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Rozhovor s oceněnou knihovnicí

Paní Mgr. Jana Kouřimská je dobrovolnou knihov-
nicí v Knihovně Velké Přílepy, obsluhovaný region 
Kladno. Dne 9. října 2014 byla odměněna za své 
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kra-
merius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak 
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Kou-
řimské zeptali:
Paní Kouřimská, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? Je to pro mne pocta. Nikdy jsem svou 
práci nedělala proto, abych získala ocenění. O to 
více jsem byla překvapená a ani nedokážu říci, jak 
mě to potěšilo.
Vaši čtenáři už jistě vědí, že jste získala toto oce-
nění? Jaká byla jejich reakce? Čtenáři si informaci 
přečetli v Přílepském zpravodaji a v novinách Náš 
region. Obě tiskoviny chodí do všech schránek  
v obci, a tak informovanost byla veliká. Musím říci, 
že mě lidé zastavovali i na ulici či v obchodě a mno-
ho gratulací jsem přijala přímo v knihovně. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte nám, 
prosím, stručně Vaši knihovnu. Naše knihovna je ve 
starém domě ve středu obce, mohla by se jmeno-
vat „knihovna na křižovatce“. Je to dobře, všichni 
mají určitě cestu okolo, ať už jdou do obchodu, na 
obecní úřad, do školy či na autobus. V prvním pa-
tře budovy je velký sál Centra volnočasových ak-
tivit, které bylo nedávno otevřeno a celý dům byl 
renovován. Z původně jedné místnosti  se knihov-
na rozrostla během 17 let, kdy ji mám na starosti, 
do celého přízemí. Plocha pro uživatele měří přes 

107 m². A rozrůstáme se dál – malé samoobslužné 
„odbočky“ máme na zastávce autobusu, u lékaře, 
v cukrárně.
Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, 
mládež, lidé v produktivním věku) a jak je moti-
vujete k návštěvě knihovny? Pořádáte v knihovně 
nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele 
obce? Pokud se týká složení čtenářů, ženy tvoří ¾ 
celkového počtu. Máme 31 procent dětí do 15 let, 
20 procent seniorů. Občanů v produktivním věku 
je 49 procent. Jsou to většinou maminky na mateř-
ské dovolené. Protože jsme v blízkosti Prahy a vět-
šina obyvatel také v Praze pracuje, musím počítat  
s tím, že pražské knihovny v nich najdou své čte-
náře. Tito obyvatelé se po práci vrací do obce vět-
šinou již s nákupem a bohužel také již s knihami  
z pražských knihoven.
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Snažím se, aby knihovna nebyla jen místem, kde si 
můžete půjčit knihu, ale jedním z kulturních stře-
disek obce. V roce 2013 jsme uspořádali 27 kul-
turních a vzdělávacích akcí, letos to bude přibližně 
stejný počet. Jedná se o různé soutěže (recitační, li-
terární, výtvarné), autorská čtení, pasování prvňáč-
ků, výstavy, veřejná čtení, přednášky, besedy. Také 
spolupracujeme s Ligou proti rakovině a účastníme 
se tzv. kytičkového dne. Knihovnu často navštěvují 
děti ze základní školy i z různých mateřských škol, 
státních i soukromých, nebo zájmové skupiny se 
svým vedoucím.
Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká 
je spolupráce se zastupiteli? Myslím, že v dnešní 
době nemůže být knihovna úspěšnou institucí, po-
kud nenachází podporu od obce. A to i v případě, 
že se knihovník snaží sebevíce. Já tu podporu mám 
a jsem za ni vděčná. Mohu přicházet s různými 
návrhy, hledat pomoc či radu. Nacházím i oceně-
ní své práce. V dubnu 2014 věnovala obec pořad 
Radiodárek na českém rozhlase Dvojka právě „své“ 
knihovně.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala 
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 
Doplňovala jste si knihovnické vzdělání? Vystudo-
vala jsem obor český jazyk – anglický jazyk na pe-
dagogické fakultě a až do roku 2013 jsem učila na 
základní škole. Pravda, v posledních letech již jen 
na částečný úvazek. Ke knihám jsem měla vždycky 
blízko. Zlomovým okamžikem se stala chvíle, kdy 
jsem si na vývěsce obecního úřadu přečetla, že 
obec chce obnovit provoz knihovny a hledá knihov-
níka. Psal se rok 1997. Měla jsem tehdy dost vol-

