemi ANOPRESS, PROQUEST, EBSCO, ORO. Nebojte se Internetu  - čítárna 3. 3. - 8. 3., 8,00, 10,00. Nebojte se Internetu - Klub důchodců, 12. 3. a 19. 3., 14,00, 16,00 hod. Celý březen: Ukázky práce s databázemi ANOPRESS, PROQUEST, EBSCO, ORO.  Hudební oddělení  - Brožura: Webové hudební adresy, ukázky práce s CD-ROMy. Dětské oddělení - soutěž Webík.  Internetová poradna BMI pro děti - jak si udělat svou webovou schránku, jak vyhledávat na Internetu. Soutěž pro děti - Moje oblíbená internetová adresa a co na ní najdu.  Pro ZŠ - v dopoledních hodinách akce pro školy na téma: Jak pracovat s Internetem, jak ho využívat, zajímavé adresy. Studijní oddělení - Ukázky práce s CD ROMy; letáky webových adres pro děti, studenty, ženy, muže, seniory; leták Periodika na webu, ukázky práce s databázemi ANOPRESS, PROQUEST, EBSCO, ORO Internetové noviny na webu. Balneologická knihovna: Zdravotnictví a medicína na webu - informační leták.    
Všechny pobočky KK KV: Výstavky literatury a informačních pramenů k PC a Internetu. Život v Číně - Internet v Číně pohledem českého novináře, přednáška, Studijní oddělení, 5.3. Výstava knižních vazeb Libora Michaláka - půjčovna pro dospělé, 12. 3., 5. 4. Aprílové knížky. 

Karviná
596348301
steranka@rkka.cz
http://www.rkka.cz
Internet pro každého!!! - základní seznámení s Internetem. Veřejná prezentace pro laickou veřejnost k seznámení se základy Internetu - ukázková prezentace a praktické vyzkoušení v Informačním a dětském oddělení, 3.3., 10.3., 17.3., 24.3. a 31.3.2003, 10.00 -11.30 hod.   30 minut Internetu zdarma - mimo evidované na ÚP v Karviné a členy Internetklubu.  Výstavka aktuálních knižních a časopiseckých materiálů s tématikou Internetu.  Aktivity jsou určeny široké veřejnosti, spolkům, nadacím, ženám v domácnosti, seniorům a všem , kteří  neovládají  práci s počítačem, nemají k němu přístup, ale mají chuť a zájem něco nového se učit a využít tak bezplatného přístupu  k informacím pro vlastní sebevzdělávání.  Po celý březen každý půjčovní den - poskytování občanům registrovaným na Úřadu práce v Karviné denně 30 minut na Internetu zdarma a další pobyt za 0,50 hal za minutu. Na webu www.rkka.cz jsou k dispozici stránky pro nezaměstnané, kde lze najít zajímavé a potřebné informace. K dispozici je i denní tisk, inzertní noviny Avízo, odborná periodika.  Nový přístup k Internetu na dvou počítačích ve středisku polské literatury Internet to nic trudnego. Beseda pro žáky II.stupně ZŠ  Poeta czarodziej - tvorba loutek a ilustrací k básním Juliana Tuwima - výtvarná soutěž pro žáky l.stupně ZŠ.  Magiczny świat lalek - setkání s herci loutkového divadla Bajka - pro žáky l.stupně ZŠ.  
Multimediální festival - 26.-27. 3., vzdělávací akce pro žáky a studenty karvinských základních, středních škol a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zároveň je určen pedagogům celého regionu.  
Ach ty www stránky – soutěž, názory dětí o starostech i radostech při vyhledávání na Internetu. Na cestě do Evropy – soutěž, informace o EU, členských státech atp. pro děti, soutěžící budou moci hledat odpovědi na Internetu.  Rodičové, pojďte se mnou na Internet -  každý, kdo přivede v měsíci březnu svého rodiče k nám do knihovny na Internet, má spolu s ním 30 minut zdarma.  Vítání jara - ozdoby, dekorace k velikonočním zvykům a obyčejům, vystavují děti pod vedením učitelky p. Hubáčkové ze školní družiny Prameny, předvedou své nápady, které jim bude umožněno realizovat ve Středisku hudby a umění RK. Svět knihy – kvíz pro děti  

Katovice
383 399 162
knihovna.katovice@iol.cz
Den otevřených dveří - první týden v měsíci březnu. Internet pro seniory zdarma - prvních 14 dní v měsíci. Co nabízí Internet - zajímavé adresy z různých zájmových oblastí. EU na Internetu. Najdi to-soutěž pro děti ze ZŠ. Rychlejší než Česká pošta - práce s elektronickou poštou    
Noc s Andersenem. Využití různých CD-ROM

Kladno
312813122, 312813149
pavlik@svkkl.cz
http://www.svkkl.cz
Dny otevřených dveří pro veřejnost 12. a 19.3. Den otevřených dveří pro studenty kladenských VŠ 5.3. Den otevřených dveří pro městské a obecní úřady 26.3.  
Setkání s Internetem pro handicapované občany a vozíčkáře

Klášterec nad Ohří
474375465
knih.klasterec@svc.cz
http://www.knihovna.klasterecko.cz
1. a 3. týden v březnu výuka Internetu pro seniory a maminky na MD. Již nyní máme celoročně bezplatný Internet. Propagační akce. WEBÍK .Dle zájmu večer s Andersenem 

Klatovy
376 313 115
reditel@knih-kt.cz
http://www.knih-kt.cz
Seminář pro knihovníky a starosty pověřené oblasti - využívání plnotextových databází, ANOPRESS, ČTK atd.
Biblioweb 2003. Účast v soutěži JuniorProject. Soutěž internetových projektů a rozsáhlejších stránek autorů do 18 let. 8.3.konference v klubu Lávka. 28.3. Noc s Andersenem. Divadelní představení lit.dram. kroužku pí Švejdové - Z deníku K. Colemanové, Soutěž pro děti s využitím Internetu.   
Pravidelné informace pro tisk a rozhlas, 1 hodina Internetu denně pro člena svazu zdrav. postižených zdarma (po předchozí domluvě), využití ZoomTextu na PC pro zrakově postižené občany, využití prostor galerie k pořádání výstav výrobků členů svazu zdrav. postižených (v průběhu celého roku), využití společenského sálu knihovny pro akce svazu zdrav. postižených: 14. a 15.3. ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postižených(SPMP) - videoprodukce snímků ze života mentálně postižených.

Klešice
603 33 29 74
klesice@centrum.cz
http://www.klesice.cz
Naučte se používat Internet - poradna pro začátečníky a zejména dospělé zájemce, po celý měsíc. V březnu za polovinu ! - přístup na Internet za poloviční cenu (5,- Kč za 15 minut). Založte si svoji schránku - pomoc při založení e-mailu, celý měsíc. On-line katalog - poradna pro používání, celý měsíc. 
Víte, kde najdete ...  svoji obec ?  Poznejte mikroregion Heřmanoměstecko  - obě akce proběhnou 17.3. od 17.30 hod. v Obecní knihovně 

Klobouky u Brna
519419454
Po celý březen bude poskytován Internet všem zájemcům zdarma, vždy v půjčovní dny: úterý, středa, čtvrtek od 13.00 hod do 19.00 hod.

Kolín
321720160
studovna@knihovna.kolin.cz
http://knihovna.kolin.cz/
Během celého měsíce března bude ve všech výpůjčních odděleních Internet pro veřejnost zdarma. V dopoledních hodinách bude ženám na mateřské dovolené a důchodcům umožněn přístup na Internet s instruktáží a s upozorněním na zajímavé adresy. V průběhu výpůjční doby budou mít dětští čtenáři možnost využívat zdarma celou nabídku CD-ROM. V prostorách knihovny bude zajištěna propagace Měsíce Internetu prostřednictvím výstavek odborné literatury. V regionálním tisku budou články upozorňující na probíhající akce Měsíce Internetu.

Kostomlaty pod Milešovkou
417871066 nebo 417871118
mlk.kostomlaty@seznam.cz
Bezplatný Internet pro vítězné účastníky Junior kvízu - soutěž pro žáky ZŠ 1-9 ročník. Po 40 letech do nového - beseda se seniory MLK, poslední posezení ve staré knihovně, vzpomínání u Internetu, 8.3. Výpravy za humna - putování pro nejmenší čtenáře z mateřinky na Internetu po nejbližším okolí, 4.3.
Stěhování knihovny do nových, rekonstruovaných prostor - druhá polovina března 

Králíky
465 631 215
Mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz
http:/rorlicko.cz/Králiky/knihovna
V průběhu celého měsíce prezentace informačních zdrojů,instruktáže pro uživatele Internetu - začátečníky. Ve spolupráci s gymnáziem informační lekce pro 1.-8.ročník - seznámení s databázemi Národní knihovny a jejich využívání. Noc s Andersenem - cca pro 15-20 dětí.

Kralovice
373 396 333
knihovna.kralovice@iol.cz
Den otevřených dveří - 12.3. Exkurze SOUz Kralovice se zaměřením na Internet - 3. a 10.3.                                  V průběhu celého března exkurze školní družiny ZŠ.       
Prezentace knihovny a její činnosti v měsíčníku Kralovický obzor.                                   

Kraslice
352696558
mkkraslice@volny.cz
Od 17. do 21.3. týden Internetu zdarma, prodloužení půjčovní doby ze tří dnů na celý týden.
Pro všechny uživatele je tu možnost rezervace na březen již nyní, vyjdeme vstříc především starším spoluobčanům, kteří se dosud moc nezapojují, pokusíme se jim poradit, vysvětlovat a pomáhat při práci s Internetem, dětem pak nabídneme zajímavé internetové adresy a vyhledávače a samozřejmě jim také budeme pomáhat při vyhledávání

Krnov
554 610 905
cestr@knihkrnov.cz
http://www.knihkrnov.cz
Internet zdarma pro registrované čtenáře v týdnu od 10. do 14.3.

Kroměříž
573 330119 kl.24 (kl.16)
knihovna@knihkm.cz
http://www.knihkm.cz
Hudební oddělení: prezentace vybraných hudebních skupin a interpretů a některých hudebních klubů a akcí na Internetu, prezentace vybraných hudebních vyhledávačů se zaměřením na hudební skupiny, nejvýznamnější virtuální obchody s hudební tematikou. Tyto informace budou k dispozici našim čtenářům ve formě letáčků po celý měsíc březen. Informační a studijní oddělení: Seniorsurfing - kurzy Internetu pro seniory,4.3.,6.3.,11.3.,13.3., součást vzdělávacího programu Akademie III. věku pro seniory, akademie proběhne 27.3. Po celý březen: Prezentace služeb pro veřejnost v oblasti vyhledávání informací (databáze Anopress a Proquest) a v rámci Informačního centra Evropské unie prezentace internetových databází o EU. Pro zájemce základní seznámení s Internetem. V rámci oddělení pro děti a mládež - 3.3. rozeslání nabídky Výuka Internetu do mateřských škol a mateřského centra "Klubíčko" - představení a výuka práce na Internetu maminkám dětí sdruženým v tomto mateřském centru jako součást internetového klubu "Pecka". Po celý březen besedy Poprvé u Internetu a Počítač mě baví a učí-výuka práce na Internetu a PC pro žáky mateřských škol. Soupisy literatury týkající se Internetu z fondu oddělení pro děti a mládež naší knihovny. Kafíčko u Internetu - nabídka výuky Internetu pro zájemce z řad učitelů mateřských škol. V rámci Informačního centra UNESCO spuštěny webové stránky přidružených škol UNESCO. Zahájení spolupráce se vznikajícím internetovým katalogem Kormidlo. 
Internetová gramotnost pro nevládní neziskové organizace v rámci Informačního centra neziskových organizací Knihovny Kroměřížska, vzdělávací projekt podpořený OSF - práce s Internetem, 6.3.,13.3.,20.3.,27.3.

