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Pět dobrovolných knihovnic oceněno ve 
Středočeské vědecké knihovně v Kladně

Již třetím rokem je udělován titul Středočeský Kra-
merius pěti neprofesionálním knihovníkům Stře-
dočeského kraje. Oceněni jsou knihovníci, kteří 
zajišťují chod svých knihoven bez nároku na pra-
videlnou mzdu. Soutěž je organizována Středočes-
kou vědeckou knihovnou v Kladně ve spolupráci 
s pověřenými knihovnami, které nominují po jed-
nom dobrovolném knihovníkovi ze svého obslu-
hovaného regionu. Rada Středočeského kraje pak 
tyto návrhy schvaluje a uděluje těm nejlepším oce-
nění. Chce tímto způsobem knihovníky odměnit a 
zároveň motivovat ostatní. 
Při přidělování titulu je přihlíženo především ke 
znalostem a odbornosti knihovníka, k jeho zájmu 
o sebevzdělávání a jeho spolupráci s pověřenou 
knihovnou. Do hodnocení jsou ale také zahrnuta 
další kritéria: pohodlný přístup do knihovny pro se-
niory a handicapované, podpora obce, spolupráce 
se školami, aktivity pro čtenáře a další pro dobrý 
chod knihovny důležité aspekty. 
Slavnostní předání titulů se uskutečnilo v rámci  
Týdne knihoven 9. října 2014 ve Středočeské vě-
decké knihovně v Kladně. Hned v úvodu krásně za-
zpívaly děti z pěveckého kroužku Sluníčko několik 
písní. Všechny přítomné přívítal a hosty představil 
Ing. Jiří Mika, ředitel SVK Kladno. Mezi hosty byl 
také radní pro oblast kultury Středočeského kraje 
pan Zdeněk Štefek, který promluvil o záslužné práci 
dobrovolných knihovníků. Přítomné pozdravil také 
další z hostů, ředitel Knihovnického institutu NK ČR 

pan Vít Richter, který připomněl význam regionál-
ních funkcí a jejich důležitost právě pro malé obec-
ní knihovny a také poukázal na zlepšení situace ve 
financování těchto služeb v našem kraji. Poté již 
pan Radek Liška, vedoucí Krajského knihovnické-
ho centra, postupně představil jednotlivé oceněné 
knihovnice prostřednictvím malých medailonků a 
fotoprezentace. Oceněné knihovnice převzaly spo-
lu s pamětním diplomem osobní odměnu ve výši 4 
000 korun a samolepku, která bude jejich knihovnu 
označovat.
Letos ocenění a titul Středočeský Kramerius získaly 
(v abecedním pořadí dle obsluhovaného regionu):

 • Paní Marie Krausová z Obecní knihovny v Olbra-
movicích (Benešov), 

 • Paní Mgr. Jana Kouřimská z Knihovny ve Velkých 
Přílepech (Kladno), 

 • Paní Melanie Moravcová z Obecní knihovny  
v Kounicích (Kutná Hora), 

 • Paní Věra Bílá z Místní knihovny v Obříství (Mla-
dá Boleslav),

 • Paní Mgr. Alena Sahánková ze Všenorské knihov-
ny (Příbram). 
Gratulujeme! Zároveň také přejeme, aby se jim je-
jich práce vynaložená v knihovně vrátila zpět v po-
době velkého počtu nových knih a především vždy 
spokojených čtenářů. Ať se jim daří dobře nejen  
v knihovně ale i v osobním životě!

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Ohlédnutí za Knihovnickou dílnou 2014

