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Středočeský Kramerius 

Dne 5. 10. 2012 se konala ve Středočeské vědecké knihovně 

v Kladně za účasti hejtmanky Středočeského kraje  

ing. Zuzany Moravčíkové a dalších hostů slavnostní událost, a 

to předání ocenění Středočeský Kramerius 2012, které bylo 

uděleno 5 knihovníkům neprofesionálních knihoven ze 

Středočeského kraje, z každého regionu pověřené knihovny 

jeden (tzn. po jednom z Benešovska, Kladenska, 

Kutnohorska, Mladoboleslavska a Příbramska). Jmenovitě se 

pak jednalo o paní Janu Šestákovou z Obecní knihovny 

Hradištko (pověřená knihovna Městská knihovna Kutná 

Hora), paní Marii Zelenkovou z Obecní knihovny Bašť 

(pověřená knihovna Knihovna města Mladá Boleslav),  

paní Evu Kubíkovou z Obecní knihovny Bohutín (pověřená 

knihovna Knihovna Jana Drdy Příbram), paní Evu 

Husákovou z Obecní knihovny Chrustenice (pověřená 

knihovna Středočeská vědecká knihovna v Kladně) a paní 

Emílii Slabou z Obecní knihovny Pravonín (pověřená 

knihovna Městská knihovna Benešov). Ocenění bylo všem 

výše zmíněným uděleno za jejich aktivní či dlouholetou 

práci v knihovně. Všechny zmíněné knihovny pořádají řadu 

akcí, spolupracují s místní samosprávou a dalšími místními 

organizacemi, tak aby se z jejich knihoven stalo 

vyhledávané a respektované i moderní kulturní centrum 

obce. 

 

Všechny přítomné uvítala v historické studovně 

odcházející ředitelka Středočeské vědecké knihovny 

v Kladně PhDr. Jiřina Kádnerová, a poté celou sváteční 

událost zahájil svým zpěvem pěvecký sbor Sluníčko, který 

působí při 5. ZŠ Kladno. Všem se jejich vystoupení moc 

líbilo. Poté pronesla několik slov hejtmanka 

Středočeského kraje ing. Zuzana Moravčíková 

následována radním v oblasti kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu MVDr. Václavem Benešem, a nakonec 

místopředsedou Komise pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch Středočeského kraje Pavlem Volfem. Po 

těchto stručných projevech nastal vlastní akt ocenění 

nominovaných knihoven. Stručný medailon každé 

oceněné knihovnice pronesla Mgr. Ladislava Cukrová, 

vedoucí Krajského knihovnického centra při SVK v Kladně. 

Pokračování na následující straně 

mailto:library@svkkl.cz
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Dokončení z předchozí strany 

Na všechny oceněné čekal diplom, finanční odměna i malé 

dárky, které jim věnoval Středočeský kraj a které převzali 

z rukou hejtmanky SK a obou výše zmíněných pánů. 

Přítomni byli také zástupci všech pověřených knihoven, kteří 

přijeli pogratulovat svým oceněným knihovnicím. Předávání 

se také účastnili dva zástupci obcí, jejichž knihovny byly 

oceněny. Mezi dalšími hosty byli např. vedoucí Odboru 

kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Klára 

Zubíková nebo vedoucí oddělení kultury Středočeského 

kraje Mgr. Tomáš Procházka. Poté čekalo na všechny malé 

občerstvení, při kterém si všichni zúčastnění sdělovali své 

zážitky z této akce. Atmosféra byla velmi příjemná, 

uvolněná. Rádi bychom v této akci pokračovali i v dalších 

letech, aby se z ní stala tradice.  