Kunovice
572 549 467 
knihovna.kunovice@tiscali.cz
Besedy pro školy. Nabídka zprostředkování půjčení zvukových knih pro slabozraké a nevidomé.

Kutná Hora
327 512 079
sefova@knihovna-kh.cz
http://knihovna-kh.cz
Kontaktovali jsme Úřad práce s nabídkou pomoci evidovaným uchazečům o práci při vyhledávání pracovních míst na Internetu bez poplatků během celého měsíce března. Kurz pro Internetem "nepolíbené." - 25.3. a 27.3. od 17,00 do 18,00 hod. Noc s Andersenem - pro žáky kutnohorských škol, soutěže v prostorách knihovny i klasické předčítání na dobrou noc.
Noci s Andersenem bude předcházet vycházka po večerní Kutné Hoře, která má dětem přiblížit historii jejich knihovny. Ke spolupráci byli přizváni i členové Ochotnického spolku Tyl, kteří hranými ukázkami v průběhu procházky připomenou i slavnou minulost města.  

Kyjov
518614358
mek@knihovna-kyjov.cz-
http://www.knihovna-kyjov.cz
Týden otevřených dveří v čítárně a studovně, půjčovně pro dospělé,odd. pro děti do l5 let,v pobočce v Bohuslavicích, dne 3.3.2003, bezplatná registrace nových uživatelů, amnestie upomínek, slevy na Internet.. V jednotlivých odděleních budou uživatelé informováni o nabídce rozšíření nových služeb, rozšíření půjčovní doby denně do 18.00 hod., mimo středu, v pobočce Bohuslavice vždy čtvrtek do 17.00 hod. Prezentace informačních zdrojů s konkrétními ukázkami v půjčovně pro dospělé čtenáře, v odd. pro děti, v čítárně a studovně. Bezplatné konzultace k využití Internetu. Burza opotřebovaných knih. 4.3.2003 bude BMI slavnostně zahájen v oddělení pro nevidomé a slabozraké - prezentace nabídky služeb pro zdravotně postižené, problematika půjčování zvukových dokumentů a rovného přístupu k informacím a tím naplnění Knihovního zákona. Tématické a literární soutěže, kvízy, exkurze s bibliografickou gramotností, výstavky, nástěnky a mluvené doporučující bibliografie. Pro dospělé budou realizovány tématické přednášky z oblasti alternativní medicíny. 
Formou letáčku, nástěnek, výstavek a také v regionálních médiích jako jsou Kyjovské noviny, v KTV -kabelové televizi nabídky služeb a bezplatných akcí.

 Liberec
482412332
petrydesova@kvkli.cz
http://www.kvkli.cz
Pavučina - elektronický znalostní kvíz. Začínáme s Internetem – senioři, 10. a 24. 3., od 16 hod. Služby knihovny online - prezentace elektronických informačních zdrojů pro veřejnost. Konto čtenáře - zahájení nové služby prostřednictvím Internetu. Internet pro handicapované uživatele - seznámení s Internetem, možnostmi a službami pro handicapované 

Lipník nad Bečvou
581 771 157, 
knihovna@lipniknb.cz
Celoroční akce: Nebojte se Internetu, s námi to dokážete - již tradiční akce, která probíhá po celý rok.Zájemci se mohou objednat na základní seznámení s prací na Internetu - 1hod. Během března pro všechny zájemce zdarma, ostatní měsíce čtenáři zdarma, ostatní veřejnost platí poplatek za připojení k Internetu. Internet pro nezaměstnané - uchazeči o zaměstnání vedení na ÚP (prokáží se průkazkou) mají k dispozici 1. hod. Internetu týdně zdarma k vyhledávání zaměstnání.
Internet pro uživatele v důchodovém věku - 5. 3., studovna MěK, od 9,00 do 14,00 hodin, prezentace www stránek pro volný čas, zdraví, kluby důchodců, základy práce s PC.  WEBÍK - vyhlášení výsledků základního kola soutěže o nejhezčí webovou stránku dětského oddělení knihovny pro žáky do 15 let - 5. 3, dětské oddělení, ve 14,00 hod. Internet pro rodiče na rodičovské dovolené - 12. 3., studovna, od 9,00 do 14,00 hod., dle zájmu až do večerních hodin, prezentace www stránek, péče o děti, zdravá výživa, alternativní medicína apod. Internet pro nezaměstnané - 19. 3., studovna, od 9,00 do 14,00 hodin, prezentace www stránek s nabídkami pracovních příležitostí, základy práce s Internetem. Veřejný Internet v Podhoří - 6., 13., 20. a 27. 3., od 18,00 do 20,00 hod., základy práce s Internetem pro veřejnost, odborný lektor, každý zájemce 1 hodinu zdarma, nutná objednávka předem v Místní knihovně Podhoří. Noc s Andersenem - 28. března, od 18,00 do soboty 9,00 hodin, dětské oddělení, akce je určena pro vybrané čtenáře dětského oddělení, zajímavý program, chatování  Internet. Můj kamarád - celý měsíc březen, dětské oddělení, soutěžní kvíz Všímálek zaměřený na základní pojmy Internetu a vyhledávání informací.   
Internet pro knihovníky - 26. 3., studovna, od 15,30 hodin.

Litoměřice
416 73 24 53
akvizice@ok-litomerice.cz
http://www.ok-litomerice.cz
Zajímavosti knižní produkce – anketa. Seznámení s programem ANOPRESS, Praktické seznámení s Internetem – besedy, určeno pro seniory. Maminky, nebojte se Internetu - určeno pro maminky na mateřské dovolené. Po dobu školení je pro děti připraven program. Mámo, táto, věnujte mi chvilku času - odpoledne věnovaná rodičům a jejich dětem, Internet, multimedální encyklopedie...  Můj svět Internetu - beseda pro děti z dětských domovů.  Znalostní soutěž Jak znáš Internet. Noc s Andersenem. Exkurze, besedy, výstavky příslušné literatury
Využití elektronických zdrojů - knihovnický program Lanius, Internet, pro knihovníky MK.

Litomyšl
461 612 068
kroulikova.knihovna@lit.cz
http://litomysl.cz/knihovna
Poskytujeme 30 min. Internet zdarma. Internet i pro starší generaci - 11. 3., přednáška. Výstava publikací o síti Internet.
Základy práce s Internetem - pro MLK, které vypracovaly grant v programu VISK 

Litvínov
476 11 13 73
guttnerova@knihovna-litvinov.cz
http://www.knihovna-litvinov.cz
Internet zdarma - pro registrované čtenáře dospělého odd. 1 h týdně, pro neregistrované 1/2 h týdně. V dětském odd. celý březen zdarma. Seniornet aneb rodino, posílám vám e-mail - základní seznámení s Internetem, založení e-mailové schránky, e-mailová korespondence, individuální práce se zájemcem. Noc s Andersenem. Burza knih. Knihovnicko informační lekce pro žáky ZŠ – Knihovny na síti. 
Co čtou děti v Německu? Co čtou děti v Čechách? - literárně výtvarný projekt ve spolupráci  s partnerskou knihovnou v Olbernhau a Partnerským spolkem, o.p.s. Litvínov. Akce je zaměřena na žáky 4. - 5. tříd  litvínovských základních škol a na 4. třídu školy v Olbernhau. České děti mají za úkol  přečíst nějakou knihu německých autorů a německé děti naopak. Seznam nejvhodnější německé dětské literatury, je k dispozici v knihovně. Po přečtení knížky namalují děti obrázek, který vyjadřuje děj či hlavní postavy knihy. Soutěžní obrázky budou vystaveny v březnu 2003 v knihovně a čtenáři  v anketě vyberou nejlepší díla. Vítězové pak pojedou v dubnu 2003 na výlet společně s nejlepšími německými dětmi do zooparku v Chomutově, ostatní obdrží za účast drobné ceny.    

Lomnice nad Lužnicí
384 792 433
info@knih-lo.cz
Po celý měsíc - registrace nových čtenářů zdarma. Amnestie. Internet zdarma – středa, vždy 1 hod. pro uživatele.
Odpoledne s Machem a Šebestovou - kvízy a hry pro děti.  Jarní malování. Anketa Která kniha z naší knihovny mne nejvíce zaujala? Besedy pro děti i dospělé. Noc s Andersenem.

Louny
415 653 491
vla_kor@mkl.cz
http://www.mkl.cz
Šedesátiminutová školení Internet pro začátečníky a Internet pro mírně pokročilé -  každou 5., 12., 19., 26. 3. ve studovně městské knihovny.
Informační lekce používání Internetu pro knihovníky MLK.

Maleč 
569692157
knihovna.malec@worldonline.cz
Den otevřených dveří - každý čtvrtek v měsíci. Večerní Internet - každé pondělí.  Zvýhodněné sazby za použití Internetu delšího jak 1 hod. Přístup na Internet po celou pracovní dobu a dle zájmu možnost i sobotního provozu. Anketa pro dětské čtenáře

Malšice
381 277 410
knihovna@ta.bon.cz
Internet a my - stručná instruktáž pro začátečníky vždy v úterý a čtvrtek. Poznáme pohádkovou postavu - určeno dětem z MŠ, čtení úryvků z českých pohádek.   


Manětín
373 392 301
knihovna@manetin.cz
Nebojte se Internetu -každou březnovou středu,od 16,00-18,00 hod., bezplatné seznámení s Internetem pro veřejnost
Školení pro knihovníky obecních knihoven spadajících pod regionální knihovnu Manětín, věnované Internetu, 24.3.
Duhové stránky – soutěž pro děti, seznámení s internetovými adresami, pomocí CD ROM.

Mělník
315 622 783
reditelna@knihovna-me.cz
http://www.knihovna-me.cz
Pro čtenáře knihovny Internet zdarma. Seznámení s Internetem pro méně časté uživatele (senioři, ženy na mateřské dovolené). Výstava výtvarných prací MŠ. Besedy pro školy budou zaměřeny především na Internet. Přednáška o Cejlonu. Noc s Andersenem. 
Prezentace v tisku.

Milevsko
382 521 231
kolinova@knihmil.cz
http://www.knihmil.cz
Oddělení pro děti: Dětský internetový klub (celoročně). V březnu každé úterý 12-14 hod. -seznámení s Internetem pro žáky 1. stupně ZŠ, od 14-16 hod. práce s Internetem pro žáky připravující se k přijímacím zkouškám na SŠ.  Mámo, táto, ukáži vám Internet . Prezentace webových stránek ze soutěže Webík. Noc s Andersenem. - Zkuste s námi najít na Internetu co vás zajímá - 5. 3. a 26. 3. Hudba na Internetu - 12.3. Tvorba jednoduchých webových stránek - 19.3. Internet pro začátečníky - každé první úterý v měsíci (celoročně). Internet pro nezaměstnané - 1 hodina týdně zdarma.
Setkání s Internetem pro pracovníky malých knihoven-regionální oddělení
Prezentace služeb poskytovaných knihovnou v místním tisku

Milín
318 691 414
knihovnaebm@volny.cz
http://www.obecmilin.cz
Zvýhodněné nabídky služeb: zdarma školení základů Internetu (zájemci budou platit jen za připojení) 4.,11.,18.,25.3.  v době 12.30-15.30 hod.
Pro seniory v rámci klubového posezení: Seznámení s Internetem (účastníci nebudou nic platit)11.3., 10-11 hod.