ného času, protože jsem začala žít sama. Knihovna 
se tehdy stala mým dalším dítětem. A musela jsem 
ji opravdu „vypiplat“, od prvních krůčků, starostí, 
problémů. A ona mi zase na oplátku přivedla no-
vého partnera, který se se mnou o knihovnu stará.  
V začátcích jsem se musela práci naučit, hodně mi 
pomohly kolegyně knihovnice z okolí, velkou po-
mocí přispívají i pracovníci SVK v Kladně při plně-
ní regionálních funkcí. Teprve v posledních letech 
mi částečný úvazek ve škole umožnil vystudovat 
roční knihovnický rekvalifikační kurz, pořádaný 
NTK v Praze. V závěrečné práci jsem psala o minu-
losti, současnosti a budoucnosti přílepské knihov-
ny. Shromáždila jsem hodně materiálu a nakonec  
z toho vznikla i hojně navštívená výstava.
Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší? 
Jak už jsem psala, knihovnická práce není jen půj-
čování knih. Je to především práce s lidmi. Chtěla 
bych je naučit přijímat knihovnu jako místo, které 
pravidelně a rádi navštěvují. Kde se líbí dětem i 
dospělým, starým i mladým. Proto máme výpůjční 
dobu 3x týdně v různém čase, abychom vyhověli 
různým věkovým kategoriím. Vybudovali jsme kou-
tek pro děti. Internet je zdarma přístupný. On-line 
katalog umožňuje výběr knih z pohodlí domova. 
Stále je však co vylepšovat – od vybavenosti po 
webové stránky. Co mě netěší? Když někteří čtenáři 
s knihami zacházejí tak, že jim to musím vytknout. 
Nebo se odstěhují i s našimi knihami. Nebo do knih 
vpisují poznámky – ale to vše jistě dobře znáte. 
V předvánoční době mě potěšil dopis Jiříka ze  
4. třídy. Napsal v něm příběh o tom, jak si knihy 
v přílepské knihovně povídají. A víte o čem? Jaký 
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dárek mi připraví pod stromeček. Prý jsem už 
sice dárek dostala, ocenění, že se dobře starám 
o knihovnu, ale chtěly by více. Moudré přílepské 
sovy jim poradily – požádají společně čtenáře, aby 
s knihami zacházeli opatrně. A příběh krásně kon-
čil. Přáním, abychom se chovali ohleduplně nejen 
ke knížkám, ale i k sobě navzájem.   
Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte vol-
no? Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, 
co jste v poslední době přečetla? Mám ráda knihy, 
které nejsou těžké  a mohu je bez problémů číst 
před spaním. Pokud se týká žánru, je to literatura 
faktu. Co bych doporučila z poslední doby? Jan Pe-
tránek: Na co jsem si ještě vzpomněl. Můj oblíbený 
žurnalista mě opravdu nezklamal. Knihu jsem kou-
pila sobě domů i pro čtenáře do knihovny. Však se 
po ní již sháněli.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
něco ze svého soukromí? Asi by se dalo říci, že kni-

hy jsou mým koníčkem. Tím dalším je knihovna. 
Ale tím to nekončí. Sbírám pohlednice a papírové 
betlémy. A protože knihovna má ve znaku sovu, 
aniž bych chtěla, začala se vytvářet i sbírka sov. 
Sovy zůstávají v knihovně, ostatní sbírky mám ve 
svém malém bytě. Pokud se budou dál rozrůstat, 
nevím, zda se do bytu vejdu i já.
O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to 
sdělila našim čtenářům-knihovníkům? Chtěla bych 
pozdravit všechny knihovníky a knihovnice, popřát 
jim hodně radosti z knihovnické práce, ocenění od 
čtenářů i úřadů. A protože je tu nový rok, také všem 
přeji v tom následujícím roce 2015 hodně zdraví, 
spokojenosti a nejde to i bez té trochy štěstí. 
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Kouřimská, a pře-
jeme mnoho radosti z další knihovnické práce.

Na otázky odpovídala paní Mgr. Jana Kouřimská  
z Knihovny ve Velkých Přílepech.