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně má 

nového ředitele 

Dne 5. října 2012 byl hejtmankou Středočeského kraje  

ing. Zuzanou Moravčíkovou uveden do funkce ředitele 

Středočeské vědecké knihovny v Kladně ing. Jiří Mika. Ten 

zde v předchozích letech působil ve funkci náměstka pro 

hlavní činnost a zároveň jako vedoucí odboru doplňování a 

zpracování fondu. Přejeme mu v nové funkci mnoho 

zdaru. Odcházející ředitelka PhDr. Jiřina Kádnerová 

působila ve funkci ředitele přes 20 let. A za tu dobu se 

s knihovnami i knihovnictvím stala velká proměna, při 

které byla nemalou měrou účastna právě dnes již bývalá 

ředitelka naší knihovny. Za všechnu vykonanou práci jí 

patří náš velký dík. 

PhDr. Radek Liška, SVK v KLadně 

 

Všem oceněným moc blahopřejeme!!! 

 

   loučící se PhDr. Jiřina Kádnerová 

a nastupující Ing. Jiří Mika    

Středočeský Kramerius z pohledu oceněné 

knihovnice 

V pátek 5. října 2012 se konala ve Středočeské vědecké 

knihovně v Kladně slavnost, při níž byly poprvé uděleny ceny 

Středočeský Kramerius neprofesionálním knihovníkům. Bylo 

pro mne velkým překvapením, že jsem na tuto cenu byla 

„svojí“ pověřenou knihovnou, Knihovnou Jana Drdy 

v Příbrami, nominována.  Velkou ctí pak bylo převzít ocenění 

z rukou paní hejtmanky Ing. Zuzany Moravčíkové a přijmout 

gratulace od mnoha dalších zúčastněných. Ocenění Obecní 

knihovny v Bohutíně však nepatří jenom mně. Patří také 

vedení Obecního úřadu v Bohutíně a zastupitelům obce, 

kteří knihovnu podporují a vždy najdou v rozpočtu nějakou 

korunku na nákup nových knížek nebo cen pro děti. 

Patří také paní Soukupové a paní Šmídové z Knihovny 

Jana Drdy v Příbrami, které mi řekly, jak z hromady často 

plesnivých knih udělat knihovnu a s nimiž se moc hezky 

spolupracuje.  A v neposlední řadě patří také čtenářům, 

bez nichž by knihovna nebyla knihovnou, ale jen 

shromaždištěm knih v policích. Jsem opravdu velmi 

potěšena, že čtenáři si do knihovny našli cestu a přichází 

sem snad rádi. Právě kvůli nim každý týden vzpírám a 

posiluji knihami a vlastně ani nepotřebuji žádné fitnes 

studio. A tak mi dovolte ještě jednou poděkovat všem za 

podporu i „svoji chvilku knihovnické slávy“, kterou jsem 

mohla prožít a která mi udělala obrovskou radost.  

Zároveň přeji, aby se malé i velké knihovny nadále 

rozvíjely a aby do nich nacházelo cestu stále více lidí.  

PhDr. Eva Kubíková, Obecní knihovna Bohutín 
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Citát na listopad 

„Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme 

starší.“ 

Georg Christoph Lichtenberg (* 1. července 1742, Ober-Ramstadt –  

† 24. února 1799, Göttingen) byl německý satirik, fyzik, astronom a 

matematik. Povoláním byl profesor experimentální fyziky, matematiky a 

astronomie na univerzitě v Göttingen. Za života proslul jako břitký 

polemik a autor populárně vědeckých článků, kterých napsal kolem 230. 

Jeho dílo vyniká zábavností a satirou.  

Lichtenbergovu velikost si cenily i takové osobnosti, jakými byli Hebbel, 

Kant, Goethe, Kierkegaard, Schopenhauer, později třeba Wagner, Lev 

Tolstoj. Friedrich Nietzsche jeho aforismy zařazoval dokonce na úroveň 

Goethovu. 

Zdroj: www.wikipedie.cz  

Nad Metodickým pokynem MK ČR k vymezení standardu 

veřejných knihovnických a informačních služeb VKIS 

poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 

provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 

Článek 10. Metodického pokynu je věnovaný elektronickému 

katalogu knihovny (OPAC) na internetu a cituje: „Má-li 

knihovna katalog na internetu, zlepšuje se její dostupnost pro 

veřejnost a pro jiné knihovny a zvyšuje se kvalita služeb.“ 

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven) 

Indikátor: Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším 

než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může 

veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu. 