Mimoň
487 864 719
mimonk@clnet.cz
http://mestomimon.cz
Celý měsíc: Internet za poloviční cenu, registrační poplatek pro nové čtenáře za poloviční cenu

Mladá Boleslav
326 322 812
halamkova@kmmb.cz
http://www.kmmb.cz
Vydání skládačky Vyber webových stránek podle zaměření. Vydání letáčku Evropa na Internetu aneb Jak získat informace o Evropské unii. BMI - přehled celostátních akcí -informace pro veřejnost.  Nebojme se Internetu - pro zájemce bude poskytnuta instruktáž pro práci s Internetem, budou seznámeni se základními postupy při vyhledávání informací.     

Mladá Vožice
381 215 147
knihovna.mv@iol.cz
Každou středu seznámení s Internetem pro žáky 1.stupně ZŠ - Zkuste najít, co vás zajímá. Prezentace CD-ROM pro ZŠ - 3.3.,10.3. Burza vyřazených knih z SKS. Celý měsíc anketa o nejoblíbenější stránku na Internetu - celý měsíc Poznáte pohádkovou postavu z nejoblíbenější dětské knihy. Kreslená soutěž. 

Moravská Třebová
461 316 971
lkolackova@mkmt.cz
http://www.mkmt.cz
Týdny Internetu zdarma - 1.- 15.3.  Knihovny na Internetu - 4.3. vyhledávání literatury, práce s on-line katalogy. Internet pro seniory - 7.3.   Internetová škola pro dospělé - 11.,18., 25. Internetové minimum pro knihovníky MK - 21.3. 2003 –
Labyrint Site - spoluúčast na soutěži o využívání Internetu (HTML,obraz, text), hlavní pořadatel MěÚ Moravská Třebová 1.3. - 31.3. 2003 - Svět Internetu, výstava knih a časopisů  

Morkovice-Slížany
573 370 214
knih.morkovice@snt.cz
http://www.knihovna.morkovice-slizany.cz
Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře O nejpěknější znak knihovny na WWW stránky MěK Škola Internetu - zájemcům z řad dospělých čtenářů umožníme zdarma seznámení a práci s Internetem, 3. a 5. 3., 13-17 hod. Týden Internetu zdarma pro dospělé čtenáře - 10. - 14. 3. 10-12,13-18 hod. 



Mosty u Jablunkova
558 368 014
knihovna@mostyujablunkova.cz
http://www.mostyujablunkova.cz
V průběhu celého měsíce března jedna hodina Internetu zdarma pro každého návštěvníka, proškolení práce s Internetem pro zájemce zdarma.

Náchod
491 423 338
Babi, pošli mi to mailem - oblíbená akce - základy Internetu pro seniory

Napajedla
577 944 587
knihovna@napajedla.cz
http://napajedla.cz
Internet pro nezaměstnané - každé březnové pondělní dopoledne, zdarma. Internet pro seniory - 5.3., zdarma. Internet pro maminky na mateřské dovolené s možností hlídání dětí - 12.3., zdarma. Internet pro všechny zájemce - 13.3., zdarma. Internet pro studenty - 14.3., zdarma. Internet za poloviční cenu - poslední březnový týden, 15,- za hod.

Nepomuk
371591231
knihovna.nepomuk@iol.cz
http://www.nepomucko.cz/murad/knihovna.htm
Poskytnutí základních informací občanům při založení vlastní emailové schránky - 3.3.a 17.3.,16 - 18 hod. Výstavka literatury na téma Počítač pro každého. Aktualizace prezentování knihovny na webových stránkách města
Seminář pro dobrovolné pracovníky regionu na téma Základy práce s počítačem a možnosti využití Internetu - 25.3.
V rámci zlepšení informovanosti zdravotně postižených občanů je v naší knihovně zřízeno detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. Při řešení svých problémů za pomoci odborné sociální pracovnice mají rovněž možnost využívat Internet - pravidelně 1x měsíčně. Pravidelná týdenní upoutávka v místním informačním kanálu kabelové televize o knižních novinkách 

Neratovice
315 682 703
Marcela.Kesslerova@centrum.cz
Bezplatné kurzy pro uživatele Internetu se zaměřením na střední a starší generaci, průběžně celý březen, dle zájmu veřejnosti.

Nová Role
353 951 101
knihovna.nova.role@worldonline.cz
Dospělým čtenářům a seniorům zajistíme malé proškolení práce s Internetem. Pro ZŠ uspořádáme zajímavé hodiny v různých předmětech (zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, apod. Týden Internetu pro dospělé - 3.3.-7.3., pro každého dospělého čtenáře 1/2 hodiny zdarma. Týden Internetu pro seniory - 1 hod. zdarma. Týden Internetu pro studenty -1/2 hod. zdarma. Týden Internetu pro děti - 1/2 hodiny zdarma.  
Propagace knihovny a BMI na kabelové televizi

Nové Město na Moravě
566 61 52 64
alena.janickova@mk.nmnm.cz
http://knihovna.nmnm.cz
Prezentace služeb a informačních zdrojů: Odpoledne v knihovně pro Klub důchodců - knihovnická lekce, elektronické katalogy, Internet. Po celý březen pro veřejnost přístup k Internetu 30 min. zdarma. Ani mateřinky se Internetu nebojí - hry s databázemi pro nejmenší.
Po celý měsíc březen soutěž pro čtenáře knihovny všech věkových kategorií: Hrátky s HejkalNetem - hledáme informace o našem městě, okolí a kraji

Nový Bydžov
495 493 269
knihovna.nb@worldonline.cz
http://www.novybydzov.cz/knihovna
3. - 7. 3. Internet zdarma, nejvýše však 1 hodinu.
Internet pro knihovníky místních knihoven obvodu - 3. 3.
Internet pro seniory - 4. 3. Internet pro děti-pro žáky Zvl. školy, 5.3. Ženy a Internet-zřízení e-mailové schánky zdarma, 6. 3.  Doprovodné akce:10.března divadélko J.Havla Ferda Mravenec. Besedy s Ivonou Březinovou pro mladší i starší děti - 19. 3. Webík. Noc s Andersenem. 

Nový Jičín
556 785 175
hana.krkoskova@knihovna.novy-jicin.cz
http://knihovna.novy-jicin.cz
Zvýhodněné nabídky služeb. Bezplatný Internet pro děti. Knihovnicko-bibliografické lekce se zaměřením na Internet. Soutěž ve spolupráci s Internet klubem v době jarních prázdnin od 10.3.-14.3. Výtvarná soutěž od 10.3. - 14.3. 
Zajištění propagace měsíce Internetu u dobrovolných knihovníků okresu Nový Jičín a školení ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou - 19.2. 
Literárně hudební večer tentokrát k březnu - měsíci knihy - 24.3. 18,00 hod.

Okrouhlice
569 489 128
mko@c-box.cz
Den otevřených dveří - prezentace knihovny a její činnosti za poslední rok. Odpoledne s Internetem pro ženy - první týden v březnu. Seznámení s Internetem  - nejvyhledávanější Internetové stránky. Pro ZŠ základní lekce.
Březen - měsíc knihy - akce pro děti ZŠ a MŠ.

Olomouc
Knihovna města Olomouce
585231840
vitaskova@ok-olomouc.cz
http://www.ok-olomouc.cz
Jak najít práci pomocí Internetu - školení pro nezaměstnané, 12.3. Školení pro seniory 19.3. Kudy na Internet - školení pro zájemce z řad uživatelů, 7.3.,21.3. Vyhledávání v ON-line katalogu. Vím, kde najdu informace o...  - soutěž pro děti, 26.3. Internet bez hranic - výstava  Pobočka na Březinově ulici a Pobočka Tabulový vrch: Najdete nás na webu?  - soutěž Pobočka na Brněnské ulici:  Surfujeme ke zvířatům, 17.3-21.3. Pobočka Holice: Internet pro vás -lekce práce s Internetem,  5.3.  Pobočka Tererovo náměstí: výstavka Internet v knihovně. 
Vyhledávací zdroje na Internetu pro knihovníky 5.3. – školení.

Olomouc
Vědecká knihovna v Olomouci
585223441
is@vkol.cz
http://www.vkol.cz
Bezplatný přístup k Internetu v měsíci březnu - každý všední den 8,30-11,30

Opařany
381 287 915
toupalova@post.cz
Do knihovny i na Internet - půlhodina zdarma pro každého čtenáře, celý týden. Moje oblíbená stránka na Internetu - pro školáky, kteří používají Internet /kreslená nebo psaná forma/, celý týden 

Opava
553 711 206
okpb@opava.cz
http://okpb.cz
Dny otevřených dveří pro žáky ZŠ, SŠ a VŠ, od 10.3 - 14.3., Internet zdarma,  Internet pro seniory - akce pro klub důchodců a klub STOPA, 23. 3.
Školení  na Internetu pro dobrovolné knihovníky, 5. 3.   Užiteční triky a rady - školení pro profesionální knihovníky, 19. 3.   Informační zdroje na Internetu - školení pro knihovníky okresu Opava, 26. 3.
Realizace anglické verze www stránek o Allanu Marshallovi na webu knihovny http://www.okpb.cz/marshall/

Orlová-Lutyně
596511306
studor@uninet.cz
http://mesto-orlova.cz
Celý měsíc březen bude ve studovně MěK Internet pro veřejnost zdarma.

Ostrava
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
596 118 812
svrcinova@svkos.cz
http://www.svkos.cz
Knihovna svým čtenářům poskytne každé pondělí tj. 3., 10., 17., 24., 31.3. v měsíci březnu Internet zdarma.  Propagace on-line služeb knihovny uživatelům. Školení k vyhledávání a získávání informací z elektronických zdrojů.
Školení o možnostech získávání informací z elektronických zdrojů dle zájmu (JIB, Oxford reference on-line, Ulrich´s International periodicals directory aj.)

Ostrava
Knihovna města Ostravy
596 120 027
kmo@kmo.cz
http://www.kmo.cz
V ústřední a knihovně a na pobočkách s Internetovým připojením (16) ukázky práce s počítačem, s Internetem, s BD. Školení pro veřejnost. Akce pro seniory. Teoretické soutěže se znalostí o Internetu pro děti i dospělé. Cestování stránkami aneb co všechno dokáže Internet - 3.3., pro děti. Noc s Andersenem - 28.3.-29.3.,pro děti. Prosím, seznamte se: Počítač - Internet – Já, pro dospělé. Krok za krokem Internetem - každou březnovou středu, bez věkového omezení, bezplatné hodinové seznámení/školení. 

Ostrov
353 842 528
shancova@ostrov.cz
http://www.knihovna.ostrov.cz
Přístup na Internet zdarma - 4.3.,11.3.,18.3.25.3. - Zdarma zaškolení pro práci s PC a Internetem s individuální asistencí - 7.3.,14.3.,21.3.,28.3. Celý měsíc soutěž pro děti Mé znalosti o Internetu. 

Ostrožská Nová Ves
572 598 227
knihovna@onves.cz
Den otevřených dveří 12.3. Výstavka odborných knih o Internetu. Seznámení s Internetem pro seniory - 19.3. Vědomostní soutěž pro děti s možností hledat na Internetu.

