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MEZI  NÁMI  

I N F O R M A Č N Ě  V Z D Ě L Á V A C Í  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S T Ř E D O Č E S K É H O  K R A J E  
 

prosinec 2013 
ročník 4, číslo 12  

 

Citát na prosinec 

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším 

způsobem.“ 

David Hume (*26. dubna 1711, Edinburgh – 25. srpna 1776, Edinburgh) byl anglický 

filosof, který je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofů 18. století. Byl 

přijat na Edinburhskou univerzitu již ve 12 letech (normální tehdy bylo 14). Ve 26 letech 

napsal své základní dílo Pojednání o lidské přirozenosti. Dvakrát se ucházel o akademickou 

katedru, leč marně. Přijal místo knihovníka v Edinburghu. Sepsal Dějiny Anglie, které jej 

proslavily.        Zdroj: www.wikipedie.cz  

 

Od pátku 1. listopadu 2013 se knihovny mohou znovu 

registrovat do programu TechSoup a mají na software od 

společnosti Microsoft nárok. Knihovny mohou získat 

zvýhodněný software v rámci dárcovského programu TechSoup  

www.techsoup.cz. Na webových stránkách najdete přehled 

dárcovského programu a pravidla a podmínky. Pro knihovny 

platí, že musejí být evidovány u Ministerstva kultury ČR.  

„Prostřednictvím tohoto programu mohou veřejné knihovny 

požadovat software k užívání výhradně na veřejně přístupných 

počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto 

počítačů. … Veřejné knihovny mohou poskytovat služby nad 

rámec základních knihovnických služeb, za poplatky či zdarma.“ 

Zdroj: www.techsoup.cz  

Vybráno ze Saferinternet Newsletter : 

 Máte problémy s Facebookem? Pomůže Horká linka 

„Většina z nás používá Facebook. Užíváme si snadné spojení s lidmi, chat, sdílení, události, hry a jeho další možnosti. 

Kromě těchto požitků se v prostředí Facebooku ovšem objevují také problémy. S těmi jsme na Horké lince konfrontováni 

velmi často. Patří mezi ně falešné profily, kdy se vydává někdo za cizí osobu a např. komunikuje s jejími přáteli. Dále to 

jsou krádeže přihlašovacích údajů a „nabourání se do profilu“. Poslední velkou skupinou jsou hlášení na různé stránky a 

diskuze, kde se objevuje nevhodný, často i nezákonný obsah. 

Horká linka má přímé spojení na Facebook, díky kterému může řešit Vaše facebookové problémy efektivněji, než pokud 

byste je hlásili klasickou cestou.  Pokud problém vyhodnotíme jako závažný, spojíme se ihned s kolegy z Facebooku, kteří 

nám v rámci jednoho až dvou dnů odpoví. Díky této spolupráci jsme pomohli mnoha bezradným uživatelům.  

Pokud i vy potřebujete pomoci s Facebookem, obraťte se na nás pomocí e-mailu nebo anonymního formuláře na webu 

Horké linky.“  

Více zde - http://www.horkalinka.net/facebook 

 

 

Software od společnosti Microsoft pro knihovny zdarma 
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 Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněnými titulem 

Středočeský Kramerius 

Paní Věra Přibylová je dobrovolnou knihovnicí v Místní knihovně Braškov, 

obsluhovaný region Kladno. Dne 2. října 2013 byla odměněna za své 

působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kramerius, který uděluje 

Středočeský kraj a chce tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 

nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Přibylové zeptali: 

Paní Přibylová, jak vnímáte cenu Středočeský Kramerius?  

Velice mě to překvapilo, protože jsem to nečekala. Ale mám radost 

z ocenění mojí celoživotní práce a nesmírně si toho vážím. Jsem ráda, že 

Středočeský Kramerius hodnotí činnost dobrovolných knihovníků, kteří tuto 

svoji práci vykonávají s velkou láskou ke knihám a svým čtenářům. 

Už Vaši čtenáři vědí, že jste získala toto ocenění? Jaká byla jejich reakce?  

Moji čtenáři už o tom vědí a zejména ti, kteří čtou Kladenský deník, mi přišli 

gratulovat. 

V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte nám, prosím, stručně Vaši 

knihovnu.  

 Knihovna má velice hezký estetický vzhled a své místo na slunci si v obci našla a zájem čtenářů trvá. Služby knihovny se 

staly samozřejmostí. Mojí největší snahou je, aby každý čtenář při návštěvě knihovny našel vždy něco nového, co jej 

zaujme. Knihovní fond proto pravidelně posiluji soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Tento 

výpůjční systém zajišťuje pestrý a bohatý výběr všem čtenářům. Formou meziknihovní výpůjční služby také zajišťuji 

dětem a dospívající mládeži potřebnou studijní a doporučenou četbu. Oblíbené jsou výtvarné kurzy, které se pořádají již 

šestým rokem a kde je možné naučit se pracovat s různými materiály a osvojit si různé výtvarné techniky. Tyto kurzy 

navštěvují i děti. Pořádám při nich výstavky knih k jednotlivým technikám a výrobkům. Od roku 2006 je knihovna 

připojena na internet. 