Začátkem října se po dva dny v Praze konala Knihov-
nická dílna, kterou pořádal SKIP a Městská knihov-
na v Praze, kde se v Malém sále sešli knihovníci  
z celé  České republiky. Byly to příjemné chvíle, kdy 
jsem nadšeně vstřebávala  informace, které před-
nášející doplňovali svými prezentacemi.
V prvním dni se představili zástupci vítězných 
„Knihoven roku“, z nichž nelze zapomenout na dy-
namickou paní  Škorpíkovou, knihovnici z Ratíškovic 
na moravsko-slovenském pomezí, která je poklad-
nicí nápadů. Také na paní  Reiterovou z knihovny  
v  Milíně, kde vznikla krásná knihovna z bývalé sýp-
ky. U ní vytvořili nadšenci z obce pěknou zahradu, 
jenž  přímo vybízí k pořádání akcí.
Dále byla představena posluchačům příručka 
„Služby knihoven knihovnám“, která přibližuje 
krajské programy regionálních funkcí na podporu 
knihoven, počínaje přípravou a distribucí souborů 
knih, přes poradenskou a konzultační činnost až po 
vzdělávání knihovníků.
Velice  mne zaujalo povídání Ing. Pavla Cimbálníka 
z Městské knihovny v Přerově o kritériích soutěže  
o nejlepší biblioweb, který u přihlášených kniho-
ven hodnotí nejen odborná komise, ale v potaz se 
bere i názor veřejnosti.
V panelové diskuzi o MVS hovořili její účastníci 
hlavně o poplatcích za náklady na poštovné a bal-
né a značných rozdílech ve vytíženosti knihoven  
v této službě. 
Úžasnou prezentaci o ekonomické návratnosti 
knihovnické práce přinesl dr. Tomáš Řehák a opět 
jsme si připomněli, že knihovny jsou vlastně eko-
nomicky přínosné a výdělečné.
Velice mne zaujalo povídání paní  Zlaty Houškové 
o tom, že bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo 
ne, stárneme a čeká nás odchod do důchodu. Doba 
odchodu do důchodu se stále prodlužuje, přichází 
únava. Knihovníci se dostávají do tzv. sendvičové 
situace, když se starají o nemocné rodiče a přitom 
pomáhají svým dětem. Vtipným nápadem bezpo-
chyby je možnost tzv. placených babiček. 
PhDr. Hana Mazurová navázala přednáškou o nové 
sekci SKIP 60+ určenou pro seniory. 
Druhý den byl věnován prorodinným aktivitám čes-
kých knihoven. Na úvod byla přestavena  prezenta-

ce o Městské knihovně v Litvínově, Knihovně roku 
2013 v kategorii „významný počin v oblasti posky-
tování veřejných knihovnických a informačních 
služeb“ za modernizaci prostor a tvořivý přístup  
k rozvoji komunitní knihovny.
O projektu MAS hovořili Mgr. Petr Čáp a Markéta 
Dvořáková. Spolupráci knihoven a mateřských cen-
ter přiblížila prezidentka sítě mateřských center 
Mgr. Rut Kolínská.
Zajímavosti z práce Městské knihovny v Rožnově 
pod Radhoštěm přiblížil  její ředitel Bc. Pavel Zajíc. 
Oblíbenou akcí je Putování broučků Valašským krá-
lovstvím - průvody městem, které jsou zakončeny 
pořady pro děti.
O Městské knihovně v Děčíně hovořil její ředitel 
Mgr. Ladislav Zoubek. Knihovna stojí přímo na bře-
hu Labe, má zajímavou architekturu a slouží velké-
mu množství kulturních a vzdělávacích akcí. Mož-
nost občerstvení je samozřejmostí.
Po oba dva dny  byly nabídnuty exkurze do pobo-
ček Městské knihovny v Praze v Holešovicích a Dej-
vicích. Dejvickou knihovnu jsem navštívila, nachází 
se v pravém křídle a dvou podlažích Národní tech-
nické knihovny a září novotou.
Byly to příjemné dva dny, které mi přinesly nejen 
hodně poznatků, ale také setkání s milými kolegy-
němi.

Vladimíra Dörflerová,  
Krajské knihovnické centrum Kladno

Máte ve své knihovně ...

RIEDLOVÁ, Dana. Nikdy není pozdě začít: sborník 
dalšího vzdělávání. Vyd. 1. Vsetín: Masarykova ve-
řejná knihovna, 2013. 99 s. ISBN 978-80-904967-
4-3.



