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Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2015

Dnes 8. října 2015 byla v Zrcadlové kapli Klemen-
tina v Národní knihovně ČR předána ocenění Mi-
nisterstva kultury ČR a SKIP pro nejlepší knihovny 
roku 2015. 
Knihovnou roku 2015 v kategorii základní knihov-
na se stala Městská knihovna Hroznětín z Karlo-
varského kraje. Zvláštní ocenění a diplom v této 
kategorii získaly: Místní knihovna Vrdy ze Středo-
českého kraje a Obecní knihovna v Kuníně z Morav-
skoslezského kraje.
Hlavní cenu v kategorii informační počin získala 
Městská knihovna Třinec za podporu čtenářství 
formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospí-
vající mládeže do života komunity. Zvláštní ocenění 
a diplom obdržela Městská knihovna Mikulov za 
projekt Kniha do vlaku. Další informace na http://
goo.gl/5hLsvl
Městskou knihovnou roku 2015 se stala Knihovna 
města Olomouce. Další informace na http://goo.
gl/XHxndt.
Při příležitosti oceňování nejlepších knihoven v roce 

Poděkování paní Miroslavě Maršálkové

Dlouholetá metodička mladoboleslavského regio-
nu paní Miroslava Maršálková odchází do důchodu. 
Své práci a knihovnám se věnovala řadu let. Nyní 
ji čeká, jak se říká, zasloužený odpočinek. Bude to 
možná opravdový odpočinek, plný čtení oblíbe-
ných detektivek či drobných ručních prací? Nebo 
spíše takový ten aktivní, naplněný výlety, hlídáním 
vnoučat či podobnými aktivitami? Kdo paní Mar-
šálkovou zná, sám si odpoví. Jisté je, že za sebou  
v knihovně i regionu zanechává opravdu veliký kus 
práce. Její milý přístup a ochota pomoci bude chy-
bět mnohým knihovníkům nejen z mladoboleslav-
ska. Alespoň touto cestou děkujeme za Vaši práci, 
paní Maršálková. Přejeme Vám, abyste nadcházejí-
cí čas trávila podle svých vlastních představ a měla 
vždy dobrou náladu. 

Do nové životní etapy přejeme pevné zdraví, klid 
a rodinnou pohodu.

Hodně štěstí do budoucna!

2015 udělil Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR Cenu českých knihovníků Goethe-Institu-
tu v Praze za dlouholetou a mimořádně úspěšnou 
spolupráci s českými knihovnami. Díky podpoře 
Goethe- Institutu se v Praze každý rok konají mezi-
národní konference k aktuálním tématům rozvoje 
knihoven, na kterých se setkávají špičkoví specia-
listé z Německa i Česka. Goethe-Institut se stal pro 
české knihovny branou spolupráce s německými 
knihovnami. Goethe-Institut velkoryse podpo-
ruje činnost německých knihoven, které působí  
v Moravské zemské knihovně, ve Vědecké knihovně  
v Olomouci, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeň-
ského kraje, v Krajské vědecké knihovně v Liberci 
a v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. 
Díky činnosti Goethe-Institutu má veřejnost pří-
stup k aktuální německé literatuře.
Cenu převzal ředitel Goethe-Institutu v Praze pan 
Dr. Berthold Franke.

Vít Richter, SKIP, Národní knihovna ČR 
Převzato z e-konference Knihovna.
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V září světlušky zářily letos i v MěK Kolín

Zájemci si mohli během celého měsíce září zakoupit 
na oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny 
Kolín kuličkovou hru a pomoci tak rozzářit svět ne-
vidomých. DĚKUJEME!
Podrobnosti o projektu najdete na stránkách  Čes-
kého rozhlasu - http://www.rozhlas.cz/svetluska/
portal/.