Tolik ze znění metodického pokynu. Dále si připomeňme, že 

elektronický katalog knihovny (užívá se zkratka OPAC – Online 

Public Access Catalogue) – je databáze bibliografických 

záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. 

Kromě vlastního vyhledávání záznamů dokumentů obvykle 

také zpřístupňuje řadu dalších služeb, např. umožňuje správu 

uživatelského konta, přístup k dalším informačním zdrojům 

knihovny apod. Tak to uvádí i Česká terminologická databáze 

knihovnictví a informační vědy (TDKIV) - http://bit.ly/UvNTKi  

Současný moderní katalog se snaží přiblížit uživatelům 

zvyklým používat webové vyhledávače, např. Google. Říkáme, 

že využívá principy webu 2.0. Je založen na nových 

technologiích internetu, na sociálních vazbách a komunikaci 

uživatele s knihovnou. Katalog například nabízí jen jeden řádek 

pro veškeré vyhledávání s možností přepnutí na pokročilé 

vyhledávání. Dále zobrazení tzv. tag clouds, blízkých slov nebo 

nejčastěji vyhledávaných výrazů. Tento oblak hledaných slov 

může být inspirací pro čtenáře i akvizitéry knihovny.  

 

 

V takovém moderním katalogu mohou uživatelé  

k záznamům v katalogu přidávat recenze a své 

hodnocení pomocí hvězdiček nebo bodů. Podstatnou 

novinkou je možnost tagování záznamů, a tím vlastně 

vytváření nového pořádacího systému (na rozdíl od 

Mezinárodního desetinného třídění).  

Takovým katalogem je například katalog Carmen 

táborské firmy LANius. V něm nechybí propojení na 

Wikipedii, které je čtenářsky zajímavé. Ani virtuální 

polička, jež umožňuje knihovně prezentaci novinek a 

uživateli snadnou orientaci ve fondu. Ze středočeských 

knihoven katalog Carmen má:  

Městská knihovna Kutná Hora http://bit.ly/RRW0M0, 

Knihovna Jana Drdy Příbram http://bit.ly/PNYeA3 a 

Městská knihovna Sedlčany http://bit.ly/TvaZAS.  

Vyzkoušejte si vyhledávání v takovém katalogu. Je to 

zábavné, snadné a uživatelsky velice příjemné :o) 

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=2440;8792276416896443604;185466561;681;11;36333;969;8219642695712708170;400;2;6;1523414464&curl=http%3A%2F%2Fwww.pcs.cz%2Fdataguard%2Fprodukty-a-sluzby%2Fmcafee%2Fpro-firemni-zakazniky%2Fsady-pro-ochranu-koncovych-bodu.html%3Fsource%3Dus%26utm_source%3Dcz_billboard%26utm_medium%3Dppc%26utm_content%3Dmcaffee%26utm_campaign%3Ddlouhodoba_2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1742
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ober-Ramstadt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1799
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Satira
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polemika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Hebbel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://www.wikipedie.cz/
http://bit.ly/UvNTKi
http://bit.ly/RRW0M0
http://bit.ly/PNYeA3
http://bit.ly/TvaZAS


 

 

 

MEZI NÁMI Malý bulletin knihoven Středočeského kraje 
 

11 /2012 

4 

 Komunikace v knihovně – 3. díl 

Minule jsme se v bulletinu také věnovali zásadám správné 

komunikace. Popsali jsme si za 1) jak je důležité nenapadat 

člověka, ale jednoznačně označit problém a za 2) nabídnout 

pomoc a současně zvolit a udržet si určitou hranici. Dnes si 

tedy pojmenujeme další dvě zásady a krátce se u nich 

zastavíme: 