Webové stránky knihoven

Pod dojmem Knihovnické dílny a především vy-
stoupení pana Ing. Pavla Cimbálníka o webech čes-
kých knihoven zde chci připomenout některé body, 
o kterých hovořil.
Každý bude jistě souhlasit, že moderní design strá-
nek je důležitý. Barvy hrají svou roli a přesto nemu-
sí web vypadat jako papoušek z tropů. Daleko dů-
ležitější je, abychom se na webu neztratili. K tomu 
nám poslouží i mapa stránek, která by neměla chy-
bět na žádném členitějším webu. Také kolonka pro 
vyhledávání informací z webu je na místě. Vyne-
chání rušivých prvků budou uživatelé kvitovat.
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Zásadní je komunikace a zpětná vazba. Web by měl 
mít cizojazyčnou verzi, formuláře pro komunika-
ci, pro objednávky, také propojení na sociální sítě  
(v dnešní době velmi užívané mladými čtenáři) a 
např. i možnost vkládání komentářů a hodnocení 
článků. Přístupnost webu pro zrakově postižené 
uživatele je jedním z kroků ke Standardu Handicap 
Friendly - tvorba webových stránek vychází z me-
todiky Blind Friendly - http://blindfriendly.cz/me-
todika.
Na stránkách knihoven můžeme ale najít i něco 
navíc - např. různé návody, fotografie pracovníků 
(zatím spíše vyjímečně), variantu webu pro mobilní 
zařízení. Nemělo by chybět správné zápatí stránky 
včetně data poslední aktualizace. 
To jsou samozřejmě jen některé prvky na knihovnic-
kých webech, mohli bychom jich jmenovat daleko 
více. Dnešní web už není jen o kontaktních údajích, 
stručném popisu služeb a několika fotografiích.  
A nutno říci, že mnohé knihovny mají opravdu veli-
ce kvalitní webové stránky. Podívejte se na některé 
z nich:

 • Krajská knihovna Františka Baroše ve Zlíně - 
http://www.kfbz.cz/;

 • Knihovna Eduarda Petišky - http://www.knihov-
na.brandysnl.cz/cs-CZ/;

 • Městská knihovna Dobříš - http://www.knihov-
nadobris.cz/;

 • Místní knihovna Veselice - http://www.knihov-
na-veselice.cz/ - vytvořené přes šablonu pro obec-
ní knihovny;

 • Město Petřvald Knihovna - http://petrvald.
knihovna.cz/ - vytvořené službou Webnode;

 • Městská knihovna v Praze - http://www.mlp.cz/
cz/.
Na další pěkné weby knihoven se můžete podí-
vat na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/ak-
ce-skip/biblioweb/biblioweb-2014 - zde najdete 
výsledky soutěže Biblioweb za rok 2014.
A které webovky se líbí Vám? Napište nám, dopo-
ručte k prohlédnutí a inspiraci ostatním knihov-
nám.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Knihovna jako otevřený prostor

Oficiální materiál Koncepce rozvoje knihoven/
Knihovny pro Evropu 2020, je mnohdy pro kni-
hovníky v malých knihovnách oříškem. Nikterak 
tvrdým, protože je předkládán srozumitelně a sys-
tematicky, ale věříme i tomu, že někteří naši kni-
hovníci si nejsou jistí tím, co si mají představit kon-
krétního třeba pod slovy: 
• podporovat úlohu knihoven jako přirozených 
center rozvoje občanských i jiných komunit a jejich 
kreativity; 
•  (knihovny) nabízejí příjemný a především ne-
utrální prostor pro volnočasové aktivity, neziskovou 
kulturu, podporují kulturní rozmanitost a kreativi-
tu. Přispívají k rozvoji duchovních, emocionálních, 
sociálních a jazykových dovedností dětí, pomáhají 
jim získat estetické cítění, posilovat zájem o litera-
turu, vědu a umění a stimulovat jejich kreativitu.
Představme si knihovnu v malé obci. V posledních 
letech se poněkud vylidnila a mnoho sousedů jez-
dí za prací do nejbližšího města nebo i dál. Domů 
přijíždějí večer, unavení a bez nálady. S dětmi je to 
stejné. Pokud v obci není školka nebo škola, kni-
hovník nemá mnoho šancí kohokoliv oslovit a do 
knihovny přivést. Situace častá a tristní. 
Co kdyby se ale knihovníci pokusili spojit s dalšími 
zájmovými subjekty ve vsi. Třeba s hasiči, či spor-
tovci a udělali nějakou společnou akci. Některé už 
přece běží. Pálení čarodějnic, předvánoční zpívání 
v kostele, rozsvícení vánočního stromu na návsi, 
posvícení, hasičská odpoledne s večerními bály. 
Knihovník může udělat například to, že kromě 
obecních novin, či hlášení místního rozhlasu, kde 
zcela samozřejmě zveřejňuje pozvání do knihovny 
společně s uvedením několika zajímavých titulů, 
které jsou v knihovně k půjčení, naskenuje nějaký 
obrázek, který dostal od dětí, vnoučat, sousedovic 
Aničky, vypíše k němu zajímavé tituly dětské litera-
tury, přidá ty pro dospěláky a na společných akcích 
může tento leták strčit do ruky všem přítomným.
„A koukej přijít do knihovny. A přiveď i děti!“, může 
s nadsázkou přidat. Mnozí knihovníci našeho kraje 
to přesně takhle dělají a jejich čtenářská obec je 
opravdu široká.
Další z činností, skrze kterou můžete oživit a rozšířit 
čtenářskou základnu je skutečně a doslovně otevřít 