Polabský knižní veletr v Lysé nad Labem

Pokud jste se letos vypravili na výstavu do Lysé, 
možná jste byli překvapeni tak jako my. 
Spolu s knižní výstavou zde byla již tradiční výstava 
Domov a teplo, dále Jiřinkové slavnosti a pro nás 
nově byla zařazena také Celostátní výstava mla-
dých králíků a drůbeže.
Výstava, která nás zajímala především, byla však le-
tos významně menší. Za knihovny zde byl jen jediný 
zástupce - Městská knihovna Milovice. Důvodem 
pravděpodobně bude poměrně vysoký vystavova-
telský poplatek, který si knihovny ve většině přípa-
dů nemohou dovolit. Možná oproti nakladatelům a 

podobným firmám obchodujícím na knižním trhu, 
ale ani jich na veletrhu nepřibylo, spíše naopak.  
S veletržní slevou mohl návštěvník nakoupit ve 
stáncích Kanzelsberger, Albatros, Jiří Trnka, Knižní 
klub a některých dalších.
Pořadatelé si však zaslouží velkou pochvalu, neboť 
expozice opět vhodně doplnil bohatý program, be-
sedy, autogramiády, veřejná čtení, nakladatelské 
soutěže, literární soutěž pro veřejnost a výstavky. 

Opět se udílely ceny Polabského knižního veletrhu. 
Asi nejlákavějším hostem byl herec a spisovatel Ar-
nošt Goldflam.
Přejeme Polabskému knižnímu veletrhu do příš-
tích ročníků mnoho zajímavých vystavovatelů i ná-
vštěvníků. A jako dobří holubi, chceme se za rok 
vrátit i my. Věříme, že se bude Polabskému knižní-
mu veletrhu dobře dařit. 

Informace o výstavě najdete na http://www.vll.cz.
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Prohlédněte si nové webové stránky 

Tentokrát vás chceme upozornit na zbrusu nový 
kábátek webovek Knihovny Jana Drdy Příbram. Na 
první pohled vás upoutá barevnost webu - modrá, 
sytě růžová a jasná zelená barva jsou příjemně hra-
vé. Právě zelená vás bude provázet také při osobní 
návštěvě příbramské knihovny. Tu byste si rozhod-
ně měli naplánovat, ale prohlídka webu může začít 
již nyní - http://www.kjd.pb.cz/.
Zároveň se můžete podívat na stránky regionálních 
služeb - http://www.e-kis.cz/. I ty mají novou po-
dobu, symbolicky je podkresluje mapa příbramské-
ho regionu.

LIB CON 2015: Konference o nových  
směrech knihovnictví a informační vědy

Hostivice bude opět místem pro trendovou knihov-
nickou konferenci LIB CON. Její druhý ročník bude 
řešit především oblast možné meziknihovní spolu-
práce, ale rovněž i témata z informační vědy. Tento 
rok LIB CON proběhne 30. října 2015 od 9 hodin. 
Registrujte se na: www.libcon.cz.
Na konferenci přijal pozvání doc. PhDr. Richard 
Papík, PhD., který konferenci odstartuje tématem 
reflektujícím oblast rešeršní strategie a databá-
zových center. Jako druhé hlavní téma, které za-
hájí odpolední blok, se týká Centrálního portálu 
českých knihoven – tedy problematika týkající se 
prakticky všech typů knihoven. Portál Knihovny.cz 
navíc rezonuje napříč knihovnickou veřejností jako 
téma č. 1 vzhledem ke své funkci a roli. V rámci LIB 
CON přijede do Hostivice novou koncepci portálu 
prezentovat Lenka Hanzlíková z Městské knihovny 
Praha. 
Dalším hostem bude například Mgr. Eva Tesaříko-
vá Březinová, která přispěje s tématem týkajícím 
se role knihovny v životě vědeckých a výzkumných 
pracovníků. Neméně zajímavou přednáškou se 

bude prezentovat Mgr. Matyáš Urbánek a předsta-
ví některé příklady extrémních knihovních služeb 
ze zahraničí. 
Mgr. Milan Větrovec z Bisnode a.s. se rovněž do-
tkne tématu dostupnosti obchodních informací  
v současnosti. Ing. Michal Zwinger, MIM, bude 
hovořit o projektu Rozečtise.cz  v českých knihov-
nách,  Mgr. Markéta Kukrechtová přispěje s velmi 
aktuálním tématem propojení sociálních médií a 
služeb knihoven se zaměřením na virtuální světy. 
Vedle dalších zajímavých témat se můžete těšit na 
večerní knihovnický happening, kdy bude čas vy-
hrazen pro neformální diskuzi, výborné jídlo, pití a 
hudební kulturní rozměr. 
Děkujeme za vaši účast a těšíme se na vás v říjnu 
v Hostivici. Kontaktní osoba: Barbora Chmelíková, 
barbora@mksh.cz, tel: 774 44 22 14.