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

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

Dá se stručně říci, že složení čtenářů odpovídá složení obyvatel obce. Velice mě těší, že knihovnu navštěvují i maminky 

s malými dětmi a to jsou vlastně budoucí čtenáři naší knihovny. Ke čtenářství jsem přivedla již několik generací. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká je spolupráce se zastupiteli?  

Zastupitelé obce jsou s činností knihovny spokojeni a starají se o ni velmi dobře. 

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

knihovnické vzdělání?  

Je to tak, že tuto profesi provozuji již od svých patnácti let. Jsem bývalou pracovnicí Středočeské vědecké knihovny 

v Kladně. Nejprve jsem pracovala v půjčovně knih a po dokončení studia na SKŠ v Praze jsem pracovala jako metodička. 

Mým úkolem bylo radit knihovníkům v kraji a to mě přivedlo k tomu začít pracovat také jako dobrovolná knihovnice 

Místní knihovny v Braškově. Vlastně proto, abych si vše osobně vyzkoušela a mohla potom dobře poradit. Byla to taková 

moje „laboratoř“. A moc mi to v mojí práci pomáhalo, zejména při budování střediskového systému a celostátní soutěži 

„Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Tehdy i naše knihovna získala titul Vzorná knihovna. 

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

Těší mě, že čtenáři v Braškově rádi knihovnu navštěvují a že si knihovna své místo na slunci našla a stále si jej udržuje a 

že zájem čtenářů stále trvá ne-li roste. Služby knihovny se opravdu staly samozřejmostí.  

Rozhovor pokračuje na následující straně. 
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Studijní materiály z e-learningového Kurzu práce s informacemi 

(předmět vyučovaný na KISK MU) 

Interpretace textu: 

Ve videu Pavlína Mazáčová naváže na předcházející téma a bude se 

věnovat Kritickému myšlení - http://bit.ly/kpi-video-modul08 

Studijní materiál naleznete opět na Slideshare - http://bit.ly/kpi-text-

modul08 

V doplňujícím materiálu si můžete přečíst základní typologii odborných 

žánrů - http://bit.ly/kpi-doplnujici-08 

V neposlední řadě si určitě poslechněte audiozáznam na téma - Čtěte 

rychleji - čtěte víc - http://bit.ly/kpi-audio-08 

 

Dokončení z předchozí strany. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? Jakou 

knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední 

době přečetla?  

Ráda čtu historickou, cestopisnou a životopisnou literaturu, 

ale jako knihovnice musím také znát nové autory a novou 

literaturu, abych mohla, pokud si to čtenář přeje, dobře 

poradit. 

Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám něco ze 

svého soukromí?  

Ráda cestuji do zahraničí, věnuji se pěší turistice, jezdím na 

kole, starám se o svůj domek a zahrádku, ale v současné 

době mám nesmírnou radost ze své maličké pravnučky. 

 O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to sdělila našim čtenářům-knihovníkům?  

Aby se snažili být dobrými knihovníky a svoji profesi vykonávali s láskou, protože jen tak jim dokáže obohatit a naplnit 

život tak jako mě.  

Děkujeme Vám za rozhovor, paní Přibylová. 

 

Tvorba odborného textu: 

Základní studijní materiál - tradičně na Slideshare - http://bit.ly/kpi-text-09 

Krátký exkurz do problematiky Tvůrčího psaní si přečtěte zde - http://bit.ly/kpi-doplnujici-09 

Určitě si poslechněte audio na téma Souklova aféra - http://bit.ly/kpi-audio-09 

Praktické rady jak napsat dobrou diplomku vám ve videu představí PhDr. Iva Zadražilová - http://bit.ly/kpi-video-09 

Zpracování textových dokumentů: 

Základní studijní materiál - http://bit.ly/kpi-text-10 

Podívejte se, jaké nástroje pro práci s písmem můžete využít - http://bit.ly/kpi-doplnujici-10 

Poslechněte si něco málo o kořenech Alexe Haleyho - http://bit.ly/kpi-audio-10 

PhDr. Martin Krčál a jeho video na téma Plagiátorství - můžeme jenom doporučit - http://bit.ly/kpi-video-10 

Netextové dokumenty: 

Základní materiál si přečtěte na slideshare - http://bit.ly/kpi-text-11 

Pokud máte v plánu vytvářet poster (třeba na konferenci) - přečtěte si tento materiál - http://bit.ly/kpi-doplnujici-11 