knihovnu poskytnutím i jiných, kreativních služeb, 
zdánlivě s knihovnou nesouvisejících. 
Děti, co kdybychom si zazpívali? Co kdybychom se 
domluvili a připravili rodičům překvapení v podo-
bě nějaké krátké zinscenované scénky? A vy starší? 
Kluci, místo kouření u rybníka přijďte na Internet a 
vy děvčata zase můžete přijít na dílničku. Budeme 
tvořit anděly a srdíčka z korálků. 
Na ulici potkáte třeba nějakou sousedku, kterou 
IT míjí, a ta si postěžuje: „Hólka, kam to ten svět 
spěje? Přišlo mi inkaso, nějak to tam zvorali, a prej 
že na Internetu se všechno dozvím. Copak já s tím 
umím?“
Zase je tu možnost: „Žádné strachy. Přijďte do 
knihovny, podíváme se na to spolu.“  A je tu další 
příležitost. Kromě komunikace s ČEZem, se hned 
můžete podívat na regály a sousedce nabídnout 
to, o čem si myslíte, že by ji zajímalo, co by si ráda 
přečetla. Milence z Vysočiny, nějakou severskou 
detektivku plnou mrazivého napětí, bezelstnou Ja-
vořickou, nového Vondrušku, či Browna, rady, co a 
jak vyrobit, co se zahradou.  Vždyť máte na regálech 
tolik krásných knih.
Knihovník by neměl být čekatelem a pouhým půj-
čovatelem. Je součástí společenského dění v obci a 
měl by poskytovat radost, poučení, oživovat zájem 
o to, být informován. A pokud se náš současný svět 
žene kupředu digitálně, měl by být připraven na to, 
že i zprostředkování digitalizovaných služeb, patří 
ke knihovnické práci. Buďte aktivní.
Pokud byste si nevěděli s čímkoli rady, potřebovali 
pomoc, měli zájem, čtěte pozvánky a reagujte na 
nabídky Středočeské vědecké knihovny v Kladně. 
Ptejte se, účastněte se, komunikujte s ostatními 
knihovníky ve vašem okolí, sledujte, co se kde děje.  
Víc hlav, víc ví a všechny akce a zkušenosti těch 
ostatních vám mohou jen pomoci a inspirovat vás.

Hana Matějčková,  
Krajské knihovnické centrum Kladno

A v té souvislosti vám představujeme Místní knihov-
nu Řevničov (Rakovnicko) už na následující stránce.

 



Řevničovské  tvoření

Vše začalo před dvěma roky, kdy jsem působila  
v obecním zastupitelstvu, a kdy si řevničovští obča-
né stěžovali, že se v Řevničově nic neděje.
Jelikož jsem celkem manuálně zručná a ve svém 
volnu navštěvuji různé semináře zaměřené na ruč-
ní práce, měla jsem rychle jasno.
Udělala jsem plakátky, roznesla je po vsi a  čekala, 
jestli se někdo přihlásí. A jelikož byl zájem, tak jsem 
pořádala postupně další tvoření.
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Dnes to vypadá tak, že se scházíme 1 - 2x za měsíc,  
vždy v sobotu, parta asi 10 stálých žen a průběžně 
se objevují podle zájmu další účastnice. Na konci 
každého tvoření se hned domluvíme, co budeme 
dělat příště.

