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Citát na listopad: 

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,  

po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 Nivnice u Uherského Brodu – 15. 11. 1670 Amsterdam) 
moravský biskup Jednoty bratrské, pedagog a spisovatel 

 

Wikipedie je užitečná encyklopedie 

Řada z vás již určitě ocenila informační zdroj na 
internetu, jehož česká verze je na webové adrese 
http://cs.wikipedia.org/.  

Wikipedie je mnohojazyčnou webovou encyklopedií, 
na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé 
z celého světa. Obsah je zajímavý pro širokou 
veřejnost a využitelný i v knihovnách. Wikipedie 
existuje ve více než 250 jazykových verzích 
různého rozsahu. Název vznikl ze slov wiki 
a encyclopedia, přičemž název „wiki“ pochází 
z havajštiny, ve které znamená „rychlý“. 

 

Hledání 

Uživatelé mají možnost se rychle dovědět základní 
informace o určité osobě, události, odborném 
termínu/pojmu, tedy o všem, co se může stát 
encyklopedickým heslem. Stačí zadat výraz do 
vyhledávacího pole, rámečku v horní části úvodní 
stránky, a klepnout na symbol hledat nebo použít 
klávesu enter. Doporučuje se nepoužívat příliš 
krátká slova  (alespoň tři znaky). Nejsou rozlišována 

velká a malá písmena. Pokud zadáme celou frázi, je 
třeba ji uzavřít do uvozovek. Je také možné vkládat 
operátory and, or a not. Články ve Wikipedii můžete 
hledat externě, tedy také pomocí běžných 
internetových vyhledávačů.  

 

Zkušenosti ukazují, že kvalita informačních zdrojů 
publikovaných ve wikipedii, je na dobré úrovni. 
O tom svědčí i napojení hesel Wikipedie do online 
katalogu Národní knihovny ČR. Zahraniční inspirací 
byl obdobný projekt na německé Wikipedii. 

Popularita Wikipedie vytrvale roste. Postupně vedle 
ní vzniklo také několik sesterských projektů. Patří 
sem Wikislovník – výkladový slovník a tezaurus, 
Wikizdroje – úložiště volných dokumentů, Wikimedia 
Commons – sdílená sbírka multimediálních 
souborů, Wikizprávy – otevřené zpravodajství, 
Wikicitáty – sbírka citátů, Wikiknihy – volně 
dostupné učebnice a příručky. 

 

 



 

 

 

MEZI NÁMI Malý bulletin knihoven Středočeského kraje 
 

11 /2010 

2 

 

Týden knihoven v Mladé Boleslavi i netradiční 

Původně jsem se chtěla zmínit pouze o tom, že i v Mladé Boleslavi mají nový bibliobox. Při hledání 
informací o této novince Knihovny města Mladá Boleslav mě v tiskové zprávě paní ředitelky Věry 
Kovaříkové zaujaly další zajímavé akce, které knihovnice připravily v rámci letošního již čtrnáctého Týdne 
knihoven. A bylo by škoda se o nich také nezmínit. 

Na začátku „Týdne“ proběhla přednáška Mgr. Dagmar Hartmanové z Knihovny Akademie věd ČR a s ní 
byla spojena výstava o encyklopediích. Byla pokřtěna nová publikace Mgr. H. Červené z edice Boleslavské 
osobnosti „Cicvárkovi a Dlabačův mlýn“. Spisovatelka a cestovatelka Zuzana Samková besedovala 
s dětmi, handicapovanými i s širokou veřejností. Akce „Přiveď kamaráda“ přispěla ke zvýšení počtu nových 
dětských čtenářů. Dětí se také týkala nová velká soutěž „Boleslavský expres“. 

Součástí Týdne knihoven je již tradičně Knihovnický happening. Do programu toho letošního uspořádaného 
v Turnově mladoboleslavské knihovnice přispěly vtipným programem na knihovnické téma. 

O jedné neobvyklé akci paní ředitelka Kovaříková napsala: „Kromě těchto již tradičních akcí se letos naše 
knihovna prezentovala i méně tradičně. Díky nabídce Dopravního podniku Mladá Boleslav neziskovým 
organizacím mohla i knihovna zrealizovat svůj reklamní polep na jednom z autobusů MHD. Autobus začal 
jezdit po městě právě v době Týdne knihoven. Spolupráce s Dopravním podnikem nás přivedla k další 
netradiční myšlence: připomenout knihy, knihovnu a čtení obyvatelům Mladé Boleslavi trošičku jinak. Přes 
300 knih jsme opatřili samolepkami s logem knihovny a výzvou ke čtení a knihy byly rozvěšeny do deseti 
autobusů MHD.“ 