Zásada Poskytovat zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) je 

pro našeho komunikačního partnera nesmírně důležitá: 

„Lidé, se kterými řeším nějaký dlouhodobý problém, by měli 

průběžně dostávat zpětnou vazbu, a to obzvlášť ve chvíli, 

kdy je jejich jednání správné. Dávám jim tak informaci, co po 

nich přesně chci.“ Ano, tohle známe už z domova, z rodiny, 

od našich nejbližších. Všichni přeci potřebujeme slyšet, že 

něco děláme správně, že je náš partner v soužití s námi 

spokojený. O to více to může platit ve vztahu knihovníka a 

uživatele, kteří se znají jen velmi málo nebo se neznají 

vůbec. Pak například větou „To jste opravdu hodný, že jste 

přinesl ty knihy už dnes, mám tu na ně další žádanky,“ určitě 

toho darebného čtenáře naladíme pro další správné 

jednání. A z darebného čtenáře se časem stane čtenář 

vzorný :o)) Ale teď zas vážně. Negativní zpětnou vazbu 

poskytneme také vždy, samozřejmě, chceme přeci řešit 

nějakou situaci. A tak musíme uživateli sdělit, kdy je jeho 

jednání správné a kdy není. Volme přesná a vhodná slova, 

buďme přímí a struční. A ještě něco, i zpětnou vazbu si 

můžeme předem připravit, abychom měli lepší pocit a 

jistotu. 

„S lidmi se snažím udržovat vztah, kontakt. Snažím se je 

průběžně informovat, kdy např. přijdou na řadu při čekání 

na i-net. Snažím se naslouchat jejich názorům. Vytvořený 

vztah mi pak v budoucnu pomůže při řešení případných 

problémů.“ Zásada Udržovat kontakt, vztah se čtenářem 

vyžaduje naši přiměřenou aktivitu. Domnívám se, že 

každý knihovník velmi dobře odhadne, kdy a jak by se 

měl uživateli věnovat. Někdy je ale opravdu výhodné zajít 

trochu dál a v rámci lehké konverzace se přeptat na 

zahrádku nebo na pejska, tedy pokud se z indicií dozvíme, 

že jsou to hlavní koníčky našeho čtenáře. Takto si 

můžeme vybudovat vztah, který bude ve prospěch řešení 

budoucích problémů. Pozor však na otázky směrující na 

zdraví, peníze a politiku, tady je potřeba být opatrný. 

Rozhovor by mohl sklouznout směrem, který nám může 

být nepříjemný, neřku-li, že se nám v takovém případě 

nepodaří vybudovat nic. Volme tedy vhodná témata ve 

vhodnou chvíli, tak aby čtenář cítil náš skutečný zájem. 

Tím pak i pro knihovnu nejen pro sebe získáme výhodnou 

pozici v očích našich návštěvníků. 

O mezilidské komunikaci nejen v knihovně zase příště.  

Citáty/zásady jsou převzaty z Desatera pro komunikaci 

s uživateli knihoven, dostupného ve studijních materiálech na: 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/ 

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

 
Pozvání na prosincovou přednášku  

Na pondělí 10. prosince 2012 od 9,30 hodin je plánována přednáška na téma Jihoamerická literatura v českých 

překladech. Uskuteční se v Malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1. Přednášet bude PhDr. Anežka 

Charvátová - česká hispanistka a romanistka a také překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny. Nositelka 

ceny Magnesia litera za překlad vystudovala moderní filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor 

francouzština-španělština. Mimo jiné přeložila romány Roberta Bolaña Divocí detektivové (Argo 2009, oceněno 

porotou Ceny Josefa Jungmanna), Nacistická literatura v Americe (Argo 2011), 2666 (Argo 2012). 