Obecní knihovna Řevničov Už "neučím" jen já, ale protože každá z nás umí 
něco, tak se střídáme.
Postupně jsme si vyzkoušely techniky: pergamano, 
fimo (pro velký úspěch 3x), zdobily jsme vánoční 
perníčky, vystřihovaly jsme vánoční a velikonoční 
filigrány do oken, na jaře jsme vyráběly jarní maš-
ličkové věnce, na Vánoce vánoční věnce z vatových 
tamponků, vyráběly jsme ketlované šperky, šper-
ky na lanku, na voskové šňůrce, smaltovaný šperk, 
fussing - spékané sklo, napíchaly jsme si dekorační 
vazby ze živých květin, ...

Snad si ani vše nepamatuji. No a vyvrcholením vše-
ho byl vánoční jarmark, který jsme uspořádaly vloni 
na první adventní víkend. 
Naposledy jsme měly akci pro děti - gumičkování, 
které má příští týden pokračování a následovat 
bude opět FIMO. 

Jana Patráková, Obecní Knihovna Řevničov
foto J. Patráková
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ORBI PONTES na semináři v Knihovně  
města Mladá Boleslav

Poslední zářijový týden se konal festival Týden ko-
munikace osob se sluchovým postižením. Pořádala 
jej nezisková organizace ORBI PONTES www.orbi-
pontes.cz  a Knihovna města Mladá Boleslav se do 
akce připojila. 

Mezi sluchově postižené osoby patří neslyšící, ne-
doslýchaví, ohluchlí lidé a tzv. šelestáři. Asi 0,5 mi-
lionu lidí v ČR je sluchově postižených, cca 15 tisíc 
osob má vadu sluchu od narození. To je přeci velký 
počet lidí. Jsou to čtenáři naší knihovny? Pokud ne, 
mohli by být a my bychom se měli pokusit jim na-
bídnout služby na míru a usnadnit jim jejich využití 
co nejvíce.
Také proto mladoboleslavské knihovnice mezi sebe 
pozvaly zástupce společnosti Orbi Pontes, kteří pro 
ně připravili na 15. října seminář. Přítomné se tak 
mohly dozvědět např. jaké je to být ohluchlý. Ale 
také to, jak by vše mohlo být v knihovnách pro slu-
chově postižené osoby přizpůsobené. 
Není totiž potřeba mít velké obavy z komunikace 
se sluchově postiženými, ale musíme mít na pamě-
ti některé zásady. K tomu nám pomůže Desatero 
komunikace, které najdeme na http://www.orbi-
pontes.cz/wp-content/uploads/2012/08/desatero
-strnadova.pdf.  
Zároveň při kontaktu s lidmi sluchově postiženými 
vzniká řada omylů v důsledku nedostatečné infor-
movanosti. Deset omylů o ohluchlých osobách, 
ve kterých žijí někteří slyšící lidé, najdeme na 
http://www.orbipontes.cz/wp-content/upload-
s/2012/08/10-omylu-vs-indd.pdf.

Aby cestu do knihoven našla i tato skupina (poten-
ciálních) čtenářů, je třeba do našich fondů zařadit 
vhodné knihy o sluchovém postižení, komiksy, vy-
členěný fond „lehce srozumitelných“ dokumentů, 
časopisy pro neslyšící, videodokumenty s titulky 
pro neslyšící a upravené texty pro neslyšící děti.
Na semináři se knihovnice dozvěděly, jak se mohou 
osoby se sluchovým postižením dorozumívat. Je tu 
několik způsobů komunikace: 

 • znaková řeč, která je v každém jazyce jiná
 • za pomoci přepisovatelky / simultánní přepis 

mluvené řeči
 • za pomoci tlumočníka do znakové řeči
 • pomocí odezírání
 • používáním kochleárního implantátu
 • používáním naslouchadla

A pro každého je vhodné vždy něco jiného, a to pro-
to, že sluchové postižení je velice různorodé. Např. 
znakový jazyk ovládá jen malá skupina lidí se slu-
chovým postižením. Naučit se mu je stejně těžké 
jako jakémukoli cizímu jazyku. 
Velice zajímavá byla ukázka kompenzačních pomů-
cek - speciálního budíku a videotelefonu. Knihov-
nice si také vyzkoušely komunikaci s telefonickou 
asistenční službou. Jiný způsob komunikace si pak 
zkusily při hře na „odezírací tichou poštu“. Výsledek 
hry jim dokázal, že s dorozumíváním to vůbec není 
ve světě sluchově postižených lidí snadné.