Celý program dostupný na: www.libcon.cz.
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Beseda s Janem Cimickým ve Velvarech

Městská knihovna Velvary zorganizovala další bese-
du z cyklu Aby řeč nestála. K příjemnému povídání 
pozvala předního českého psychiatra, spisovatele, 
básníka, překladatele a publicistu Jana Cimického. 
Představil svoji novinku Zakázaná oblast. 
Beseda se konala v pondělí 14. září od 17,00 hodin 
ve společenské místnosti Městské knihovny Vel-
vary. Poslechnout si vyprávění známého lékaře a 
autora mnoha detektivních příběhů, románů i próz  
z lékařské praxe přišlo opravdu mnoho návštěvní-
ků.
Jeho nejnovější knihu si při této příležitosti mohli  
zakoupit a nechat si ji od autora podepsat. 

Fotogalerii z vydařené akce najdete na
http://www.velvary.cz/kultura/mestska-knihovna/
beseda-s-janem-cimickym/.

Řekli o knihách a čtení

„Cokoliv co čteme s velkým zájmem nám ukazuje, 
jak bychom měli číst vždy.“

Ernest Dimnet (9. července 1866 - 8. prosin-
ce 1954), francouzský kněz, kanovník katedrály  
v Cambrai, spisovatel a profesor angličtiny. Je au-
torem knihy The Art of Thining populární knihy  
o myšlení a uvažování.

Zdroj: Wikipedie.

Pozvání na aktivity Městské knihovny  
Benešov

Když se dáma rozběhne...
Benešovský běžecký klub spolu s Městskou knihov-
nou v Benešově Vás zvou na autorské čtení Zuzany 
Součkové. 
Akce s názvem Když se dáma rozběhne aneb ani  
v padesáti není pozdě se uskuteční 8. října 2015 od 
18.00 hodin v Městské knihovně Benešov. V závě-
ru setkání bude  možné zakoupit knihy s podpisem 
autorky!

Pohostinnou Gruzií
Městská knihovna Benešov Vás zve na setkání  
s neúnavným cestovatelem Mgr. Liborem Draho-
ňovským, tentokrát na téma Pohostinnou Gruzií. 
Cestopisná beseda spojená s promítáním pojedná-
vá o historii a pamětihodnostech jednotlivých re-
gionů, včetně překrásné hornaté oblasti Svaneti a 
v neposlední řadě o životě místních obyvatel. Sou-
častí je rovněž vyprávění o projevech pohostinnosti 
Gruzínců.                    
Beseda se koná 26. října 2015 v 18.00 hodin ve stu-
dovně Městské knihovny Benešov.   
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/.
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Co se dělo v Týdnu knihoven

„Blíží se týden knihoven a my Vás zveme do Měst-
ské knihovny v Kolíně. Zveme naše čtenáře i ty, 
kteří zatím našich služeb nevyužívají. Přijďte se po-
dívat, co můžeme nabídnout. 
Na dospělém oddělení Vám ukáží i prostory, kam se 
čtenář běžně nedostane - můžete si prohlédnout a 
domů půjčit knihy, které nejsou ve volném výběru.
V čítárně se můžete seznámit s novými tituly ča-
sopisů, které jsme pro Vás začali odebírat. Zahaju-
jeme již třetí ročník soutěže Poznejte naše město - 

tentokráte se zaměříme na sochy a pamětní desky.
Na dětském oddělení si pod dohledem knihovnice 
každý bude moci sám vrátit i půjčit knihu. Navíc Vás 
tam čeká překvapení - kdo ho najde, může mu zku-
sit vymyslet jméno. Ve středu 7. 10. si můžete vy-
robit zvířátko z přírodních materiálů - za každé Vás 
čeká malá odměna. Jsme tu pro Vás a těšíme se na 
Vaši návštěvu.“ 