Zaposlouchejte se do tématu Kepler a elipsy - http://bit.ly/kpi-audio-11 

Určitě doporučujeme ke zhlédnutí nebo sdílení video Tomáše Marka na téma Vizualizace - http://bit.ly/kpi-video-11 

Za tým CEINVE Honza Zikuška, Centrum informačního vzdělávání KISK, FF MU 

Zdroj:  elektronická konference KNIHOVNA 
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Akce v rámci Dne pro dětskou knihu  

„Zveme čtenáře i nečtenáře na Odpoledne s fyzikou.  Po 

úspěšném jarním shledání nad pokusy s bonbony Mentos 

se naše knihovna rozhodla pokračovat v této aktivitě. Svou 

účastí podpoříte naše záměry na podporu čtení a obnovení 

naučné literatury.“  

Zábavné odpoledne 4. prosince 2013 se uskuteční díky 

studentům technické univerzity v Liberci, kteří odhalí 

tajemství fyzikálních zákonů. K vidění budou pokusy 

s dusíkem – levitace, balonek, polévání dobrovolníka, 

zmrzlina, uštknutí kobry, hoření pomeranče a chemikova 

zahrádka. To vše pod heslem: Málo teorie, hodně zábavy.  

Ivana Cenefelsová, vedoucí knihovnice  

z Obecní knihovny Kněžmost 

 
Některé prosincové akce v knihovnách kraje 

Adventní čas, vánoční nálada a vůně cukroví jsou synonymy 

pro prosinec. Navzdory plískanicím, sněhu a mrazu, který 

zalézá pod prsty, se snažíme pouklízet, vyzdobit naše 

příbytky, potěšit své blízké pozorností a úsměvy, darovat 

něco, co by jim nás napořád připomínalo. Nejinak je tomu i 

v našich knihovnách. Snad všechny se snaží oslovit své 

čtenáře ještě intenzivněji a vytvořit sváteční atmosféru.  

Například Městská knihovna 

v Benešově připravila na  

3. prosince poslední díl cyklu  

o vážné hudbě, který je tentokrát 

věnován Leoši Janáčkovi. Přednášet 

bude hudební kritik Jiří Černý.  

Tradičně vyhlásila soutěž o nejchutnější vanilkové rohlíčky a 

8. prosince poetické setkání s básníkem Michalem 

Černíkem, který obdaruje posluchače svými Dárky. 

Do zajímavého projektu se pustili v Městské knihovně 

v Rakovníku. Jejich andělský cyklus by měl především 

andělsky pohladit a přimět ty, kteří tyto pořady navštěvují 

k zamyšlení. Adventní čas je pak časem k zamyšlení tím 

nevhodnějším. Inspirovat se ale můžete i další rakovnickou 

nabídkou. Netradičně v neděli 8. prosince zvou děti 

i dospělé do roubenky, kde si mohou vyrobit vánoční dárek. 

Husovo náměstí bude 10. prosince plné světel, hudby, 

pohody, svařáku a jiných tradičních dobrot. Bude možné si 

zaplatit svíčku přání či vzpomínek na netradičním svícnu 

u knihovny.  

V prosinci nebude zahálet ani Městská knihovna Nymburk, 

která připravila opět tradiční bazar knih v rámci projektu 

Den pro dětskou knihu. A mnoho dalšího: Perníkovou 

dílničku, Hrajeme si celá rodina… 

Díky fialovému vozu Peugeot 107 už nebudou mít starší 

a imobilní čtenáři Městské knihovny Kolín problém 

přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis. 

Nejenže jim je automobil doveze, ale navíc jim bude 

služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela 

zdarma. Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu Moudré a 

kultivované stáří částkou 100 tisíc korun a TPCA 

věnovala knihovně svůj dvoumiliontý vyrobený vůz. 

Dětské oddělení na sídlišti vyhlásilo soutěž pro první 

stupně základních škol o nejhezčí vánoční řetěz. Výrobky 

byly přijímány do 1. prosince a nejkrásnější z nich zdobí 

knihovnický vánoční stromeček. Dospělé oddělení na 

sídlišti vyhlásilo soutěž pro dospělé o nejhezčí vánoční 

dekoraci. Výrobky jsou přijímány do 16. prosince a 

vyhodnocení proběhne 17. prosince na vánočním 

posezení. 

Ani Městská knihovna Mělník v předvánočním čase 

nezapomíná na čtenáře. V pondělí 2. prosince se konala 

Dílnička, kde si nejmenší děti s rodiči poslechli krátkou 

pohádku, rozpohybovali tělo básničkou a vytvořili si 

něco čertovského. Děti si pak mohly volně pohrát 

s hračkami a seznámit se s ukázkami výchovných aktivit 

Montessori. Během dopoledne byly prezentovány knihy 

z dětského oddělení s možností přihlásit se a stát se 

čtenářem knihovny.  