A proto by se měly knihovny snažit jim komunikaci 
ulehčit a pokusit se naplnit požadavky, které přináší 
Standard Handicap Friendly. Píše o něm paní Mgr. 
Eva Cerniňáková např. na http://knihovna.nkp.cz/
knihovna122/cerni.htm. Další informace najdeme 
na http://bezbarierova.knihovna.cz/.
Každá knihovna, která by chtěla podobný seminář 
pro své zaměstnance či pro veřejnost připravit, se 
může obrátit na paní Renatu Škopkovou, skopko-
va@orbipontes.cz.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno

4. ročník festivalu Týden komunikace osob se slu-
chovým postižením se uskuteční v týdnu od 19. do 
27. září 2015.
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Příběh knihovnice neknihovnice

Když starosta obce začal obhlížet Obecní knihovnu 
v souvislosti se stavbou nového úřadu, zároveň si 
kladl otázku, co s ní. Jako kulturnímu člověku mu 
bylo líto, že knihy leží ladem a dvě pravidelné čte-
nářky se mu zdály málo. A tak začal před rokem 
můj příběh. I mně bylo líto, že by měla knihovna 
zaniknout. Sice jsem obor Knihovnictví – VTEI kdysi 
vystudovala, ale nikdy jsem v oboru nepracovala. 
První kroky tedy vedly k informacím. Oslovila jsem 
spolužáky, popovídala si s paní ředitelkou v Bene-
šovské knihovně, zúčastnila se setkání knihovníků, 
navštívila dvě obdobné knihovny a načichla jsem. 
Teď už jen zbývalo vše nastudovat na Internetu, 
aby vše bylo správně a dle zákona. Ale to už zača-
lo jít do tuhého. Už se muselo udělat zásadní roz-
hodnutí, a to i finanční, zda budeme mít knihovnu  
21. století nebo budeme pracovat dosavadním 
způsobem. Naštěstí starosta rozhodl s vizí do bu-
doucnosti a dnes mu dali za pravdu i zastupitelé.

Vám, odborníkům, nemusím dlouze popisovat, 
co mě čekalo. Zásadní rozhodnutí bylo odplevelit 
knihovnu od zastaralých knih a knih typu „komuni-
sta, partyzán a JZD“. Následoval nelítostný očistný 
proces, protože většina knih ležela ladem více než 
20 let. Rok 1989-1990 byl pro knihovnu zlomový, 
tehdy ji lidé přestali navštěvovat. Z cca 1800 svaz-
ků jsem jich vyřadila několik set a nabídli jsme je 
občanům. A po tematickém seřazení nastala te-
prve práce. Počítač, program Clavius, scanner a 
sdílená katalogizace je pro tuto činnost základní 

podmínkou. Dnes, po 9 měsících tvrdé práce a be-
zesných nocí, je knihovna v novém Obecním úřa-
du. Všechny knihy jsou zkatalogizovány v počítači, 
existuje přírůstkový seznam, jsou čisté, zabalené a 
označené nejen čárovým kodem, ale také znakem 
umístění. Nově se rodící knihovna přitáhla i dárce. 
Dostala jsem spoustu nových knih, takže vyřazené 
knihy jsem hravě nahradila. Knihovna má aktuál-
ně 2000 svazků a obec dlouhodobě pro knihovnu 
odebírá několik velmi kvalitních časopisů, které za-
tím čtenář neumí docenit. Ze 2 čtenářů registruji 

šedesátku čtenářů, z nichž většina jsou děti. Spolu-
pracuji se školou, připravila jsem jim několik před-
nášek, pravidelně chodí družina. Úřad má pěkný 
výstavní a „konferenční“ prostor, kde obec zorga-
nizovala výstavu panenek a 1. září jsem zorganizo-
vala výstavu Josefa Čapka, zapůjčenou SVK Kladno.  
V současnosti chystám přednášku o amatérské 
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genealogii a 1. korálkování pro slečny, maminky i 
babičky. Snad ještě něco předvánočního. Víc už 
toho nestihnu. Vím, že ještě nejsem na konci. Teď 
mě čeká ke všem knihám dopsat smysluplná klíčo-
vá slova a doplnit obsahy knih. Následovat budou 
vlastní www stránky a výběr knih přímo v nich. Drž-
te mi palce. A víte, jaká je největší odměna? Když 
si pětileté dítě samo vybírá knížky a dává je mámě, 
aby je vypůjčila.
A víte odkud jsme? Jsme obec Čestlice s cca 600 
obyvateli (u dálnice D1, na hranici Prahy).  