Otrokovice
577 934 113
knihovna@muotrokovice.cz
http://www.otrokovice.cz
Internet pro všechny – zdarma, 3.,10.,17.,24.,31.3. Internet pro seniory – zdarma, 6.3. Na Internet do knihovny - 17.-21.3., poloviční cena 30Kč/hod.

Paskov
558 439 148
knihovna.paskov@seznam.cz
http://www.mkmistek.cz - pod Knihovna Vratimov
Celý měsíc březen - bezplatná 1 hodina na Internetu pro každého zájemce.  Pro nezaměstnané - v průběhu celého měsíce března - proškolíme na práci s počítačem a seznámíme ho s možnostmi hledání zaměstnání na Internetu. Podáme informace o tvorbě strukturovaného životopisu apod. Pro školy - pro 8.třídy - každou středu v měsíci březnu - hledání informací na Internetu. Pro předškoláky - Internet je také pro děti - každý pátek.
Práce s počítačem a Internetem pro dobrovolné knihovnice - termín upřesníme po dohodě s knihovnicemi. Noc s Andersenem.

Pečky
321 785 566, 606 164 081
mkpecky@mybox.cz
Dva víkendy s Internetem zdarma 8.,9.3. a 22.,23.3., od 9 do 16 hod. Seznámení s Internetem - každé út+čt od 8 do 12, pro seniory a maminky na mat.dovolené, zdarma. Burza práce - prezentace serverů s nabídkou zaměstnání, pomoc při vyplňování formulářů, sestavování životopisů apod. Infoservis - vyhledávání informací pracovníkem (zákony, úřady, školy, instituce, tipy na dovolenou apod.). Registrace nových čtenářů během BMI za poloviční cenu. 
Alternativní medicína a elektronický smog - informativní seznámení s následky el. smogu na zdraví  a možnosti alter. medicíny- přednáška s besedou. 

Pelhřimov
565 321 093
lsoukupova@knih-pe.cz
http://www.knih-pe.cz
Internet pro děti - 3.3. zahájení provozu, po celý měsíc zdarma, prezentace dětských www stran. Po celý měsíc: Prezentace zahraničních databází.1 hodina Internetu zdarma. Prezentace domovské stánky (www.knih-pe.cz)+ anketa. Možnost zřízení e-mail adresy. Internet pro neslyšící - prezentace stánek pro zdravotně postižené, 18.3.
Ozvěny Ekofilmu - promítání přírod. snímků, 6.3. Západní Kanada a Aljaška - zeměpisná beseda, 13.3. Vstup do EU - beseda, 27.3.  Noc s Andersenem.

Písek
382 201 820
tycova@knih-pi.cz
http://www.knih-pi.cz
Internet v odborné studovně – 30 min. zdarma, 3. - 7.3. Seznámení s Internetem - na objednávku, základy práce s Internetem pro jednotlivce/60 min./. 28. - 29.3. Noc s Andersenem /dětské oddělení /

Planá nad Lužnicí
381 292 247
knihovna@plananl.cz
Den otevřených dveří (4.3.) spojený se zahájením výstavy nejrůznějších vydání Babičky B.Němcové. Amnestie upomínek. 1/4 hodina Internetu zdarma pro každého zájemce. Burza knih vyřazených z bývalého střediskového fondu - během celého měsíce. 
Záložková výstava spojená s výstavou knih na krajkářské téma (celý měsíc). Noc s Andersenem (28.-29.3.). Prezentace CD-ROM pro zdejší základní školu. 

Plasy
373 322 091
knihovna_plasy@iol.cz
http://web.telecom.cz/knihovnaplasy/
Dny otevřených dveří -  bezplatný přístup na Internet, lekce práce s Internetem pro malé skupinky zájemců, 4.a 18.3. 28.3.Noc s Andersenem

Plzeň
Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje
377 226 482
vycichlo@svkpl.cz
http://www.svkpl.cz
Oddělení prezenčních služeb poskytuje v měsíci březnu vstup na Internet s 50% slevou, tzn. 1 hodina práce v síti je za 30,- Kč.

Plzeň
Knihovna města Plzně
377 20 14 25
studovna@kmp.plzen-city.cz
http://www.kmp.plzen-city.cz
Bezplatné akce: pro registrované dětské čtenáře po celý březen 2003 Internet zdarma, instruktážní seznamování čtenářů s Internetem pod vedením pracovníků knihovny. Prezentace Knihovny města Plzně /rozšíření jejích webových stránek o anglickou a německou verzi/.
Fenomén Internet - literární soutěž pro čtenáře do dvaceti let na téma Já a Internet /všechny obvodní knihovny/.  Dětská výtvarná soutěž Nejhezčí plakát na téma Březen - měsíc Internetu /obvodní knihovna v Bolevci/. Účast na akci Noc s Andersenem /obvodní knihovny v Lobzích a na Doubravce/. Vědomostní soutěže na téma Internet /obvodní knihovny v Lobzích a na Doubravce/. Nástěnky s tématikou informační zdroje,Internet,Březen - měsíc Internetu /obvodní knihovny v Lobzích a na Doubravce/. 

Podivín
519 344 244
knihovnapodivin@seznam.cz                
Internet  zdarma  pro všechny návštěvníky  v měsíci březnu. Pro nové zájemce možnost zaučení v práci s elektronickou poštou. Moje oblíbená kniha - ilustrace - výstavka dětských prací. Internet pro seniory - pro zájemce možnost zaučení v práci s elektronickou poštou  a vyhledávání na Internetu, 3.3.  Internet pro maminky na mateřské dovolené - možnost zaučení v práci s elektronickou poštou a vyhledávání na Internetu, 10.3. Do knihovny pro pohádku - pro děti MŠ, 17.3. Kvíz pro děti ZŠ, 24.3.   Malujeme pohádku - pro děti MŠ, 31.3.  Knihovna pro veřejnost otevřena: Pondělí 8-17 hodin,Čtvrtek 13-17 hodin,Pátek 13 - 17 hodin.

Pohořelice
519 424 469
knihovna.pohorelice@quick.cz
http://www.pohorelice.cz
Besedy pro školní mládež. Propagace MVS.  Článek do místního tisku. Zahájení automatizovaného výpůjčního protokolu.

Police nad Metují
491 543 230
knihovna@knihovna-police.cz
Týden Internetu zdarma - 24.-28. 3.  Bezplatná prezentace ovládání Internetu pro veřejnost - 26. 3. 
Doprovodná akce - 19. 3. 2003 beseda pro děti s manželi Palečkovými a výstava jejich děl.

Polička
461 724 900
mkpolicka@unet.cz
http://www.knihovna.policka.net
Bezplatný přístup na Internet - denně  30 minut, 3.-8.3.  Nebojme se počítače - přátelské setkání s obyvateli Penzionu v Poličce u Internetu, 11. 3.
Od března 2003 zavedení nové služby: pokud uživatel sdělí svůj e-mail, my sdělíme, co je  v knihovně nového! Zavedení nové informační služby prostřednictvím elektronické pošty.  E-mailem  budeme oznamovat, že uživatelem rezervovaná kniha je již k dispozici nebo že kniha objednaná na MVS již byla doručena. Budeme uživatele též informovat o akcích knihovny a posílat jim stručné přehledy nových knih, které knihovna právě získala do svých fondů.

Popice
519326671
ruzickova@knihovna-bv.cz
Dny otevřených dveří:Všechny březnové pondělky a to vždy od 10.00-18.30. Pro čtenáře, kteří ovládají Internet, přichystána permanentka za velmi výrazných slev. Pro naše občany bude umožněn bezplatný přístup na Internet se základní instruktáží, včetně zaučení v práci s elektronickou poštou. Dále:Prezentace všech služeb poskytovaných knihovnou v místním zpravodaji a  kabelové televizi. Seznámení čtenářů s vyhledáváním v on-line katalogu naší i jiných knihoven. Pro nejmenší čtenáře zajistíme multimediální CD - společné sledování, výtvarná soutěž ze sledovaného CD.   
Učíte se psát na psacím stroji, popřípadě na klávesnici PC a nemáte doma počítač? Po domluvě s knihovnicí umožníme přístup k PC

Praha 
Knihovna Evangelické teologické fakulty UK
221 988 105
trenkler@etf.cuni.cz
http://www.etf.cuni.cz/ library
Prezentace nové databáze elektronických časopisů. Zpřístupnění pracoviště pro slabozraké a nevidomé. Nová www prezentace knihovny

Praha 
Státní technická knihovna
221 663 475
l.kocanova@stk.cz
http://www.stk.cz
Celý měsíc bude na www.stk.cz probíhat soutěž, která bude zjišťovat znalosti o elektronických informačních zdrojích a o Virtuální polytechnické knihovně, kromě jiného bude možné vyhrát půlroční volný vstup do počítačové studovny STK.

Praha 
CERGE - EI
224 005 122
pavlina.kucerova@cerge-ei.cz
http://cerge-ei.cz
Týden otevřených dveří - 10.-15. 3. v tomto týdnu zdarma využívání služeb knihovny včetně přístupu k Internetu a on-line databázím, možnosti prezenčních výpůjček, na požádání prezentace knihovních databází, 
Prezentace Internetových zdrojů používaných v knihovně CERGE-EI -  12.3. 13.00-14.00 hod., možnost přihlášení na adrese www.cerge-ei.cz/library.  

Praha 
Národní knihovna ČR
221 663 212
eva.novotna@nkp.cz
http://www.nkp.cz
Umíte pracovat s online zdroji? – pondělí-pátek 8:00 - 9:00 hod. v Referenčním centru NK u 10 PC, orientace v on-line zdrojích za asistence odborníků. Podmínka: čekat v 8:00 před RC. Každé ÚTERÝ v březnu 14:00-16:00 hod. školení jednotlivců v on-line zdrojích. Podmínka: čekat ve 14:00 před RC. Pro zvídavé - využijte možnosti dotazu z titulní webové strany NK odkazem PTEJTE SE KNIHOVNY. Odpověď získáte nejpozději do 48 pracovních hodin.  Jak na to? - individuální instruktáže k užití automatizovaného výpůjčního systému NK, jehož tvář se stále mění. V Hale služeb NK denně pondělí - pátek v 9:30, dále v pondělí až čtvrtek také ve 13:00.  KATIF - propagace služeb z naskenovaných katalogů  - servis ke katalogům, zasílání průběžných informací o vyřizování čtenářova požadavku ze staršího fondu.  O službách knihovny - dotazy o obsahu fondu a službách jsou individuálně zodpovězeny a zaslány elektronickou poštou.  Vše pro katalogizaci Velislavovy bible - večer s koncertem v Zrcadlové kapli pro příznivce a mecenáše Národní knihovny k získání financí pro uvedený záměr. Pořadatelem je Společnost Národní knihovny dne 27. 3.  v 19:30 hod.   
Souborný katalog CASLIN - na vyžádání se uskuteční individuální konzultace k předávání dat do souborného katalogu CASLIN

Praha 
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea
251 093 209
hartmanova@upm.cz
http://www.knihovna.upm.cz
Školení nových uživatelů v práci s programem T-series - 12.3., 10.00 až 11.30 Školení uživatelů ve vyhledávání v databázích Proquest a EBSCO 19.3., 10.00 až 11.30 
Schůzka muzejních knihovníků (zástupců jednotlivých krajů) a a výměna zkušeností s využíváním ITC a Internetu v muzejních knihovnách a stanovení strategie pro zlepšení stávajícího stavu, 5.3.  
Účast knihovny v soutěži Biblioweb

Praha 
Městská knihovna v Praze
222 113 314
volencod@mlp.cz
http://www.mlp.cz
Praktické seznámení s Internetem - školení pro začátečníky, ve studovně Internet, databáze Ústřední knihovny MKP, 1.3., 8:45-9:45 a 17:15-18:15 hod.  Prezentace Internetových adres: Praktické a občanské informace pro Pražany- 5. 3. Pražské památky na Internetu - 12. 3.    Kultura a volný čas v Praze na Internetu - 19. 3. Prezentace Internetu: Začínáme s Internetem -  26. 3., prezentace se konají vždy ve středu od 15 do 16 hodin v klubovně ÚK MKP. Akce pro děti: Zábava i poučení na dětských www stránkách - akce pro pozvané děti, 12. 3. od 8 do 9 hodin ve studovně Internet, databáze ÚK MKP. Noc s Andersenem.