A nyní něco o již zmíněné novince knihovny - novém bibioboxu. Byl slavnostně uveden do provozu 
7. října za přítomnosti několika představitelů města před budovou knihovny. Tato kovová schránka 
s pěkným výtvarným řešením slouží na vracení vypůjčených knih mimo provozní dobu knihovny. Knihovna 
si od této služby slibuje méně starostí s upomínkami a čtenáři jistě ocení využití bibioboxu v kteroukoliv 
dobu. Takto vrácené knihy se odepíší uživateli z jeho čtenářského konta do 10 hod. následujícího 
pracovního dne.  
Čtenáři se nemusí obávat poškození knihy. Bibliobox je totiž vybaven mechanismem se dvěma dvířky, 
která neumožní vložit nic jiného než knihu a ta dopadá na měkkou pružnou podložku. Schránka chrání 
knihy také proti vlhkosti. 

Bronislava Hanzáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: http://www.mb-net.cz 

 

 

 

 

 

 Bibliobox mají také v Kutné Hoře 
V posledních několika letech je zaváděna v českých knihovnách nová služba. Jsou to 
biblioboxy (nejčastěji umístěné před budovou knihovny), určené k vracení dokumentů, 
které knihovníci následující pracovní den odečtou ze čtenářského konta uživatele. 
Výhoda spočívá ve vracení dokumentů i mimo otvírací dobu nebo také na místě pro 
čtenáře příhodnějším. Přesně rok takový slouží v Sedlčanech. Oranžový bibliobox na 
obrázku jsme vyfotografovali před Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Byl zde umístěn 
letos v březnu.  
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Rozhovor s knihovníkem 

Další knihovnou, ve které jsme strávili příjemné chvíle, byla Obecní knihovna Hřebeč, kde je 
uživatelům k dispozici pan Vladimír Pulec, jeden z mála knihovníků v moři knihovnic. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Pane Pulec, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu. 

Knihovna je umístěna v poměrně nové budově, která pochází ze sedmdesátých let 20. století. V budově se 
nachází obchod, Klub seniorů, hasiči, pošta, kadeřník. V době stavby dostal objekt název Dům služeb a ten 
mu v podstatě vydržel dodnes. Celkově je v knihovně přes 3600 svazků a chodí k nám asi sedm procent 
obyvatel obce. Je zajímavé, že naše obec má v současnosti méně obyvatel, než bylo za války, ale 
dvojnásobek domů než dříve. Knihovna v obci funguje již delší dobu, během níž se několikrát přestěhovala. 
Většina našich čtenářů jsou ženy, které čtou převážně tzv. ženské romány. V naší knihovně se nevybírají 
vůbec žádné poplatky a také výpůjční doba jednotlivých knih není striktně dána. Já zde pracuji již sedmnáct 
let.  

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete 

k návštěvě knihovny? 

Podíl čtenářů různých věkových kategorií je poměrně vyrovnaný. Dá se říci, že do knihovny chodí spíše 
starousedlíci. Lidí, kteří se k nám v poslední době přistěhovali, chodí málo. Asi je to tím, že mají internet 
doma a většinou pracují mimo obec, takže si půjčují knihy v místě zaměstnání. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce? 

Žádné akce zde nepořádám, jen děti ze školy chodí občas na exkurze.  

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? 

Naše obec knihy kupuje minimálně, platí 5 časopisů. Novinky máme hlavně z výměnných souborů. Jinak 
se obec o knihovnu stará dobře, cokoliv je potřeba, tak zařídí.  

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

Jak jsem již naznačil výše, novinky máme jen díky výměnným souborům, kvůli kterým k nám chodí nejvíce 
čtenářů. Dá se říci, že bez této služby bychom mohli knihovnu zavřít. S výběrem knih do výměnného fondu 
jsem spokojen a doufám, že i čtenáři. Dále využíváme také meziknihovní výpůjční službu.  

pokračování na další straně 

 
Státní cenu za literaturu letos získal Antonín Bajaja (1942), zlínský prozaik, který působí v současné 
době na Univerzitě Palackého v Olomouci a je autorem čtyř románů (debutoval v roce 1982 románem 
Mluviti stříbro). Ocenění si vysloužil za svůj román „Na krásné modré Dřevnici“.  

   

Kniha je pojímána jako kvazidopisy, které autor adresoval své sestře a původně nebyly 
určeny k publikaci. Ústředním tématem je vzpomínání na dětství ve Zlíně. Hlavní důraz je 
přitom kladen na léta 1947 až 1953.  

Cenu, která je každoročně udělována při příležitosti státního svátku Dne vzniku 
samostatného československého státu, si autor převzal na slavnostním večeru, který se 
uskutečníl 25. října v Malé dvoraně Veletržního paláce, a to z rukou ministra kultury 
Jiřího Bessera. 
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...pokračování 

Jaké nové služby byste uvítal od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů? 