Jitka Šachlová, knihovnice
foto J. Šachlová

Výstava v Městké knihovně Kutná Hora

Na celý říjen byla ve vstupním průchodu budovy 
Městské knihovny v Kutné Hoře instalována Výsta-
va 1914 -1918: 100 let od vypuknutí I. světové vál-
ky. Na stojanech zde byly k vidění všem příchozím 
fotografie a dokumenty související s tímto úsekem 
naší historie. Kurátorem výstavy je pan Jaromír 
Procházka. 

zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný 
internet

Na webové stránce http://www.bezpecne-online.
cz/viewcategory/4-brozury-a-letaky najdete doku-
menty ke stažení. Jsou to např. Desatero bezpeč-
ného užívání mobilů, Hrajte si a učte se být online, 
Jak správně nastavit účet Facebooku pro lepší sou-
kromí, Web podle nás a řada letáků, které můžete 
využít pro své čtenáře nejen v knihovně.

Zdroj: http://www.bezpecne-online.cz/uvod

Oceněné středočeské knihovny

V soutěži Městská knihovna roku 2014 ve své ka-
tegorii se v prvním kole na prvním místě umístily 
Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou 
manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem  
(města do 5 000 obyvatel) a Městská knihovna 
Sedlčany (města do 10 000 obyvatel).
Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající komu-
nitní činnost získala Městská knihovna v Sedlča-
nech. Šek na částku 20.000,- Kč od firmy Bohemia-
soft s.r.o. je určen pro pořízení virtuální prohlídky, 
nafocení 2D fotografií a celkové zpracování profilu 
vítězné knihovny ve vyhledávačích Google.
Připojujeme se s gratulací!
Kompletní výsledky soutěže a další informace na-
jdete v odkazu.

Zdroj: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRo-
ku/2014/index.htm
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Výtvarný seminář v Kutné Hoře

Knihovnice obsluhovaného regionu Kutná Hora 
měly opět příležitost vyzkoušet si nové výtvarné 
techniky na kurzu s paní Kačenkou Dolejší. Ten-
tokrát to bylo plstění mokrou (mýdlovou vodou) i 
suchou technikou (speciální jehla). Účastnice si vy-
robily plstěné korále a naušnice a ve druhé části 
semináře vyráběly roztomilé figurky.
Další výtvarný kurz je v Kutné Hoře plánován na  
27. listopadu. Už teď se tešíme na další velmi milé 
setkání nad zajímavými rukodělnými technikami.

Metodické opory k lekcím informačního 
vzdělávání

Lekce pro třídy ZŠ a SŠ se uskutečňují snad v každé 
obecní knihovně. A je to dobře. Na pomoc si kni-
hovníci mohou vzít nové metodické opory. Najdou 
je na webu Masarykovy veřejné knihovny, jsou 
umístěny na http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/
MVK-102290-sylaby.pdf. Obsahem každé opory je 
zpracovaná lekce informačního vzdělávání pro kon-
krétní školní ročník (1. - 9. ZŠ a 1. – 4. SŠ). Opory ak-
centují  školní vzdělávací programy a jejich využítí 
může pomoci dětem zvýšit jejich schopnost správ-
ně nakládat s informacemi a lépe se orientovat  
v dnešním světě.
O metodikách informovala Mgr. Kateřina Janoško-
vá z MVK Vsetín v elektronické konferenci Knihov-
na dne 24.10.2014. 

Citát na listopad

AFORISMUS PRO ŽILINSKOU KNIHOVNU:
Čtenář je ten, kdo podkládá knihu argumentem, 
analfabet je ten, kdo podkládá knihou televizi. 