Praha
SVI Přírodovědecké fakulty UK
221951591
langh@natur.cuni.cz
Prezentace informačních zdrojů - výstava v knihovnách fakulty, březen. Biblioweb 2003. Práce s Kluwer Online Encyclopedia - Earth and Environmental Sciences

Praha 
Knihovna VŠE - CIKS
224 095 586
hartman@vse.cz
http://ciks.vse.cz
Prezentace informačních zdrojů + poradenství ve vyhledávání. V průběhu měsíce března 2003, vždy pondělí, středa, pátek od 14,00 do 17,00 hod.

Praha 4
MěK v Praze, pobočka Novodvorská
Karolína Riegerová
riegerok@mlp.cz
Prezentace informačních zdrojů (pro dospělé i děti): 1., 30. 3. Už jste (jsi) viděl(a) Internet? -prezentace Internetu coby média neomezených možností, vyhledávání, nej-stránky, proškolení nových zájemců v naší knihovně. 

Praha 6
MěK v Praze, pobočka Břevnov
233 355 147
ciprovaz@mlp.cz
http://www.mlp.cz
Tolkien a jeho svět - literární soutěž pro děti do 15 let, 1. -25. 3.,  vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 27. 3. 2003. 




Praha 
Centrální katolická knihovna
220 181 515
ehmig@ckk.cz
http://www.ckk.cz
Přístup k Internetu zdarma pro veřejnost-není třeba registračního poplatku do knihovny. Celý březen.
Nové www stránky knihovny: www.ckk.cz

Praha 7
MěK v Praze, pobočka Letná
233 378 972
vodvarks@mlp.cz
http://www.mlp.cz
Prezentace informačních zdrojů. Akce pro děti: Základní ovládání Internetu a jeho funkcí -  vyučování na internetových stanicích, po celý měsíc, dle zájmu základních škol.

Praha 10
MěK v Praze, pobočka Charkovská
Mgr. Viola Nouzovská
nouzovsv@mlp.cz
Prezentace nových služeb (akce pro děti): Internet v knihovně (KBP), 14. 3.,  pro děti ze Spec. školy pro děti s vadami řeči a sluchu

Praha 10
MěK v Praze, pobočka Ruská
272 736 457
nouzovsv@mlp.cz
http://www.mlp.cz
Akce pro děti: Jak vidím knihovnu svýma očima  - výtvarná soutěž k 20. výročí vzniku knihovny, 3.3. - 31. 3.  
Prezentace informačních zdrojů 7. 3.  KBP se zaměřením na využití Internetu v knihovně, pro děti s kombinovanými vadami (Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami, Starostrašnická ul., Praha 10) 17. 3. KBP se zaměřením na využití Internetu v knihovně pro dyslektiky (Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami) 26. 3. návštěva nemocniční školy ve FN Vinohrady s besedou o Internetu v knihovnách 

Praha 11
MěK v Praze, pobočka Jírovcovo náměstí
271 913 593
vohrnovi@mlp.cz
http://www.mlp.cz
3. 3. ; 28. 3.  INTERNETEM LETEM SVĚTEM  Soutěž pro kreativní jedince pořádaná ve spolupráci s Kulturním centrem Zahrada. Soutěžit mohou všichni, kterým je od 6-21 let a vyberou si jeden z úkolů: 1. Vytvořte křížovku, osmisměrku nebo rébus, kde tajenkou by mělo být slovo INTERNET. 2. Navrhněte či pomocí počítače vytvořte webovou prezentaci naší knihovny. 3. Navrhněte kamaráda (logo) naší knihovny, který bude pomocníkem na našich webových stránkách.  Vaše návrhy a výtvory můžete posílat na e-mail: jirovcov@mlp.cz nebo odevzdávat přímo v knihovně Jírovcovo náměstí. Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne v KC Zahrada u příležitosti Dne dětské knihy - 2. 4. 2003 v 16:00 hod. Podrobnější informace o soutěži naleznete na www.kc-zahrada.p11.cz nebo www.mlp.cz. 

Praha 11
MěK v Praze, pobočka Opatov
272 918 759
Prezentace informačních zdrojů: Pavučina literatury - literatura na Internetu - Internet o literatuře. Program: Literatura online - 20. 3. od 17:30 hod. v počítačové učebně knihovny Opatov, příjemné posezení u literárního Internetu a zajímavých literárních stránek. Literatura offline -  Literatura z Internetu, jak ji ještě neznáte, k prohlédnutí v reálném prostoru naší knihovny..., 3. 3. - 28. 3. Vyměníme papír za monitor?! Co vy na to?  Vaše názory můžete napsat do připravených formulářů přímo v knihovně nebo poslat e-mailem na adresu: internet_opatov@seznam.cz, 3. 3. - 28. 3.
Kurzy pro Váš rozhled po literární (a jiné) pavučině - 4. 3. a 18. 3.,od 17:30 hod. Internet pro začátečníky -  Víte jaké jsou české rozcestníky a jak v nich najít, co potřebujete? Komunikujete elektronicky pomocí e-mailu? 11. 3. od 17:30 hod. Internet pro pokročilé - Umíte vyhledávat pomocí největších světových vyhledávačů a používat jejich jazyk? 27. 3. od 17:00 hod. Tvorba webových stránek pro všechny - Už má vaše zvíře své vlastní www stránky?  Akce pro děti: 3. 3. - 28. 3. Pavučina dětské literatury -  odd. pro děti nabízí seznam zajímavých literárních odkazů.  3. 3.; 28. 3. Pět otazníků (?????) o Internetu - soutěž pro ty, co vědí, zejména však pro ty, kteří nevědí, ale vědět chtějí... 

Prostějov
582 342 120
Q@knihovna.cz
http://www.knihovna.cz
Internet po celý březen zdarma. Semináře pro uživatele: děti, senioři, ženy, zdravotně postižení, podle projeveného zájmu.
Pro knihovníky obcí okresu Internet pro dosud nepřipojené Internet pro připojené a ostýchavé, pro pokročilé LANius,Clavius a Internet.
Tiskové informace pro tisk, rozhlas a TV, komunikace se starosty obcí

Přerov
581 217 761
knihovna@knihovnaprerov.cz
http://www.knihovnaprerov.cz
Webík  - Klubové odpoledne: Seznámení s Internetem, hledání v elektronickém katalogu - půjčovna pro děti, 5.3.,12.3.,19.3.,26.3.  Pracujeme a využíváme Internet - 5.3.,12.3., ve 13,00 hod. Henčlov Seznámení s Internetem – školení pro veřejnost, 6.3.  Využíváme elektronický katalog - školení pro čtenáře, 17.-21.3. od 9,00-11,00hod. a od 14,00-17,00hod. Internet ve studovně v pobočkách městské knihovny, v půjčovně pro děti a knihovnách v místních částech v Čekyni, Henčlově, Lověšicích, Lýskách, Vinarech a Žeravicích zdarma, 3.3. - 15.3. 
Seznámení s Internetem školení neprofesionálních knihovníků, 3.3.
Kamerová lupa pro slabozraké, Internet pro nevidomé - školení, pobočka na Velké Dlážce, termín dle dohody

Příbor
556 725 037
Školení pro seniory - 5.3. Školení pro matky na mateřské dovolené a ženy v domácnosti - 19.3. Školení pro nezaměstnané - 26.3. Po celý březen bude prvních 20 minut na Internetu zdarma. Magie barev - přednáška pro dospělé, 11.3.  Odpoledne s kocourem - pohádové odpoledne pro děti, 18.3.  
28.3. Noc s Andersenem

Příbram
318 626 486
mlcochova@kjd.pb.cz
http://www.kjd.pb.cz
Internet pro seniory - ve spoluprácí s Univerzitou třetího věku, seniorům budou věnovány všechny čtvrtky v měsíci březnu pro bezplatné seznámení s Internetem a pro základní proškolení v práci s ním. Noc s Andersenem - ve spolupráci s Městskou knihovnou v Březnici, 28.3.-29.3.  

Radnice
371 795 234
MK.Radnice@seznam.cz
Internet zdarma - v půjčovních dnech 3.3. a 5.3., praktické ukázky a využití internetových stránek pro školy, družiny,veřejnou správu. 

Rajhrad
547 229 432
mkrajhrad@volny.cz
http://www.volny.cz./mkrajhrad
Den otevřených dveří po celý měsíc. Slevy na Internetu 50 %. Prezentace knihovny v místním Zpravodaji. Spolupráce s Mateřskou školou - večer s Andersenem.

Rokycany
371727745
icentrum@mkro.cz
http://www.rokycany.cz
Jak najít nové zaměstnání pomocí Internetu - Internet pro nezaměstnané. Seminář pro seniory, ženy v domácnosti a zdravotně postižené - podle jejich zájmu.  WEBÍK. Slevy pro registrované čtenáře knihovny: 30.min. přístup zdarma každou březnovou středu.  Noc s Andersenem. 
Seznámení s Internetem - seminář pro neprofesionální knihovníky

Roudnice nad Labem
416 837 304
info@mk-roudnice.cz
http://www.mk-roudnice.cz
Soutěž ve znalostech Internetu - písemná v dětském oddělení knihovny, výherci obdrží kartičky "internetky", na kterých je uveden počet minut na Internetu zdarma
6.3.,13.3,20.3.27.3. od 14.00 do 16.00 školení pro úplné začátečníky (neznalce Internetu) -senioři a maminky na mateřské dovolené

Rousínov
517370323 , kl.42
konecna@rousinovsko.cz
http://www.rousinovsko.cz
Internet pro seniory - seznámení s Internetem. Knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ. Přístup na Internet - rozšíření hodin pro veřejnost.  Den otevřených dveří.
Výtvarná soutěž pro děti. 

Rožnov pod Radhoštěm
571654747
jolanka@rocketmail.com
http://www.knir.cz
Valašskýma internetovýma kotárama II. Internetový znalostní test pro děti, 1.3. - 31. 3. Maminky na Internetu - školení práce s Internetem pro maminky, 20.3.
Propagace v tisku, zejména se zaměřením na databáze dostupné v knihovně. 

Rtyně v Podkrkonoší 
499888562
mkrtyne@mbox.vol.cz
http://www.volweb.cz/mkrtyne
Internet zdarma. Noc s Andersenem

Rýmařov
554212566
knihovna.rymarov@worldonline.cz
http://rymarov.cz/knihovna
Po celý měsíc březen budou mít návštěvníci knihovny Internet zdarma.
Internet pro seniory a ty, co chtějí s Internetem začít - každou březnovou středu od 9-10,00 hodin, zdarma.