Já osobně jsem s jejich prací spokojen. Co potřebuji, mi zjistí a všechny dotazy, které na ně mám, mi 
zodpoví. 

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostal k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 

Jsem vyučený zámečník, pak jsem ještě absolvoval večerní průmyslovku a celých 34 let jsem pracoval na 
„Poldovce“, a to na různých pozicích. Poté, co se v knihovně uvolnilo místo, byl jsem požádán, zda bych 
nechtěl dělat knihovníka. Předtím jsem psal obecní kroniku, tak snad proto. A protože jsem od mládí rád 
četl, a také proto, že v naší knihovně je tradice, že zde slouží muž-knihovník a nikoliv žena-knihovnice, tak 
jsem tu práci vzal. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší? 

Jsem potěšen, když do knihovny přijde čtenář, který si přijde nejen pro knihu, ale také si o ní popovídat. 
A naopak mě mrzí malý počet čtenářů. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? 

Rád si čtu knihy o historii, ale také detektivky. Vůbec rád čtu, ani bych se nemusel dívat na televizi. Jsem 
samozřejmě často zvědav, jak je to které literární dílo převedeno do filmové podoby, z čehož jsem potom, 
někdy méně, jindy více, zklamán, protože je to často o něčem jiném než kniha. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil z toho, co jste v poslední době přečetl? 

Z historie mě nejvíce zajímá druhá světová válka, ale co mě v poslední době zvláště zaujalo, je kniha 
o bratrech Mašínech Svědomí hrdinů od Miroslava Kačora. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Rád a hodně jsem chodíval pěšky po okolí, nejraději s partou podobně založených lidí. Teď je mým 
koníčkem spíše práce na zahradě. 

O čem byste se ještě chtěl zmínit a rád byste to sdělil našim čtenářům? 

Všem vám přeji zdraví a spokojenost; věnujte více času čtení, které vám dá do života více než televize. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

���� 
 

Interiér knihovny v Hřebči          Pan knihovník Vladimír Pulec
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Kurz knihovnického minima v Knihovně města Mladá Boleslav 

Dne 20. října 2010 byl v Knihovně města Mladá Boleslav ukončen další Kurz knihovnického minima pro 
začínající pracovníky knihoven bez odborného knihovnického vzdělání. Kurz jim umožnil první seznámení 
s profesí knihovníka a poskytl jim základní vhled do odboru. Zúčastnilo se celkem čtrnáct knihovníků. 
Devět pracovníků z profesionálních knihoven, čtyři z neprofesionálních a jeden zájemce, který zatím 
v knihovně nepracuje, ale chce se knihovníkem stát.  

Účastníci absolvovali 20 hodin výuky. Seznámili se například s knihovnickou legislativou, procesy 
doplňování a aktualizace fondu, základy zpracování knih, službami knihoven, marketingem, regionálníními 
funkcemi, statistikou i automatizací knihovnických procesů. Po zpracování závěrečného znalostního testu 
účastníci získali osvědčení o absolvování celého kurzu. Gratulujeme! 

Nezbývá tedy než všem absolventům popřát stálou radost z knihovnické práce, výbornou spolupráci 
s vedením obce, mnoho pěkných knih ve fondu a samozřejmě hodně vzorných a spokojených čtenářů. 

PS: Další Kurz knihovnického minima je plánovám na jaro 2011, uskuteční se ve Středočeské vědecké 
knihovně v Kladně. 

 

 
 

Na skok v Městské knihovně Sedlčany 

Dne 18. října letošního roku jsme navštívili Městskou knihovnu Sedlčany, která patří dlouhodobě mezi 
nejlépe fungující knihovny Středočeského kraje a dobře je reprezentuje i na celostátní úrovni. Knihovna 
během roku pořádá velké množství velmi zajímavých akcí, ať se to týká výstav, přednášek, výtvarných 
dílen apod. Provozuje také komunitní Centrum Lukáš, které vyvíjí různé typy činnosti, jako jsou přednášky, 
klubová činnost či různé výukové programy. Velmi oblíbené byly např. základní kurzy Trénování paměti. 
Více informací o knihovně a akcích, které pořádala či pořádá, najdete na webu knihovny 
http://www.knihovna-se.cz/.  