Napsala nám paní Libuše Vodičková,  
Městská knihovna Kolín

Zprávy z Městské knihovny Kralupy nad 
Vltavou

Kniha do vlaku
Také naše knihovna se zapojila do projektu Kniha 
do vlaku. Cestující z kralupského nádraží si mohou 
knihy z nádražní knihovny vybírat od 1. září. Do 
dnešního dne, 24. září,  jsme regálek  doplňovali již 
několikrát.  Zájem byl nejen o beletrii pro dospělé, 
ale také o dětskou literaturu a časopisy.  Při dopl-
ňování knih vidíme, že „zásobování“ není pouze na 
nás, přibývají  knihy i od cestujících. Jako ve slán-
ské, ale i v dalších knihovnách, se také v Kralupech 
budeme těšit na zprávy o tom, kam až naše kniha 
doputovala!  

Bazar učebnic
18. září byl v naší knihovně ukončen již 5. bazar 
učebnic. Do bazaru jsme přijali 799 učebnic  od  44  
studentů. Od 2. září do 18. září jsme zprostředko-
vali  prodej za více jak  20 tisíc korun! Protože jsme 
zjistili, že bazar učebnic si  začaly organizovat také 
kralupské střední  školy, váhali jsme, zda ho letos 
vůbec pořádat. Ale prodaných 300 knih a částka za 
prodané tituly nás překvapily. Proto pravděpodob-
ně  nebudeme váhat a v září příštího roku tuto služ-
bu opět studentům nabídneme.  

Šárka Pánková, vedoucí Městské knihovny Kralupy 
nad Vltavou
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Podzimní akce ve zlonické knihovně

„Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na akce, které 
jsme připravili na letošní podzim. 
První bude v říjnu, už 2.10. od 14,00 hodin. Bude 
to přednáška o bylinkách a mastičkách na potla-
čení bolestivosti pohybového aparátu. Přednášet 
bude bývalý spolupracovník bylinkáře Pavla Váni, 
bylinkář Karel Štenbaur. Návštěvníci si mají přinést 
papír a tužku na poznámky.

V pondělí 12.10. od 17,30 hodin bude přednáška 
pana RNDr. Jiřího Grygara s názvem Pohledy do 
nebe s bohatým obrazovým doprovodem. Před-
náška by měla být v nově otevřeném kulturním 
centru. Pokud to nepůjde, bude se konat v Památ-
níku Antonína Dvořáka ve Zlonicích.

V úterý 20.10. od 17,00 hodin proběhne bese-
da se známým režisérem a rodákem ze Slaného,  
Doc. Karlem Smyczkem.
A prozatím poslední bude 10. listopadu od 18,00 
hodin beseda s panem Ondřejem Suchým. Měla by 
být také v kulturním centru.

Pokud budete chtít na některou akci přijet, ráda 
Vás uvidím. Kdybyste věděla o někom, kdo by měl 
o některou zájem, doporučte nás. 
Díky moc.
Přeji krásný podzim.“

Napsala paní Marie Srbková,  
vedoucí Knihovny Zlonice

 

BOLLMANN, Stefan. Ženy a knihy: vášeň s násled-
ky. Překlad Nina Fojtů. První vydání. Brno: Host, 
2015. 349 stran. ISBN 978-80-7491-410-2.

Přečtěte si... nabízíme pár tipů

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autor-
ských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatel-
ství Aleš Čeněk, 2014. 126 stran. Pro praxi.  
ISBN 978-80-7380-528-9.

MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií.  
Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 
199 stran. Media. ISBN 978-80-210-6476-8.
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Malý výlet za Komenským a Rybou

Ve středu 16. září se menší skupina knihovníků 
zúčastnila exkurze do Pedagogického muzea a 
knihovny Jana Amose Komenského. V muzeu ve 
Valdštejnské ulici je čekala komentovaná prohlíd-
ka. Společně mohli projít dějinami školství, učitel-
stva a vzdělanosti a samozřejmě životem a dílem J. 
A. Komenského. Návštěva muzea by se jistě líbila 
i dětským čtenářům, kteří by si mohli vyzkoušet 
posezení ve starých školních lavicích, psaní inkous-

Když má kniha svůj vlastní příběh

„Za lavičkou v parku, pod stolem v kavárně, u fon-
tány na náměstí ... tam všude najdeš stovky knih, 
které knihoběžníci rozmístili (nejen) po Slovensku. 
Najdi je nebo přidej vlastní, piš jejich příběh a staň 
se knihoběžníkem!“
To je úvodní popisek na webu Knihoběžník, který 
provozuje internetové knihkupectví Martinus - 
http://www.martinus.cz/. 
„Na přebalu má každá kniha samolepku s informací 
o tom, že se zapojila do projektu Knihoběžník a má 
na tomto webu svůj profil. Na něm se čtenáři mo-
hou dozvědět například její aktuální status, polohu, 
zdravotní stav, ale hlavně – její příběh a příběhy je-
jích předcházejících čtenářů.“
Jste zvědaví? Chcete vědět více? Informace najdete 
na http://www.knihobeznik.cz/o-projekte. 
... a knihoběžník je i v SVK v Kladně.

tem a perem s násadkou nebo psaní původní cyrili-
cí. Knihovníci při návštěvě muzea viděli také krátký 
animovaný film Jabub Jan Ryba dětskýma očima 
vytvořený žáky výtvarného oboru ZUŠ Jakuba Jana 
Ryby v Rožmitálu pod Třemšínem. Mohli si rovněž 
prohlédnout výstavu věnovanou tomuto hudební-
mu skladateli, učiteli a spisovateli.
Příjemnou procházkou přes Karlův most se kni-
hovníci přesunuli do Pedagogické knihovny v Mi-
kulandské ulici. I zde se jim zdejší pracovníci věno-
vali a zodpověděli řadu dotazů týkajících se služeb 
knihovny i sbírky dětské literatury v Sukově studijní 
knihovně literatury pro mládež.
Všichni se shodli, že návštěvu muzea i knihovny 
mohou ostatním kolegům jen doporučit.

Informace najdete na http://www.pmjak.cz/.

Ještě můžeme dodat, že na stránkách http://www.
jakubjanryba.cz/ nebo na http://goo.gl/kzWZmn  
(v databázi SVK) najdete vše o osobnosti Jakuba 
Jana Ryby. 
V letošním roce si připomínáme 200. výročí jeho 
úmrtí a zároveň 250. výročí jeho narození.
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Na návštěvě v knihovnách ve Voticích  
a v Neveklově

Ve čtvrtek 17. září 2015 jsme vyjeli na další meto-
dickou návštěvu. Tentokrát jsme zavítali nejprve do 
Městské knihovny Votice. Knihovna prošla zásadní 
rekonstrukcí, dostala nový kabát a částečně také 
nové vybavení. Návštěvníků má stále více, jak jsme 
se dozvěděli od paní vedoucí Evy Křížkové. Krátce 
jsme si popovídali o činnosti knihovny také s oběma 
knihovnicemi paní Janou Zelenkovou a Vladimírou 
Kramperovou. Čtenáři mohou navštěvovat kurzy 

trénování paměti, univerzitu třetího věku, besedy, 
kurzy a výstavy. V knihovně to zkrátka žije!
Popis rekonstrukce votické knihovny si můžete 
přečíst na: http://www.knihovnavotice.webk.cz/
pages/rekonstrukce.html. 