Knihovny se mohou také připojit
Den bezpečnějšího internetu

Při informačních lekcích v knihovnách našim mla-
dým čtenářům jistě mimo jiné vštěpujeme správné 
zásady užívání internetu a všech nových technolo-
gií. Můžeme se tedy nyní připojit k akci a zdůraznit 
je o to razantněji.
„Den bezpečnějšího internetu je celosvětovou 
akcí, která se už tradičně každoročně pořádá na 
začátku února celosvětově ve více než stovce zemí. 
V rámci kampaně Dne bezpečnějšího internetu 
probíhá velké množství akcí, které se snaží inter-
aktivním způsobem oslovit nejširší cílovou skupinu 
uživatelů (hlavně mládež) a upozornit na potřebu 
bezpečného užívání internetových technologií a 
ochranu osobních dat.“
Zapojte se do soutěže:
„... stačí uspořádat jakoukoliv z forem interaktivní 
akce (besedu, diskuzi, školení, praktické školení)  
s tématem bezpečného užívání online technolo-
gií, umístit logo Dne bezpečnějšího internetu na 
své stránky do části, kde bude uvedena informace  
o plánované akci, a pak už jen stačí mít trochu 
štěstí při losování výherců …“

Zdroj: http://www.saferinternet.cz/, http://goo.
gl/vtLKVS

Anketa o nejoblíbenější knihu 

Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana 
Amose Komenského vyhlašuje nový ročník čte-
nářské ankety Suk  – čteme všichni. Opět budeme 
hlasovat pro nejoblíbenější knihu pro děti a mládež 
vydanou v roce 2014.
Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu 
knihovny http://npmk.cz/knihovna. 
Vyplněné anketní lístky je možné posílat do  
30. března 2015 na adresu Pedagogické knihovny 
Jana Amose Komenského, Mikulandská 5, 116 74 
Praha 1. Na obálku nutno napsat Suk 2014. 
Vyhodnocení ankety proběhne v Památníku národ-
ního písemnictví ve středu 15. dubna 2015.

Neváhejte a zapojte do ankety své malé čtenáře!
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Mobilní knihy na zastávkách MHD

V sychravém ránu se pomalu sunu k autobusové za-
stávce. Jedu do práce. Nenálada. Pak malé světýl-
ko v hlavě. Včera jsem dočetla knížku a vrátila ji na 
polici pod stříškou čekárny. Už vím, jakou si vezmu 
do autobusu dnes. Tedy pokud mě někdo nepřed-
běhne, pokud tam ještě bude. Ty knížky si na cestu 
do práce bere spousta lidí. A žádná rezervace není 
možná. Prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele. No 
tak si vezmu jinou, no. A počkám si, až se ta moje 
vyhlédnutá zase vrátí. 
Nevadí, že je na těch knížkách tlustě vyznačený 
nápis Vyřazeno z knižního fondu. V “autobusovém 
knižním fondu“ ještě poslouží. 
Máme šikovnou paní knihovnici, jen co je pravda! 
Hezký nápad měla! A už je prý i police s knížkami 
na zastávce v horní části vsi. Dokonce i ve vedlejší 
vesnici se připojila tamní knihovnice k nápadu. Hlá-
sila mi to Andrea, když přistupovala a vítězoslavně 
mávala knihou. Pěkně o nás, čtenáře na cestách, 
pečují. To se nám líbí.

Hana Matějčková, KKC Kladno

O pouliční knihovnu ve Svrkyni (okres Praha-zá-
pad) se stará knihovnice paní Milena Frenzlová. 
Jde o jednoduché police na zastávce autobusu - viz 
obrázek níže.

Půjčovní řád:
Knihy na cestu autobusem
„Po přečtení předejte dalšímu čtenáři, případně 
vraťte knihu na kterékoliv autobusové zastávce, 
kde tyto poličky nebo stojany s knihami jsou.“

Mobilní knihovna ve Velkých Přílepech (okres Pra-
ha-západ) je v péči knihovnice paní Mgr. Jany Kou-
řimské. Opět jsou regálky umístěné na zastávce 
místní hromadné dopravy - viz obrázek výše.