Jste srdečně zváni. Přihlásit se můžete na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/  

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hispanistika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romanistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/
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Podzimní setkání knihovníků Středočeského kraje 

Dne 13. listopadu 2012 proběhne další neformální setkání knihovníků našeho kraje, které se bude tentokrát konat 

v nových prostorách Městské knihovny ve Zruči nad Sázavou - http://www.mesto-zruc.knihovna.cz/  

Těšíme se na novou knihovnu, příjemné hostitelky i na všechny z Vás, kteří se přijedou podívat.  

Pozvánka je k dispozici na adrese http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/aktualni-informace/. Případní zájemci se mohou 

hlásit na e-mailové adrese liska@svkkl.cz.  

 

V úterý, 21. srpna, v 16.30, uspořádala Obecní knihovna 

Bohdaneč akci pro děti různých věkových kategorií 

s názvem Malování křídami na cestě, tentokráte na nové 

silnici za sklaďákem.  Počasí akci přálo a tak se sešlo celkem 

33 dětí, některé přišli samy, jiné doprovázely maminky, 

babičky i tatínkové. Vstupenkou k malování byly nejen 

chodníkové křídy v různých barvách, ale také bonbón, aby 

šla malým umělcům práce lépe od ruky. Náplní byly letos 

pohádkové motivy a tak se zanedlouho začaly na silnici 

objevovat sluníčka, motýli, princezny, hrad, autíčka, vláček, 

bílá paní, beruška, několik kočiček, květiny, delfíni a také 

velký brontosaurus. Autoři výtvorů byly nejen děti, ale také 

jejich doprovod, který si s chutí zkusil namalovat něco 

zajímavého.   

Všichni se mohli v srpnovém odpoledni osvěžit vodou a 

jablečným moštem, který darovala firma Zelená Bohdaneč. 

Nakonec jsme si obrázky prohlédli a všichni malí tvůrci 

dostali za snahu čokoládovou medaili v podobě Fidorky, 

která se v horkém odpoledni malinko roztékala , příště 

vymyslíme jinou odměnu. Věříme, že akce se všem líbila a 

budeme se snažit ji za rok opět zopakovat. 

 

Vzpomínka na letní akci v Obecní knihovně Bohdaneč 

Poděkování patří Obecnímu úřadu za odměny a křídy, paní 

Markétě Černé za pomoc a pořízení fotek, starším dětem - 

klukům za pomoc při přenosu kříd, odměn, židle a nápisu 

na velkém tvrdém papíře z Obecní knihovny na místo a pak 

zpět do knihovny, Pétě Szűcsové za spolupráci při roznášení 

letáčků a informací o této akci a pak samozřejmě všem 

malým malířům a také jejich doprovodu za účast. Akce se 

povedla a na webových stránkách knihovny 

(http://knihovnabohdanec.webk.cz) naleznete několik 

fotografií.  

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč 

 Rekonstrukce knihovny v Bohdanči 

Jak nám paní Holubová napsala, budova knihovny se 

momentálně nachází v rekonstrukci - zatepluje se, 

předělává se tam topení a budou se vyměňovat okna. 

Takže v bohdanečské knihovně museli vše odstěhovat od 

oken, aby uvolnili místo. To je v malých knihovnických 

prostorách vždy obtížné.  Vše zakryli foliemi, aby knihy 

uchránili před prachem.  Je počítáno s tím, že knihovna 

bude asi měsíc uzavřena. Pak se bude opět pokračovat 

v provozu a do knihovny se budou moci vrátit čtenáři. 

http://www.mesto-zruc.knihovna.cz/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/aktualni-informace/
mailto:liska@svkkl.cz
http://knihovnabohdanec.webk.cz/
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 256 124; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 256 121 

 
 
 

Nabídka volného místa v rekvalifikačním kurzu  

„Počátkem února zahájí Národní knihovna ČR další běh 

rekvalifikačního knihovnického kurzu. Vážní zájemci by měli 

co nejdříve poslat přihlášku. NK ČR se snaží, aby 

rekvalifikační kurz byl dostupný i pro pracovníky malých 

knihoven (což se odráží i v ceně kurzu). Výuka bude probíhat 

pravidelně ve středu dopoledne. 