(ZDEŇKA ORTOVÁ při přiležitosti besedy v Obecní 
knihovně Žilina) 

Zdroj: http://www.knihovnazilina.unas.cz/index.
html

Bibliobox ve Slaném

„Kovovou návratovou schránku na přečtené knihy 
získali ve Slaném i díky dotaci z kraje. Bibliobox na 
odkládání přečtených knížek mají ve Slaném déle 
než týden. Za podpory Středočeského kraje a pe-
něz slánské knihovny se podařilo zakoupit v ceně 
126 tisíc korun kovovou schránku na knihy určenou 
pro potřeby čtenářů,“ tolik citát z článku v regionál-
ním tisku. 
Smutné je, že po prvotním nadšení čtenářů i kni-
hovníků přišlo zklamání. Někdo totiž do bibliobo-
xu vhodil odpadky a nevhodné předměty. Naštěstí 
nedošlo k žádnému poškození knih. Slánští po této 
zkušenosti zřejmě budou situaci řešit umístěním 
kamerového systému. Doufejme, že se již podobná 
věc nebude opakovat a že bude bibliobox sloužit 
čtenářům opravdu jen pro návrat již přečtených 
knih a k jejich naprosté spokojenosti.

Zdroj: Kladenský deník, 20.10.2014
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Čtenářská rodina

V Městské knihovně Nymburk pokračují v tradici  
oceňování svých nejlepších čtenářů i v tomto roce. 
Chtějí posílit společenský význam a prestiž četby, 
ocenit čtenářské rodiny, které nejvíce využívají 
služby a nabídku knihovny. Tentokrát bylo snahou 
knihovny nalézt rodiče, kteří se věnují a jsou pří-
kladem svým dětem. Vyhodnocena byla nejlepší 
čtenářská rodina, kterou je pro rok 2014 rodina 
Plaňanských.  

 Zdroj: www.knihovna-nbk.cz

Půjčovna babiček v Českém Brodě

„Cyklus prvních literárních besed nového školní-
ho roku, kterého se zúčastnilo 675 žáků prvního 
stupně obou českobrodských ZŠ, ZŠ Poříčany a ZŠ 
Přistoupim, jsme pojmenovali Půjčovna babiček. 
Téma besedy vzniklo na základě stejnojmenné kni-
hy od autorky Marii Marjanske-Czernik.
Úvodem zazněla ukázka z této knížky, vyprávějící  
o třech různě starých chlapcích, všichni tři touží 
mít svoji babičku, která by byla hodná a měla na ně 
čas, proto si chtějí takovou babičku vypůjčit - tře-
ba v knihovně. Potom měly děti možnost vyjádřit 
se, jaká je jejich babička, případně jakou babičku 
by si přály. Během našeho setkání jsme si poslechli 
několik krátkých ukázek z různých knih, ve kterých 
je hlavní postavou babička, ať už současná, staro-
dávná nebo jiná, třeba pohádková. Připravené byly 
i dvě skládačky - puzzle - s obrázky babiček, sou-
časné (z knihy O líné babičce) i starodávné (Babička 
Boženy Němcové). Kromě toho děti hádaly ukázky 
z knížek, v jejichž obsahu nechyběla, jak jinak, ba-
bička. Velkým zpestřením byla ukázka historických 
předmětů z dob babiček či prababiček, které skrý-
val proutěný koš - žehlička, hmoždíř, mašlovačka  
z husích brků, mincíř, kávomlýnek a vykrajovátka na 
cukroví. Všechny předměty si zájemci mohli osahat 
a potěžkat.
V druhé části besedy následovalo povídání o při-
pravených nových knihách a jejich prohlížení.“

Zdroj: www.knihovna-cbrod.cz

Kudy ke svým předkům

V pondělí 6. října 2014 proběhla v Městské knihov-
ně v Čelákovicích přednáška PhDr. Michala Řezníč-
ka, ředitele Státního okresního archivu Nymburk se 
sídlem v Lysé nad Labem na téma „KUDY KE SVÝM 
PŘEDKŮM“.
Posluchači se dozvěděli o sestavování rodokmenů 
obecně s důrazem na různé typy pramenů, jejich 
věrohodnost a místa, kde se tyto prameny nachá-
zejí. Cenné byly praktické rady při hledání rodových 
kořenů – kde všude lze pátrat, jak se orientovat  
v archivech a matričních záznamech, na jaké pře-

kážky je možné narazit a čeho bychom se měli 
vyvarovat při sbírání podkladů o původu našich 
předků. V závěru přednášky proběhla diskuze  
s přednášejícím, která posluchačům přinesla zají-
mavé doplňující informace.
 

Zdroj: www.celakovice-mesto.cz/knihovna 

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