Pouliční knihovny rostou jako houby po dešti.  
A kdo je ještě neviděl a nezná je ... např. zde se 
může také inspirovat:
http://www.knihobudka.cz/ nebo
http://www.poslidobrodal.cz/dakujem-sused.php 
nebo zadat do vyhledavače termín pouliční knihov-
na či knihobudka. Najde spoustu příkladů k zamyš-
lení nad otázkou: „Půjde to i u nás?“

Pravidla pro půjčování jsou opravdu jednoduchá.
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Statistika roku 2014

Tak jako každý rok ani letos nás nemine zpracování 
statistických výkazů Roční výkaz o knihově za rok 
2014 – Kult (MK) 12-01. Předmětem statistického 
zjišťování jsou veřejné knihovny v České republice. 
Knihovny Středočeského kraje vyplněné výkazy za-
sílají svým pověřeným knihovnám, ve kterých jsou 
metodici připraveni zodpovědět případné dotazy a 
nejasnosti. 
Vysvětlivky k výkazu a odpovědi na nejčastěji kla-
dené otázky knihovníci též mohou zjistit na webu 
Knihovnického institutu Národní knihovny ČR 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_
stat.htm.

Mgr. Ladislava Cukrová, KKC Kladno

Lupa v Městské knihovně Benešov

Již od podzimu 2014 mohou návštěvníci benešov-
ské knihovny využívat kamerovou zvětšovací lupu. 
Tato speciální lupa je určena pro slabozraké uživa-
tele a umožňuje jim zvětšit si čtený text na jimi po-
žadovanou velikost. Zařízení lze využít i při psaní.
Lupa Prisma je umístěna ve studovně knihovny a  
s její obsluhou svým uživatelům knihovníci rádi vy-
pomohou.

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

Služby v Knihovně města Mladá Boleslav

Především pro seniory a maminky na mateřské 
dovolené připravila mladoboleslavské knihovna 
kurz angličtiny pro začátečníky. Zájemci se budou 
scházet v malých skupinkách vždy jedenkrát týdně. 
Čeká je 12 lekcí s možností dalších navazujících kur-
zů. Ale nyní se naučí:
- představit se,
- anglickou abecedu, čísla,
- říct kolik je hodin,
- říct něco o své rodině,
- říct něco o svých zájmech,
- pojmenovat běžné předměty,
- vyplnit jednoduchý formulář,
- objednat si v restauraci, 
- zeptat se na cenu,
- ubytovat se v hotelu.

Knihovna města Mladá Boleslav od ledna 2015 také 
nabízí více než dvě desítky titulů deskových her  
k zapůjčení. Deskové společenské hry jsou k dispo-
zici v dětském oddělení knihovny.

Zdroj: http://www.kmmb.cz/

Z webu Městské knihovny Beroun

Webové stránky berounské knihovny rozhodně sto-
jí za pozornost. Mají pěkný moderní design a kromě 
základních informací např. odkazují na facebook 
knihovny, na blog, obsahují kalendář akcí, ale také 
nabízejí řadu služeb. 
Mezi ně patří služba připravení požadovaných knih. 
Služba probíhá následovně: Čtenář poskytne se-
znam požadovaných knih (telefonicky, mailem či 
přes on-line formulář), a to minimálně 24 hodin 
před vyzvednutím. Knihovník knihy připraví k vy-
zvednutí v otevírací době knihovny. Služba je zdar-
ma a cílem je urychlit proces půjčování zejména  
v případech, jedná-li se o tituly umístěné ve skla-
dech. 
Čtenáři mohou rovněž přes on-line formulář dopo-
ručit knihu k zakoupení do knihovny. Musejí ji co 
nejpřesněji identifikovat a po posouzení akvizité-
rem se knihovna vyjádří k jejich návrhu.
Na webové stránce najdou uživatelé rovněž pozván-
ky na akce. V lednu je to přednáška Jiřího Grygara  
s názvem Astronomové v oblacích, která je spojená 
s křtem knihy Otomara Dvořáka. 
Další pozvánka je na setkání se stylistkou Danou 
Beranovou. Především ženy si zřejmě nenechají ujít 
seminář zaměřený na osobní styl a oblékání.
Lednové výstavy v berounské knihovně jsou také 
lákavé. Jsou to Obrázky z kamene od berounské 
výtvarnice Lucie Suché a výstava obrazů výtvarnice 
Aleny Proškové. Obě výstavy potrvají celý leden.