Dále nás cesta zavedla do Městské knihovny 
Neveklov (snímky dole). Od loňského prosin-
ce knihovna sídlí v nových prostorách na adrese 
Nám. J. Heřmana 80 - v bývalém sídle Městského 
úřadu Neveklov. Několik fotografií z období stěho-
vání a příprav na znovuotevření knihovny najdete 
na: http://www.neveklov.knihovna.cz/stehova-
ni-knihovny/. Velice příjemně nás překvapilo, jak 
útulně dokázala paní Martina Simonidesová za-
řídit poměrně malý prostor, který má knihovna  
k dispozici. Můžete se o tom přesvědčit z fotografií 
na webu knihovny. Podařilo se jí připravit i pěkný 
koutek pro děti a větší čtenáře. Také v neveklov-
ské knihovně se konají akce pro veřejnost - besedy, 
přednášky, výstavy a setkání dětí v Klubu her. 
Oběma knihovnám, potažmo knihovnicím, děku-
jeme za milé přijetí a přejeme jim stálou radost  
z práce se čtenáři a s knihami.
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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

Setkání knihovníků v Milíně

Pravidelné celorepublikové setkání knihovníků 
aneb Co venkovské knihovny umějí a mohou, které 
navazuje na soutěž Knihovna roku, se letos konalo  
v milínské knihovně - Knihovně roku 2013. Knihov-
níci si během tří dnů, od 17. do 19.9.2015, mohli 
vzájemně vyměnit zkušenosti, poznat se blíže a tro-
chu se pobavit. 
Čtvrtek 17.9. byl ve znamení oficiálního zahájení  
v Knihovně Jana Drdy Příbram, prohlídky města 
Příbrami a Hornického muzea. Celý páteční den se 
již odehrával v Milíně. Dopoledne byl odborný pro-

Titul Středočeský Kramerius 2015 udělen
Ocenění dobrovolných knihovníků

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně byli ve 
čtvrtek 8. října 2015 oceněni dobrovolní knihovní-
ci z pěti obsluhovaných regionů kraje. Slavnostního 
aktu se zúčastnili zastupitelé obcí, zástupci Středo-
českého kraje a kulturní komise SK. Při slavnostním 
aktu byly oceněny:
paní Lucie Vrtalová z Obecní knihovny Chocerady – 
pověřený region Benešov;
paní Pavla Staňková z Obecní knihovny Mutějovice 
– pověřený region Kladno;
paní Dagmar Strbíková z Místní lidové knihovny 
Miskovice – pověřený region Kutná Hora; 
paní Hana Jandovská z Knihovny Zdiby – pověřený 
region Mladá Boleslav a
paní Ivana Dvořáková z Obecní knihovny v Dublo-
vicích – pověřený region Příbram.
Titul Středočeský Kramerius, který získaly, je oce-
něním jejich obětavé práce, která má opravdový 
význam. Pomáhá obyvatelům i těch nejmenších 
obcí nalézt cestu k literatuře a z obecních knihoven 
vytváří kulturní a komunitní centrum obce. Oceně-
né knihovnice dělají svou práci dobře, ale přesto je 
mnohdy nedoceněná. 

Udělený titul je nejen oceněním práce těchto pěti 
knihovnic, ale zároveň je motivací a výzvou ostat-
ním  knihovníkům v kraji i zastupitelům obcí s ne-
profesionální knihovnou.
Popřejme proto všem dobrovolným knihovníkům 
vstřícné zastupitele, hodně elánu a nadšení do 
knihovnické práce a spoustu dobrých knih pro své 
čtenáře.

Oceněným knihovnicím upřímně  
gratulujeme!

gram, pak následovala zábavná prohlídka Knihovny 
Dr. E. Bořického i s hudebním vystoupením a od-
poledne čekalo na účastníky několik zajímavých 
krátkých výletů. Společenský večer byl doplněn 
ukázkami z činnosti hostitelů. Sobota pak byla vě-
nována výletu po zajímavostech a krásách regionu 
jako např. Památníku Karla Čapka nebo dobříšském 
zámku. Za zorganizování setkání patří veliké po-
děkování milínským a příbramským knihovnicím a 
sekci veřejných knihoven SKIP.
Více o Knihovně Dr. E. Bořického zde: http://www.
knihovnamilin.cz/o-nas/.