Za svoji činnost získala mnohá knihovnická ocenění a umísťuje se na předních místech v hodnocení 
knihoven. Např. letos 30. září při příležitosti udělení ceny Knihovna roku, byly vyhlášeny i výsledky soutěže 
Městská knihovna roku 2010, kde sedlčanská knihovna obsadila v kategorii měst s 5 500-10 000 obyvateli 
1. místo. V loňském roce také získala v soutěži Knihovna roku zvláštní cenu ministerstva kultury v kategorii 
významný knihovnický počin, a to za provozování komunitního Centra Lukáš. Dalšího významného 
ocenění se knihovně dostalo v roce 2009, kdy získala první místo v soutěži Kamarádka knihovna, kterou 
vyhlašuje SKIP. Je určena dětským oddělením knihoven. Toto vše by samozřejmě nemohlo fungovat bez 
podpory městského zastupitelstva, uživatelů a v neposlední řadě i za nemalého přispění knihovnic, které 
do toho vkládají dost energie na to, aby se tyto nápady mohly také zrealizovat.  

pokračování na další straně 

 

 

KKM  
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...pokračování 

Abych se vrátil na začátek svého příspěvku. Účelem naší návštěvy byla tentokrát výstava Čtvrt století 
s Velkou Kobrou, která ve fotografiích i stručných textech mapuje historii i akce tohoto klubu, se kterým 
Městská knihovna Sedlčany již delší dobu spolupracuje. Klub pořádá různé sportovní a kulturní akce, 
zájezdy, společenské večery, pro děti pak maškarní plesy, mikulášské nadílky apod. Výstava je bezesporu 
zajímavým příspěvkem k dějinám kulturního dění Sedlčanska, takže vám ji vřele doporučuji.  

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 
 

 

 
 
 

Výrobkům, které zdobí sedlčanskou knihovnu, nechybí 
vtip i fanzazie 

 

 

Výtvarné kurzy v Místní knihovně Velim 

Od měsíce září nabízí velimská knihovna pro své čtenáře i ostatní veřejnost další výtvarné kurzy. Zájemci 
se mohou naučit například technice pletení z papíru, korálkování, mohou se věnovat výrobě šperků, 
ubrouskové technice, batikování a kreslení na textil. Některé kurzy jsou určeny i pro děti, které se zde 
mohou naučit velice pěkné a finančně nenáročné techniky vhodné na dárky a výzdobu. Na webové stránce 
http://www.velim.cz/knihovna.html se nám moc líbily obrázky hotových výrobků.  
 

       
 

Od paní knihovnice jsme získali fotografie z kurzu, na kterém šikovné ženské ruce dokončují výrobky upletené 
z papíru. 
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Knihovnická zajímavost ze světa 

Ve Vídni byla veřejnosti zpřístupněna tzv. otevřená knihovna. Jde o půjčování knížek přímo na ulici 
a navíc zdarma. Skříně až pro 250 titulů stojí zatím na dvou místech v centru města a zájemců - čtenářů - 
stále přibývá. Mohou si knihy volně brát a naopak své vlastní do knihovny věnovat. Přinesené knížky se 
opatří samolepkou s logem projektu. Na letáčku o projektu se můžeme i česky dočíst, že: „Knihy můžete 

odevzdat nebo vybrat, žádná registrace, žádné 
poplatky".  

"Stalo se tu z toho doslova místo 
společenských setkání. Bývá tu někdy i pět šest 
lidí najednou," pochvaluje si vídeňská 
důchodkyně Maria. 

Dvě nynější bezplatné pouliční knihovny 
nebudou poslední. V příštím roce by k nim měly 
přibýt další dvě v jiných vídeňských čtvrtích. 

zdroj: Kamila Mouchová, http://www.novinky.cz/ 

 

 
 

A ještě něco pro zasmání...  

Mladému spisovateli se narodil syn. Přítel mu blahopřeje: „To ti tedy gratuluji!  
Je to tvoje první dílo, které má hlavu a patu!“ 
 

z knihy Vráti Ebra Nejen bonmoty a citáty o knihách a čtenářích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučujeme: 

www.saferinternet.cz - portál je řízen Online Safety Institut www.osi.cz a Českým národním centrem 
bezpečnějšího internetu, jehož posláním je přispívat ke zvyšování povědomí o zásadách bezpečného 
užívání internetu. Centrum provozuje horkou linku, linku pomoci a osvětové centrum. 

 

 

http://www.dendetskeknihy.cz - na této webové stránce se dočtete o vyhlášení již IV. ročníku celostátní 
akce Den pro dětskou knihu Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letos připadl na sobotu 
27. listopadu 2010. 

www.bibliohelp.cz - tyto stránky Vám nabízí přehled knih vhodných pro 
biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou. " Každému, kdo se doposud ve 

svém trápení beznadějně topil či se ztrácel v moři knih a kusých informací, 

chceme prostřednictvím těchto vybraných knih podat pomocnou ruku - 

pomyslný >záchranný kruh<.“ 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 