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/
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Vybíráme z elektronické konference 
Knihovna

Příručka ke standardu Handcap Friendly

„V závěru roku vydal Knihovnický institut NK s pod-
porou ministerstva kultury publikaci ROVNÝ PŘÍ-
STUP. STANDARD HANDICAP FRIEDLY - Metodická 
příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven 
s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků 
průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživa-
telů. Standardy zpracovala Sekce služeb osobám 
se specifickými potřebami SKIP v rámci naplňo-
vání priority č. 13 Koncepce rozvoje knihoven ČR 
na léta 2011 až 2015. Velký dík patří všem, kteří 
se na standardech podíleli, zejména kolegyním  
E. Cerniňákové, H. Hubatkové Selucké a Z. Houš-
kové.
Publikace byla vydána v nákladu 7 000 výtisků se 
záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR 
a Spolku pro obnovu venkova ČR. Část distribuce 
publikace (2 700) do obcí zajistí Svaz měst a obcí ČR 
a zbývající publikace jsou distribuovány s pomocí 
krajských knihoven a knihoven pověřených výko-
nem regionálních funkcí. 

Elektronickou verzi publikace nejdete ke stažení 
na http://knihovnam.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.
pdf.“

Vít Richter, Národní knihovna ČR

Dary knihovnám nově

„Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, pu-
blikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihov-
ny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstat-
nou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické 
osoby - územní samosprávné celky) osvoboze-
ní od daně z příjmu právnických osob ve vztahu  
k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či 
krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 
zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdě-
lávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ 
KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO 
ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO 
FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 
OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁ-
VAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobo-
zení od daně u příslušného finančního úřadu. Toto 
pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných pl-
nění), které budou použity pro účely kulturní, vzdě-
lávací či vědeckovýzkumné.“

Vít Richter, Národní knihovna ČR

Akademie celoživotního vzdělávání  
v Městské knihovně Nymburk

Nový cyklus vzdělávacích přednášek o zdravém 
životním stylu z oblasti psychického a fyzického 
zdraví pořádá MěK Nymburk. „Lektory kurzu jsou 
specialisté z  oborů péče o duševní a fyzické zdraví. 
Informace a rady týkající se zdraví, výživy, sportu, 
vztahů, zdravého životního stylu a péče o vlast-
ní osobu. Přednášky budou probíhat v dětském 
oddělení každou druhou středu v měsíci vždy od  
15 hodin. Cena celého cyklu je 200 Kč.“ 
Témata připravená pro zájemce: Numerologie, Ti-
betská medicína, Aby záda nebolela, Detoxikace 
- odkyselení organismu, Grafologie - věda o osob-
nosti, Astrologie - vztahy a láska.

Zdroj: http://www.knihovna-nbk.cz/. 

SKIP spolupořádá konferenci

Celodenní bohatý program se zajímavými hosty 
připravil SKIP ve spolupráci s odborovými organi-
zacemi (ČKOS a OSPK) na čtvrtek 29. ledna 2015.   
V rámci projektu Společným postupem sociálních 
partnerů k přípravě odvětví na změny důchodové-
ho systému – etapa I. vás zve na konferenci k téma-
tu Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu 
změn důchodového systému a sociálního dialogu.
Zájemci se mohou přihlásit na http://www.uzs
-konference.cz/. 
Více informací o programu najdete na http://www.
skipcr.cz/aktuality.
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079

Pevné zdraví,  
mnoho štěstí,  
stálou spokojenost a úspěch  
v osobním i pracovním životě 
Vám do roku 2015 
 
přejí 
 
pracovníci Krajského  
knihovnického centra  
SVK v Kladně.

 

Kniha v české nakladatelské reklamě

Ve dnech od 8. ledna do 17. února 2015 se můžete 
přijít podívat do Malé galerie Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně na zajímavou výstavu.
„Výstava ze sbírky kulturního historika Aleše Zacha 
dokumentuje vývoj a proměny české nakladatel-
ské reklamy od poloviny devatenáctého století do  
40. let století dvacátého. Výběrem letáků, prospek-
tů, seznamů knih a dalších propagačních materiálů 
se pokusí ukázat, jaké postavení zaujímala kniha  

v časech, kdy potištěný papír byl dominantním mé-
diem.
Vernisáž s komentovanou prohlídkou výstavy a s vy-
stoupením kapely Starej pán se uskuteční ve středu 
7. ledna 2015 od 17,30 hodin.
Výstava bude dále přístupna vždy v otevíracích ho-
dinách knihovny. Jste srdečně zváni k prohlídce.

Zdroj: http://www.svkkl.cz/