Předběžná přihlášení i případné dotazy zasílejte prosím na 

adresu: mailto:zuzana.jezkova@nkp.cz  

Základní informace o kurzu najdete na adrese 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OV_

Akce/04_OVrekv.htm  

Zde je také ke stažení přihláška do kurzu.“ 

Zpráva z elektronické konference KNIHOVNA 

Internetový bulletin Mezi námi po třech 

letech 

Máme za sebou více než tři roky existence našeho 

periodika, a tak nastal čas, kdy je potřeba bilancovat a 

přemýšlet, kam by se dál měl tento časopis ubírat, na co by 

se měl zaměřit, a co naopak není nutné v něm zveřejňovat. 

Samozřejmě jsme za ty roky z některých čísel i příspěvků 

měli větší někdy menší radost, jak to tak všude chodí. Pro 

zajímavost bych chtěl uvést, že ho denně shlédnou 

v průměru 3 lidé. Bohužel se nám ale nedostává množství 

příspěvků od Vás, knihovníků, ač děláte spoustu aktivit,  

o kterých by se třeba rádi dozvěděli také jinde, aby se mohli 

inspirovat. Zkrátka pište, pište a napsané nám pošlete.  

A také, prosím, napište, co byste si přáli, abychom zde 

zveřejňovali, co Vám naopak vadí, co nechcete. My se pak 

budeme snažit všechna tato přání, potřeby i připomínky 

zabudovat do našeho-vašeho časopisu, aby směřoval 

cestou, která pro většinu z Vás bude nejpřínosnější. Všem, 

kteří své připomínky (stejně jako příspěvky) pošlou, předem 

děkujeme!!!   

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 

 

Vyhlášeny výsledky soutěže Knihovna roku  

Kategorie základní knihovna: Obecní knihovna Ratíškovice 

- kraj: Jihomoravský 

Zvláštní ocenění a diplom: Místní knihovna Ostravice - kraj: 

Moravskoslezský 

Diplom v kategorii základní knihovna: Obecní knihovna 

v Košťálově - kraj: Liberecký 

Kategorie informační počin v poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb: Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně, p.o. - za systematickou práci s uživateli  

s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další 

knihovny 

Zvláštní ocenění a diplom: PhDr. Bohdana Stoklasová - za 

mimořádný přínos k rozvoji českého knihovnictví, zvláště  

v oblasti implementace mezinárodních standardů a 

digitalizace dokumentů 

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2012/vysledky.

htm - zde najdete informace o oceněných včetně odkazů na 

webové stránky 

V Knihovně města Mladá Boleslav byl ve středu 17. října 

2012 zakončen další Kurz knihovnického minima. Pět 

setkání a celkem 20 výukových hodin absolvovalo  

13 knihovníků převážně z mladoboleslavského 

obsluhovaného regionu. V příjemném prostředí zasedací 

místnosti KMMB účastníci vyslechli 9 odborných 

přednášek, které by je měli dobře uvést do problematiky 

českého knihovnictví a zároveň je správně naladit 

k dalšímu studiu. Na závěr všichni vyplnili test a získali 

osvědčení o absolvování kurzu. Věřím, že jim poznatky 

zde získané budou jenom k užitku, že se jim všem bude 

v jejich knihovnách dobře dařit a že jejich čtenáři budou 

vždy spokojeni stejně jako oni.  

Další Kurz knihovnického minima je plánovaný na květen 

– červen 2013 ve Středočeské vědecké knihovně 

v Kladně. Zájemci se mohou přihlásit již nyní. 

Eva Šenfeldová, SVK v v Kladně 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
mailto:zuzana.jezkova@nkp.cz
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OV_Akce/04_OVrekv.htm
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OV_Akce/04_OVrekv.htm
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2012/vysledky.htm
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2012/vysledky.htm

