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Refrén 

Poslechněte dámové a pánové 

píseň pochmurnou o lásce nešťastné 

Krásná knihovnice tou láskou počla plát 

jejím vyvoleným byl  
(arci)lotr Don Špagát 



1. sloka (flašinetář) 

Knihovnice Adéla,  

to byla dívka spanilá 

Krásná byla a nevinná  

katalogizační  lístky třídila 



1. sloka (flašinetář) 

Jednou si takhle brouzdá,  

po weltweitnetz internet 

Jak Dona Špagáta zahlídla  

tu zamilovala se hned 
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2. sloka (uličník) 

Předlouhá léta se soužila 

a zaháněla splín 

Až se v její knihovně  

zjevil sošný blondýn 



2. sloka (uličník) 

Rešeršních technik  

zrovna tam školení měl 

Ten jí řek: to musíš jít nach Prag 

tam budou tu persónu znát 
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3. sloka (flašinetářka) 

Rozloučila se už s knihovnou 

naposled setřela prach 

Opustila hroudu rodnou  

a vydala se nach Prag 



3. sloka (flašinetářka) 

Z bezpečí regálů  

vyšla směr matička měst 

A že byla chic a pünktlich 

raisovala durch a fest 
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4. sloka (štramák) 

Když za svým snem Donem Špagátem 

Adéla raisovala 

Jak bude rešerši vésti 

v duchu přemítala 



4. sloka (štramák) 

Bude lepší v lístcích pátrat  

nebo se prostě jen ptát 

Ta informace někde vězí  

kde skrývá se Don Špagát 
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5. sloka (mlynář) 

U Roztok jí ženuška bodrá 

zásadní radu dala 

Však neměla Ahnung holka 

jestli to pochopila 



5. sloka (mlynář) 

Prej: co není Kurz to je zlý 

musejí immer gerade aus 

Jinak jich seberou četník  

a ten pošle jich zurück nach Haus 
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6. sloka (flašinetář) 

Tak jako Blitz z čistýho  nebe 

byl to jenom Augenblick 

Adéle tehdá došlo :  

Mně pomůže zas jen knihovník ! 



6. sloka (flašinetář) 

Náhoda ji na cestách svedla 

dohromady s ledaským 

Potkala Tobolku, Kadlečka 

či Arnoštka i s Frištenským 
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Poslechněte dámové a pánové 

píseň pochmurnou o lásce nešťastné 

Krásná knihovnice tou láskou počla plát 

jejím vyvoleným byl  
(arci)lotr Don Špagát 

 



7. sloka (štramák) 

Na oddělení referenčním 

v Národní knihovně 

Řekla jí sličná knihovnice : 

tak hledejte vzdáleně 



7. sloka (štramák) 

O těch dob doma sedí 

na svém kanapíčku  

S Donem Špagátem sňatek virtuální  

uzavřeli na písíčku 



Refrén 

Tak slyšeli jste dámové a pánové 

píseň veselou o lásce přešťastné 
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Refrén 

Tak slyšeli jste dámové a pánové 

píseň veselou o lásce přešťastné 
Jedna pravda platí ať je hic nebo zima : 

knihovníka přítelem věrným je  
Albertina ! 

 





Přejeme vám 
úspěšnou konferenci 

 

Have a successful 
conference 



eLearning a knihovny 
eLearning and Libraries 

 
 

Nazlin Bhimani 
UCL Institute of Education, Velká Británie 

UCL Institute of Education, United Kingdom 



Jak zachovat audiovizuální 
dokumenty pro příští generace 

Safeguarding Audiovisual 
Information for Future 

Generations 
 

Dietrich Schüller 
Phonogrammarchiv, Austrian Academy of 

Sciences, Rakousko 
Phonogrammarchiv, Austrian Academy of 

Sciences, Austria 



(digitální) Dokumenty, 
prosím! 

(digital) Papers, Please! 
 

Daniel Albertsson 
Swedish University of Agricultural Sciences, 

Švédsko 
Swedish University of Agricultural Sciences, 

Sweden 