Říčany u Prahy
323 604 762
Pillveinova@ricany.cz
http://knihovna.ricany.cz
Den otevřených dveří. Poprvé na Internetu? Jak pracovat s elektronickou poštou - prezentace pro dospělé čtenáře. WEBÍK. Vezměte své rodiče a prarodiče na Internet aneb Co vše se dá najít na Internetu. Prezentace plnotextové databáze ProQuest. Školení zájemců, vyhledávání.

Sedlčany
308 821 186
tauberova@knihovna-se.cz
http://www.knihovna-se.cz
Použití Internetu zdarma  každému přihlášenému uživateli bude umožněn přístup na Internet 1 hod. zdarma, 10.3.-14.3.
Postižení a Internet - beseda s předvedením Internetu pro ÚSP Svatý Jan, 6.3. v 8.15 hod.  Postižení a Internet - beseda pro místní organizaci Svazu tělesně postižených ČR s exkurzí a předvedením Internetu, 11.3. v 15.30 hod. Postižení a Internet - druhá část besedy s předvedením Internetu pro ÚSP Svatý Jan, 20.3.2003 v 8.15 hod. Sedlčanský Mini Junior Internet - 15.3.2003 od 8.00 hod. do 13.00 hod., pro veřejnost 8.00 hod. - 10.00 hod. Předvedení vítězných www stránek a prezentací v Městské knihovně. Výstava a poradna z oblasti hardwaru (místní firma). Konference pro děti s vyhlášením výsledků soutěže a se zajímavou přednáškou. Noc s Andersenem. Tentokrát s námi část Noci budou i postižení z ÚSP Svatý Jan. Jinak budeme "spát" s dětmi z občanského sdružení Našlose (loutkové divadlo). 

Semily
481 622 902
mk@mikroservis.cz
http://mk.semily.cz
Slevy na poplatky - z 15,- Kč na 10,-Kč/čtvrthodinu

Sepekov 
382581054
knihovna.sepekov@tiscali.cz
http://sepekov.cz
Internetová lekce pro starší občany - 3.a 17.3.  Soutěž pro děti ve vyhledávání knih v On-line katalogu, 5.3.  Internet pro předškoláky - 11.3. Sleva 50% pro děti do 15ti let na Internetu každou středu v měsíci březnu. Noc s Andersenem. 

Slaný
312 522 238
kvs_pospisilova@slansko.cz
Týden Internetu 10.-15.března 2003 zahájení prezenčního půjčování multimediální učebnice MS Excel a interaktivní výuky MS WORD 2002 na CD-ROM. Poprvé na Internetu - Internet pro všechny, 10.3., pomůžeme vám najít na Internetu to, co vás zajímá.  Studenti, EBSCO A PROQUEST jsou tu pro vás - všem zájemcům umožníme přístup k plnotextovým                 databázím zahraničních časopisů, novin a dalších dokumentů, 11.3. Internet pro školy -              seznámení s Internetem pro žáky Speciální školy ve Slaném, děti z Dětského domova v Ledcích a dalších škol ve Slaném a okolí, 12.3.  Internet pro seniory - začínáme s Internetem, 13.3.  Nemůžete spát? Přijďte na Interntet!  - noční surfování na Internetu ve studovně, 14.3. Internet pro celou rodinu - děti učí rodiče, rodiče učí děti vyhledávat na               Internetu, 15.3. Pro návštěvníky studovny bude připravena výstavka knih o Internetu. Zájemcům nabídneme některé zajímavé adresy stránek, které mohou navštívit. V týdnu od 10.3. do 15.3. bude pro návštěvníky Internetu 1/2 hodina zdarma.  
28.3. se zapojíme do akce Noc s Andersenem a také do soutěže BIBLIOWEB 2003.

Slavonice
384 493 407
knih@slavonice-mesto.cz
Týden Internetu zdarma  (druhý týden v měsíci březnu). Soutěž v dětském oddělení knihovny 1.3.-31.3.

Smidary
495 496 127
knihovna.smidary@volny.cz
Dny otevřených dveří. Školení pro seniory

Smiřice
495 421 970
mk.smirice@worldonline.cz
Nebojme se Internetu -10.3.-13.3., bezplatné seznámení veřejnosti s Internetem a dalšími službami, které knihovna poskytuje. Školení pro knihovníky v regionu. 
Dlouhá chvíle už je pryč - Internet je k tomu klíč, 3.3. - 28.3., anketa pro náctileté, jak jim Internet pomohl k seznámení.  Internet ví všechno - 3.3. - 28.3., soutěž pro žáky ZŠ. Umíš pracovat s Internetem.

Sobotka
493 571 110
knihovna@sobotka.cz
http://www.sobotka.cz
Prezentace informačních zdrojů 
Beseda s osobností, pohybující se v informatice. Noc s Andersenem.

Sokolov
352 602 067
drobeckova@oksok.cz
http://www.oksok.cz
Týden Internetu 10. do 14. 3. zdarma. Školení Základy práce na Internetu - zdarma pro zájemce každé pondělí v březnu od 9.00 do 10.00 hod. Prezentace databází EBSCO a PROQUEST.  Odpoledne s Andersenem v dětském oddělení. 

Staňkov
379 492  408
knihovna.stankov@radacomp.cz
Internet všem dětem -za poloviční poplatky, děti - čtenáři knihovny 1/2 hodiny zdarma, celý měsíc březen. 

Stará Paka
493 620 618
knihovna@starapaka.cz
Internet pro maminky na mat. dovolené /zaškolení/ - vždy ve středu dopoledne.Vypracování zajímavých www adres. Noc s Andersenem ve spolupráci s knihovnou v Nové Pace

Staré Město
572541009
knihstmesto@uh.cz
Celý březen Internet s instruktáží pro seniory zdarma. 28.3. Noc s H. CH. Andersenem Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. 

Stěžery
495 453 290
knihovnastezer@volny.cz
Internet zdarma - 3.-10. 3. Internet pro nejmenší - seznámení s Internetem pro MŠ.

Strakonice 
383331836
parkosova@knih-st.cz
http://www.knih-st.cz
Internet pro začátečníky – školení, 5.3. Nebojte se Internetu - školení pro děti, 13.,27.3. Internet pro seniory – školení, 19.3. Individuální výuka pro nevidomé - školení, konzultace, 4., 11., 18., 25.3. Pro uchazeče o zaměstnání (ÚP) - 1/2 hod. za týden zdarma, celý měsíc. Propagace databází ProQuest, KnowEurope a EIFL Direct, - výstava, od 25.3. Výstava CD-ROM. Celý měsíc anketa Současný svět dětí a Internet . Celý měsíc polovina ceny. Celý měsíc propagace přes www.
Konzultační dny pro knihovny napojené na Internet (školení, konzultace) - 11., 18.3. 

Strážnice
518 334 878
mek.straznice@quick.cz
Maminky a Internet -15 minut bezplatné práce na Internetu pro maminky na mateřské dovolené, začínající zájemkyně na požádání zaškolíme. Učíme se v každém věku - 15 minut bezplatného přístupu na Internet pro seniory. Na úřad s Internetem. Pro nové čtenáře Internet zdarma.  
Prázdniny v knihovně: pondělí - Mámo, táto pojďte s námi na Internet do knihovny, úterý - soutěžní odpoledne, čtvrtek - Děti a Internet, pátek - KMČ hledá informace na Internetu.

Strmilov
384 392 552
Celý březen - prominutí sankcí, besedy a soutěže pro žáky ZŠ ve Strmilově na téma Internet a informační zdroje. Prezentace veřejného Internetu pro veřejnost - během března nebo začátkem dubna(2 hodiny),výstava prací žáků ZŠ

Svitavy
461 533 295   
Zvýhodněné nabídky služeb, bezplatně 15 min.připojení na Internet. Prezentace informačních zdrojů
Individuální konzultace - práce s Internetem. Školení - plnotextové databáze 

Šternberk
585 013 780
necesana@knihovna-stbk.cz
Seznamte se s Internetem - 1.-31.3.  Bezplatné seznámení veřejnosti s Internetem každý pátek od 9 do 12hod.

Štoky
569 459 340
mks@c-box.cz
Den otevřených dveří - po celý měsíc je knihovna přístupna všem i nečtenářům. Proběhne soutěž na literární téma pro děti z místní školní družiny. Žáci II.stupně ZŠ ve Štokách postupně navštíví lekce knihovnicko-bibliografické přípravy mládeže-zaměřeno na využívání informačních materiálů, hlavně elektronických katalogů a Internetu.

Šumperk
583214588
dankova@knihovnaspk.cz
http://www.knihovnaspk.cz
Virtuální vlastivěda šumperského okresu - kvízová soutěž zaměřená na poznávání webových stránek regionu, 20.3. - 20.3., cílem je zapojit do pořádání soutěže místní knihovny regionu s připojením k Internetu, účastníci soutěže budou mít v pořádajících knihovnách 1 hodinu volný přístup k Internetu. 
Posezení u počítače - něco o Internetu pro začínající knihovníky místních knihoven.

Tábor
381 252 750
janickova@vkta.cz
http://www.vkta.cz
Nevíte si rady ? Pomůžeme vám hledat na Internetu ! - zvýhodněná nabídka služeb, 1/2 hod. zdarma, vyhledávání s asistencí a pomocí pracovníka knihovny, ve dnech 3.-7. a 11.-14. 3.  Co se skrývá za webem aneb Tvorba www stránek pro mírně pokročilé - zvýhodněná nabídka služeb, individuální proškolení v základech tvorby webových stránek, školení pracovníkem knihovny zdarma, pouze poplatek za čas u Internetu, 18.-21. a 25.-28.3 V prvním březnovém týdnu zpřístupnění Internetu v oddělení pro děti - nová služba.

Tasovice
515234143
starosta.obectasovice@seznam.cz
Jarní prázdniny  - 3.3.-7.3. - celodenní přístup žáků ZŠ na Internet. Poznáváme a obsluhujeme počítač.Internet a elektronická pošta - 10.-15.3., dny otevřených dveří pro maminky na mateřské dovolené.

Teplá
353 392 207
knihovna@tepla.cz
http://www.tepla.cz
Týden otevřených dveří /každý den otevřeno do 18,00/. Propagace knihovny a infocentra v Tepelském zpravodaji. Besedy pro školní mládež. Brouzdání po Internetu - beseda pro důchodce. Výstavka propagačního materiálu a knih o Teplé a okolí.

Teplice
417 538 783
svatava@okteplice.cz
http://okteplice.cz
Najděte práci na webu! - praktické instruktáže, určené pro uchazeče o zaměstnání, cílem je získat základní dovednosti práce s vyhledávačem, orientaci na webu, umění správné reakce na příležitost atd., probíhá každé březnové pondělí a středu, od 8 do 9 hod. a od 9 do 10 hod., pro malé skupiny zájemců, zdarma. Internet pro třetí věk - základní seznámení s Internetem pro zájemce starší 50 let, získání elementární dovednosti práce s počítačem, seznámení s podobou Internetu, vyhledáváním stránek, založení e-mailové schránky,e-mailová korespondence, individuální práce se zájemcem, denně po celý měsíc březen, přibližně půlhodina zdarma.  Poznej virtuální svět - prezentace Internetu jako moderního informačního zdroje, možnost daná dětským čtenářům knihovny i širší dětské veřejnosti vyzkoušet si, jak je možné s Internetem pracovat a bavit se, po celý měsíc březen ve výpůjčních hodinách oddělení pro děti (po - čt od 13 do 17 hodin), půlhodina zdarma - je to současně příprava na otevření dětského miniklubu v knihovně v dubnu t.r.  Noc s Andersenem. 

