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Obrazová příloha

Obr. 1: Provinciální mapa Nizozemska.

Obr. 2: Varianty národního knihovního loga de Bibliotheek, včetně personalizovaného loga sdružení 
knihoven Amstelland Bibliotheken pro knihovny v Amstelveenu a okolí.
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Obr. 3: Vyhledávací prostředí projektu de Bibliotheek (dostupné z http://zoeken.bibliotheek.nl/), 
realizované prostřednictvím nástroje AquaBrowser Library.

Obr. 4: Základní šablona potisku přední strany Národní knihovní karty pro mládež (vlevo) a Národní 
knihovní karty pro dospělé (s citáty na téma knihy, knihovny, čtení; vpravo), převzato z [NBD, 2011, s. 3].
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Obr. 5: Další návrh základní šablony potisku přední strany Národní knihovní karty, logo projektu de 
Bibliotheek, převzato z [Stichting, 2012a].

Obr. 6: Zadní strana prototypu Národní knihovní karty a její prvky, převzato z [NBD, 2011, s. 4].

Obr. 7: Pohled z profilu na samoobslužný automat Mediamaat.
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Obr. 8: Ukázka benchmarkingu Městské knihovny v Amsterdamu a Městské knihovny v Capelle aan den 
IJssel ve službě BiebPanel od ProBiblio.

Obr. 9: Ukázka neadresného oslovování potenciálních čtenářů pomocí pohlednic, Městská knihovna v 
Helmond-Peel a Městská knihovna v Capelle aan den IJssel. Horní pohlednice: „Už jsi slyšel tu novinu?“, 
spodní pohlednice: Prodlužte si léto s knihovnou!
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Obr. 10: Ukázka adresného oslovování bývalých čtenářů pomocí dopisů (pokud se stali znovu aktivními 
čtenáři, získali jako dárek sadu pingpongových pálek), Městská knihovna v Dordrechtu.
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Obr. 11: Ukázky propagačních plakátů Svazu knihovníků a informačních pracovníků k akcím Březen -
měsíc čtenářů 2012, Noc s Andersenem 2012, Týden knihoven 2012 a Den pro dětskou knihu 2012, které 
mohou veřejné knihovny (a případné spřízněné instituce) libovolně stahovat a používat.
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Obr. 12: Propagační leták k první řadě čtenářských placek projektu Guerrilla Readers a Bad Gees.

Obr. 13: Prodejní koncept jako součást volného výběru (vlevo klasicky uložené knihy v knihovních 
regálech, prezentační stolek v duchu prodejního konceptu v pravé části za sedačkou), Nová knihovna v 
Almere.
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Obr. 14: Prezentace novinek v duchu prodejního konceptu spojená s výstavou (v pozadí), Městská 
knihovna v Amsterdamu (centrální pobočka).

Obr. 15: Prezentace knihovního fondu podle tematiky v duchu prodejního konceptu, Městská knihovna v 
Haarlemu (centrální pobočka).
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Obr. 16: Rozložení knihovního fondu v duchu prodejního konceptu a podle časových možností cestujících 
čtenářů (v popředí kategorie Nově v médiích a Top 60 nejčtenějších, v pozadí tituly v kategoriích Práce a 
Svět, napravo fond beletrie), Knihovna na nádraží v Haarlemu.
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