Toužim
353 312 191
Internet pro veřejnost zdarma. Po celý měsíc výstava Ottova slovníku naučného. Prezentace služeb poskytovaných knihovnou v místním zpravodaji. Prohlížení na CD-ROM - Česká literatura a Český lexikon, Encyklopedie lidského těla. 

Trutnov
499 816 456
reditel@mktrutnov.cz
http://www.mktrutnov.cz
Nebojte se počítače ani Internetu - akce pro seniory, 4., 11.,18.,25.3. vždy od 9.00-12.00 hod., základní školení k ovládání výpočetní techniky. Základy práce s Internetem -  5.,12.,19. a 26.3., 9.00-17,30 hod., pro širokou veřejnost.
Základy práce s Internetem - pro neprofesionální knihovníky regionu, 8.3. od 8,30 - 11,30 hod.

Třebechovice pod Orebem
495592390
trebemek@volny.cz
V určených dnech (zveřejníme v místním tisku) budeme seznamovat s Internetem ty naše čtenáře či návštěvníky knihovny, kteří ho zatím neumějí využívat - zdarma. Jinak bude Internet i v březnu službou placenou dle platného ceníku!
Nabídneme seznámení s Internetem i místní organizaci skautů a obyvatelům charitního domu Zdislava

Třebíč
568 841 341
knihovna@mu-trebic.cz
http://knihovna.mu-tebic.cz
Celý měsíc - internetové hádanky pro děti. První seznámení s Internetem - pro veřejnost, základní školení zdarma. Prezentace databázových služeb a přístup do databází zdarma. Internetové literární sázení - tradiční akce poboček bude tentokrát zaměřena na Internet, 5.3.  Internetová dopoledne se žáky ZŠ Na Kopcích spojená s výstavou výtvarných akcí na téma Internet a já, 11.3. Zdravotní přednáška pro seniory, zdarma internetové stránky o zdraví, 18.3. Dětské vyhledávače na Internetu pro MŠ. Nejlepší stránky pro děti - soutěž, kterou naplní a ovlivní děti svými tipy a na konci března také svým hlasováním. Noc s Andersenem - beseda s Hanou Pražákovou, hra, přístup na Internet zdarma, chatování s ostatními účastníky Noci v celé republice. Tématická bibliografie - Knihy o Internetu, vyhledávače, tvorba www stránek, programování aj. Maturita na Internetu - seznam odkazů na servery vhodné pro maturanty. Tématické týdny zdarma - stránky pro studenty o vzdělávání, vzdělávací programy EU, možnostech studia v zahraničí aj. Státní správa a samospráva na Internetu zdarma - v souvislosti s reformou státní správy příklady přístupných agend na Internetu, rejstříky, zákony aj.
Beseda občanů s místními politiky o reformě a jejích důsledcích, výhodách i nedostatcích spojená s informací o internetových stránkách na téma státní správa a samospráva (ministerstva, kraj Vysočina, Městský úřad Třebíč, agendy dostupné na Internetu apod.), 10.3. 

Třeboň
384 722 575
vpetrova@knih-tb.cz
http://knih-tb.cz
Znáte Miloše Macourka a jeho tvorbu? - soutěž pro děti, během celého března v odd. pro děti. Anketa o nejoblíbenější knihu dětských čtenářů. Noc s Andersenem. Pohádkový svět Karla Šiktance - pravidelné čtení na pokračování pro děti v dětském odd. knihovny. Mámo, táto, pojďte s námi na Internet - 20.3. do 22 hodin budou studenti v internetové kavárně seznamovat s Internetem generaci svých rodičů.  Otevření výstavní "síně" při internetové kavárně - své práce budou vystavovat studenti místních středních škol. Světový den mokřadů - Ramsar chrání naše mokřady - výstava s odkazy na www stránky ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko - 3.2- 13.3. 

Třinec
558 334 228
martina.wolna@knih-trinec.cz
http://www.knih-trinec.cz
Hodina přístupu k Internetu zdarma. Zaškolovací lekce pro začátečníky.
Přednáškový seminář o vývoji služeb Internetu

Turnov
481321841
kordova@mk-turnov.cz
Dny otevřených dveří. Internet zdarma. Tisková konference o BMI - 3.3. V rámci Veletrhu dětské knihy Liberec 2003 se bude konat i u nás v Turnově výstava knižní ilustrace a grafiky v galerii Muzea Českého ráje a výstava ilustrátorů a knih z nakladatelství Amulet, 4.3.-6.4., prodej knihy, autogramiády, besedy. Patříme k sobě pro handicapované -Stacionář Sluníčko a Fokus Turnov a Semily, 7.4. Literární, informační i výtvarná dílna pro děti a mládež - 8.4.
V rámci festivalu Mateřských školek zahájíme soutěž v rodinném literárním psaní (podpora projektu - Rodinné čtení). další pohádkový podvečer- Pohádky naší rodiny – pohádkový podvečer, 5.4. v 16 hod. Noc s Andersenem - 28.2-29.2.
Zahájení projektu KDK SKIP Kde končí svět. Literární soutěž. Výtvarná soutěž. Projekt rodinného čtení -pro MŠ a 1. a 2. roč. ZŠ. Patříme k sobě - projekt pro handicapované a zdravotně postižené. 

Tvrdonice
519 339 202
knihovna.tvrdonice@iol.cz
Každé úterý Internet za poloviční cenu. Dny otevřených dveří -  4. a 6.3. Prezentace knihovny na WWW. stránkách obce.
Ilustrace mé knihy - výstava dětských prací. Noc s Andersenem - soutěže, hledání pokladu...   

Týnec
519342710
knihovna.tynec@quick.cz
Zvýhodněná nabídka služeb Internetu, popř. školení.

Uherské Hradiště
572 551 250
pavlicova@knihovnabbb.cz
http://www.knihovnabbb.cz
Internet pro neznalé a začátečníky - školení základů práce s Internetem, 5.,12.,19.,26.3. Průběžná propagace inf. zdrojů pro čtenáře knihovny - Infobanka ČTK, databanka Anopress, databáze Proquest/PCI, EBSCO. Spuštění nového webového katalogu knihovny.
28.3. - 29.3. - Noc s Andersenem

Uherský Brod
572633185
knihovna@ub.cz
http://www.cz/knihovna/
Týden Internetu v knihovně - bezplatný přístup k Internetu, školení pro začínající uživatele Internetu, 17.3. - 21.3.
Okrsková recitační soutěž pro děti -19.3. Noc s Andersenem - 28.3. Setkání  dětí nesoucí příjmení českých spisovatelů - 31.3. Besedy pro dospělé čtenáře: Japonsko a bonsaje -11.3.,                             Léčivé prameny v Luhačovicích 25.3.
Amnestie  poplatků  v dětském oddělení 17.-25.3.

Uherský Ostroh
572 592 430
knihovna@uhostroh.cz
Noc s Andersenem. Internet pro seniory. Sleva za použití Internetu - po celý měsíc.  Dny otevřených dveří. Amnestie dlužníků 

Urbanice
vcelak@post.cz
http://www.urbanice.cz/KNIHOVNA/
Po celý březen Internet opět zdarma.


Ústí nad Labem
Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP 
475 209 363
brozeki@pf.ujep.cz
http://www.ujep.cz
Prezentace elektronických informačních zdrojů - 5. 3. 2003

Ústí nad Labem
Severočeská vědecká knihovna
475 200 045
brozeka@svkul.cz
http://www.svkul.cz
Internet pro všechny - akce pro Klub důchodců, 3.3.  Internet pro děti z dětského domova -3. 3., 6.3., 17.3., 31.3. Využíváme online katalog - pro seniory, 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3.  Internet pro maminky na mateřské dovolené - 6.3., 13.3., 20.3. a 27.3.  Využíváme všechny informační zdroje v dětském odd. - 20.3. Přednáška Služby sítě Internetu - 5.3. Tvorba webové prezentace – přednáška, 12.3. Školení v MS Powerpoint - 19.3.  Nebojme se bází ČTK, Ulrich's ORO - 27.3.   Noc s Andersenem - 28.3.
Která kniha vypůjčená v našem oddělení tě nejvíce zaujala? – anketa, celý březen. Účast v Bibliowebu. 

Ústí nad Orlicí
465521168
knihovna.uo@worldonline.cz
http://www.knihovna-uo.cz
Internet a využívání plnotextových databází pro starosty malých obcí -5.3. 14,00 hod. Internet a využívání plnotextových databází pro starosty malých obcí - 12.3. 14,00 hod. Internet pro seniory - e-mail, vyhledávače, využívání plnotextových databází - 19.3. 14,00 hod. Internet pro seniory - e-mail, vyhledávače, využívání plnotextových databází - 26.3. 14,00 hod.    
Noc s Andersenem. Účast v soutěži Biblioweb 2003. Beseda s ministrem Mlynářem v MěK 

Vacov
388 431 180
knihovna@vacov.cz
Den otevřených dveří - 5.3. Prezentace nových služeb - výpůjční protokol+elektronické katalogy, pro žáky ZŚ, 12. a 19.3
19.2.návštěva filmového představení s malými čtenáři. 28.3. Noc s Andersenem

Valašské Klobouky
577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
Internet zdarma 20. 3., 27. 3. Internet pro začátečníky - knihovnické lekce pro ZŠ se zaměřením na informatiku, 28. 3. 

Varnsdorf
412 372 476  
Slevy na připojení k internetu - 1/4 hod. zdarma pro registrované čtenáře. Regionmail - letáček s regionálními WWW stránkami, adresami a dalšími zajímavými odkazy pro uživatele.
Nebojte se internetu - individuální bezplatné kurzy seznámení s Internetem pro začátečníky - každé úterý a pátek dopoledne.
?ptejte se knihovny - na webových stránkách www.mkvdf.cz, nová služba

Velké Bílovice
519346616
knihovna@velkebilovice.cz
http://www.velkebilovice.cz
Celý měsíc březen bude přístup k Internetu za poloviční poplatky, důchodci zcela zdarma.Ve dnech 3.3.-31.3.2003 bude rozšířena otvírací doba knihovny (a tím možnost využít Internet) celkem o 17 hodin týdně, tzn. v pondělí až pátek bude otevřeno od 12.30 do 19.00, ve středu a v pátek navíc od 8.00 do 12.00. Nově jsou služby knihovny prezentovány na stránkách města www.velkebilovice.cz. Pro dětské návštěvníky je připraven na březen zábavný soutěžní kvíz.

Velké Meziříčí
566 522 072
knihovnavm@knihovnavm.cz
http://www.knihovnavm.cz
Bezplatné služby:  přístup na dětský Internet, databáze Anopress, k  Servisu spotřebitele. Bezplatné individuální vzdělávací akce: Vnoučku, posílám Ti e-mail ! - lekce uštědřená prarodičům vnuky. Internet na mateřské dovolené -představení možností.  Autor - název - slovo - obeznámení s elektronickým katalogem.  
Noc s Andersenem.  Dárkový poukaz - možnost zaplatit obdarovanému čas na Internetu

Větřní
380 732 290
knihovna@obecvetrni.cz
Na Internet bez peněz - po celý měsíc všem zájemcům umožněn zdarma přístup na Internet. Pro začátečníky možnost domluvit instruktáž. 

Vizovice
577452780
knihovna.vizovice@cmail.cz
Bezplatná akce pro seniory a maminky na mateřské dovolené.



Volyně
383 372 669, 723 093 911
zakova@mu.volyne.cz
Besedy pro všechny třídy ZŠ. Bibliografie literatury o Internetu, soupis zajímavých adres.
Autorské čtení v čajovně - autoři sdružení kolem měsíčníku začínajících autorů Kra, vydávaného MěK.

Vranov nad Dyjí
515/ 296 266
knihovna.vranovnd@tiscali.cz
Internet pro veřejnost. Informační leták o nových službách knihovny.

Vrbno pod Pradědem
554751649
mk.vrbno@sendme.cz
http://www.knihovna.vrbno.com
Sleva 50% pro širokou veřejnost na Internet (tj.30,- Kč á 1 hod.). Poprvé na Internetu  - minikurz pro úplné začátečníky. 
Jak na to aneb pracujeme s Internetem - besedy pro žáky 6.tříd ZŠ. Jak na to aneb pracujeme s PC a Internetem - výběrová bibliografie z fondu knihovny. 
V místním "Zpravodaji obcí Vrbenska" číslo 3/2003 budeme prezentovat celostátní akci BMI 2003.

Vsetín
571 419 804
mpokorna@mvk.cz
http://www.mvk.cz
Internet pro školy a obecní úřady - bezplatné školení, 3.3.- 28.3., 8.00 - 10.hodin. Lekce pro studenty středních škol, seznámení s inf. databázemi ČTK, ANOPRESS, EBSCO, PROQUEST.  Lekce pro obecní úřady - základy Internetu, informace o EU a jejích možnostech. Internet pro nevidomé a zrakově postižené - zvuková knihovna Trávníky, 25.3.,15.00 hod. Letem Světem Internetem - Internet pro každého, kdo má zájem! - 3.3. - 28.3.,pondělí až pátek, 10.00 - 16.00 hodin. Internet pro seniory, maminky, nezaměstnané a všechny ostatní - nabízíme soukromou hodinovou lekci, kde zdarma vysvětlíme základy práce s Internetem, ukážeme zajímavé www stránky ... Neomezené možnosti v omezeném světě - 27.3. v 18.30 hodin beseda v čítárně MVK Vsetín, seznámení s informačními databázemi ČTK a ANOPRESS.
Dětská knihovna: Děti dětem - 3.3.-7.3., žáci II. stupně budou předvádět malým práci s Internetem. Mami, tati, naučím tě - děti přivedou své rodiče a seznámí je s Internetem, 10.3. - 14.3.  Kdo hledá - najde - pátrání po zajímavých www stránkách, výsledky budou zveřejněny formou výstavky, 17.3. - 21.3.  Internetové minilekce - pro děti 3. až 5. tříd, 24.3. - 28.3. Noc v knihovně s Andersenem - zábava a pestrý program po celou noc, 28.3. 

Všenory
607263700
Výstava na téma: Informační zdroje na Internetu o Všenorech a okolních městech a obcích. Běžná instruktáž k práci v Internetu je prováděna průběžně po celý rok dle požadavků uživatelů. Prezentace internetových stránek Všenorské knihovny a jejích služeb ve Všenorském zpravodaji a na stránkách http://www.iexploze.cz/index.php?minor=83, kde dle dohody s provozovatelem stránek vznikne stálá nabídka knihovny.

Vysoké Mýto
465420769
sabolcikova@knihovna.myto.cz
Nebojte se Internetu - po celý měsíc březen se každé úterý od 8.00 do 16.00 hod. se zájemcům bude věnovat knihovník, který jej zaučí v práci s Internetem. 
Ing. Gloria Schwarzová - Luna ve znamení Beran,Lev,Střelec. Egyptské záhady - beseda se spisovatelem PhDr. Arnoštem Vašíčkem.

Vyškov
517 348 141
knihovna@kkdvyskov.cz
http://www.kkdvyskov.cz
Multimediální CD ROM zdarma. Logo pro novou knihovnu - soutěž o nové logo. Noc s Andersenem - soutěže, Internet, pohádky ... Kvíz o Internetu - dětské oddělení. Webík.  Každé pondělí Internet zdarma - každý čtenář dostane hodinu zdarma na Internetu. Poprvé na Internetu - školení pro začátečníky. Poprvé na počítači - školení pro začátečníky.Možnosti Internetu v knihovnické praxi - školení

Vyšší Brod
380716385
wimmerova@knih-ck.cz
Po celý měsíc přístup k Internetu i mimo otevírací dobu. Na zahájení a ukončení měsíce (3.a 31.3.) - pro každého zájemce jedna hodina Internetu zdarma. Po celý měsíc 50% sleva - 1 hod. jen za 30,- Kč.

Zábřeh
583 416 020
burianov@zabreh.cz
Virtuální vlastivěda okresu Šumperk - celý březen /spolupráce s MěK Šumperk/

Zdikov
388426788
knihovna.zdikov@iol.cz
Den otevřených dveří - 4.3., přístup k Internetu seniorům v dopoledních hodinách, prodej vyřazených knih, besedy pro žáky MŠ a ZŠ

Zlín
Krajská knihovna Františka Bartoše
577213024
kanka@kfbz.cz
http://www.kfbz.cz/
Internet zdarma - 3.-8. 3.  Setkání s Internetem - pro maminky na mateřské dovolené,5. a 12. 3., 9-10.30 hod. Internet na první pokus - prezentace pro veřejnost 5. a 12. 3., 16-17.30 hod. E-bulletin - zprovoznění služby zasílání novinek z knihovny e-mailem. Účast v soutěži Biblioweb

Zlín
Ústřední knihovna Univerzity T. Bati
576 034 923
trncakova@rektorat.utb.cz
http://knihovna.utb.cz
Co máte k dispozici a o čem možná ani nevíte - seznamovací a propagační prezentace databází a konzorcií ÚK UTB (J. Kadleček - Albertina icome Praha, s. r. o.) Akce se bude konat v návaznosti na konferenci: Internet a konkurenceschopnost podniku v rámci akce Březen - měsíc Internetu, 13. 3. 2003
Den otevřených dveří - pro zájemce z řad odborné veřejnosti a pro akademickou obec, která posud nenavštívila "novou" knihovnu.

Znojmo
515 222 950
kratochvilova@knihovnazn.cz
http://www.knihovnazn.cz
Poprvé na Internetu - seznámení s Internetem a základní proškolení v jeho užívání zdarma. Propagace Internetu v souvislosti se snížením cen za přístup k Internetu o polovinu, která je sice v platnosti o 1.1.2003, ale není ještě v povědomí uživatelů - nástěnka, poutače, článek v tisku. Prázdniny s Internetem - v době jarních prázdnin 3.-9.3. bezplatný přístup k Internetu pro děti a mládež do 15 let. Besedy o Internetu spojené se základním proškolením pro žáky ZŠ - proběhnou na 2 pobočkách MěK. Vyhodnocení soutěže "Co přeješ svému městu" - Dětská knihovna a pobočka Holandská. Nabídka exkurzí pro ZŠ a SŠ zaměřených na zdroje informací o Evropské unii na Internetu + vydání letáku s přehledem zdrojů. Informační zdroje o Rakousku na Internetu - leták a nástěnku zpracuje Knihovna rakouské literatury. Vydání materiálu věnovaného možnostem využívání Internetu - praktická příručka pro začátečníky.  
Knihovny a Internet - seznámení dobrovolných pracovníků malých knihoven regionu s Internetem, elektronickou poštou a knihovnickým programem Lanius.
Noc s Andersenem

Zruč-Senec
377 824 082
knihovna.zruc@seznam.cz
http://www.sweb.cz/mlkzruc/
Internetový den aneb Internet pro každého (slevy 50%) - so 1.3. od 9 do 12 hod. a po 3.3. od 9 do 18 hod. Internet pro začátečníky aneb Poprvé na Internetu (slevy 50%) - st 19.3. od 9 do 18 hod. a čt 20.3. od 9 do 14 hod. Internet pro každého se slevou 50% v pá 28.3. od 9 do 15 hod.
Možnost zaučení v práci s elektronickou poštou. Ukázky webových stránek Knihovna na Internetu. Zpracování přehledu zajímavých internet. adres pro uživatele. Prezentace služeb knihovny.

Zubří
571 658 711
ebartosikova@mvk.cz
Týden otevřených dveří - knihovna dostupná i mimo výpůjční dobu, 17.-21.3.  Nebojte se Internetu - individuální Internetové lekce pro seniory se slevou 50% za připojení, 3.-7.3. 
Noví uživatelé Internetu přihlášení v březnu - registrace bez poplatku

Žatec
415710203
pichlova@mekzatec.cz
http://www.mekzatec.cz
Dny otevřených dveří - ve dnech od 17.3. do 21.3.2003: Oddělení pro dospělé a Internetové informační centrum - pondělí, středa, čtvrtek a pátek v době od 9,00 do 17,00 hod. Oddělení pro děti - pondělí, středa, čtvrtek a pátek v době od 12,30 do 17,00 hod. Čtenářská amnestie. Sleva registračního poplatku ve výši 50% pro všechny nově registrované uživatele knihovny. Sleva registračního poplatku ve výši 100% pro první nově registrované uživatele během dnů otevřených dveří v Oddělení pro děti. Sleva reprografických služeb za kopie z knihovního fondu pro studijní účely. Informační akce, exkurze, výstavy.
Internetové informační centrum - konzultace a ukázkové akce práce s počítači a Internetem, bezplatný přístup do vybraných sekcí. Březnová pondělí - Evropská unie na Internetu. Březnové středy - Internet pro seniory. Březnové pátky - Internet pro začátečníky 
Ostatní akce měsíce března: Časově omezený bezplatný přístup na Internet pro registrované uživatele knihovny. Znalostní kvíz PAVUČINA aneb znáte Internet? - pro čtenáře 7-99 let. Literární soutěž Internet můj kamarád? – pro čtenáře 7-99 let. Soutěž O nejoriginálnější čtenářský deník - pro děti 7-15 let, vyhlášení soutěže 20.3. Anketa na téma Evropská unie. Vědomostní soutěže a kvízy pro děti a mládež. Výchovné a vzdělávací akce pro 1.-8. ročník základních škol. Výstavy publikací na téma Evropská unie, Internet, počítačová technika uživatelské programy. Výstavy literatury ke studijním účelům.  Vyhlášení Čtenáře roku 2002, 20.3.2003 v 16,00 hod. Noc s Andersenem pro děti 7-10 let (15-20 dětí).
Jarní prázdniny pro děti v knihovně - prodloužená výpůjční doba pro děti i v dopoledních hodinách, zábavné programy, soutěže, hry, výukové a vzdělávací programy, Internet apod. a další doprovodné akce BMI. 
Odborný seminář pro neprofesionální knihovníky regionu 

Žďár nad Sázavou 
566 623 766
drdlova@knihzdar.cz
http://www.knihzdar.cz
Vyhledávání v elektronickém katalogu OPAC - každý den instruktážní pomoc při vyhledávání. Letáček - internetové adresy pro zdravotně postižené občany (internetovou studovnu navštěvuje Klub pro duševně nemocné). Dny s překvapením.

Žlutice
353 393 316
knihovna@zlutice.cz
Propagace BMI v místním tisku (Žlutický zpravodaj č.3/2003). Exkurze žáků MŠ, ZŠ, Zvl.Š Prodloužení výpůjční doby v pondělí a ve čtvrtek do 20 hod.