V Mělníce nezapomněli ani na seniory. Je samozřejmé, že 

pro některé z nich je právě adventní a vánoční čas těžkým 

obdobím. Speciální vánoční dílnička věnovaná SENIORŮM 

bude v pondělí 9. prosince. Přijďte nasát adventní 

atmosféru při společném tvoření vánočních svícínků 

a přáníček. Jsou vítány všechny tvořivé duše s dobrou 

náladou. Zkusme se mělnickými nechat inspirovat a na 

naše osamělé, přesto aktivní sousedy nezapomínat.  

Sestavila Hana Matějčková, SVK v Kladně 

Zdroj: webové stránky jednotlivých knihoven 
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Již tradiční neformální setkání knihovníků Středočeského 

kraje se tentokrát konalo dne 12. listopadu 2013 v Městské 

knihovně v Lysé nad Labem. Zúčastnilo se ho celkem 24 

knihovníků. Úvodní slovo patřilo hostitelské knihovně, které 

pronesla její ředitelka paní Jana Bajerová. Představila svou 

knihovnu i její akce pro veřejnost. Hned nato se rozvinula 

debata o užitečnosti Facebooku pro knihovny. Poté krátce 

pohovořil pan Radek Liška z SVK o nové koncepci rozvoje 

knihoven v našem kraji a upřesnil, že je nyní ve fázi 

schvalování zřizovatelem SVK, tedy Středočeským krajem. 

Měla by do budoucna zajistit služby v rámci výkonu 

regionálních funkcí. 

 

Neformální setkání knihovníků v Městské knihovně Lysá nad Labem 

 

O novinkách z knihovny v Poděbradech promluvila paní 

Vladimíra Zemánková. Přítomní se dozvěděli, že knihovna 

je stále v rekonstrukci a ještě ji čeká mnoho změn. Dejte o 

sobě vědět! – to byl název příspěvku paní Lenky Juračkové. 

Byly to postřehy z praxe, rady a tipy jak na to, když chceme 

oslovit co nejvíce čtenářů, i těch potenciálních. Hovořila 

z pozice pracovníka PR velké knihovny, ale mnoho z jejích 

postřehů lze využít v jakékoli knihovně. Prezentaci 

knihovny v Čelákovicích si připravila paní Soňa Husáriková. 

Informovala nás např. o tom, že knihovna sestavila 

brožurku Procházku městem Čelákovice a město ji 

následně vydalo v pěkné barevné grafické úpravě. Paní 

Husáriková mluvila také o ocenění ze strany města 

Čelákovice pro paní Diamantovou (jedno z dětí 

zachráněných Nicolasem Wintonem) a pustila krátké 

video, aby tak předvedla trochu jinou prezentaci knihovny 

před veřejností. 

 

Zajímavosti z činnosti přerovské knihovny se přítomní 

dozvěděli od paní Aleny Bakošové, která mluvila o akci 

s dlouhým názvem S vévodou Ludvíkem Salvátorem 

Toskánským po souši i po moři do přerovského zámku. 

Byla to zábavná i vzdělávací akce v rámci Dne evropského 

dědictví, a konala se 14. září 2013 a byla velice úspěšná, 

jak dokumentovaly fotografie v prezentaci. Výtvarné 

kurzy v knihovně v Braškově si velice pochvalovala paní 

Věra Přibylová, která je organizuje a sama některé z nich 

lektoruje. Jsou vždy úspěšné, nejen proto, že je doplňuje 

výstavkou knih s danou výtvarnou tématikou.  

 

Děti v knihovně bylo téma pro paní Marii Lebduškovou 

z knihovny z Nymburka. Moc pěkně hovořila o akcích pro 

děti. Přítomné knihovnice zaujala prázdninová akce  

v knihovně, což je opravdu znamenitý nápad. Vždy se 

najdou zájemci z řad dětí, kteří knihovnu navštíví i v době 

prázdnin. Několik zajímavých nabídek ve vstupu Učme se 

on-line ukázala paní Eva Šenfeldová. Byla to nabídka pro 

knihovníky, čtenáře různého věku i seniory. Po celou dobu 

setkání byla při jednotlivých vstupech povolena diskuze  

a dotazů k věci i nových nápadů bylo opravdu dost. Lze 

konstatovat, že i toho neformální setkání bylo úspěšné a je 

potřeba poděkovat především kolegům v Městské 

knihovně Lysá nad Labem za umožnění a přípravu celé 

akce. Děkujeme vám. Za rok se sejdeme zase v jiné 

knihovně, ale nad podobnými tématy. Tak na viděnou 

příště.    Eva Šenfeldová, SVK Kladno 
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Kurz olejomalby v Městské knihovně Uhlířské 

Janovice 

Takovouto akci jsme pořádali v městské knihovně poprvé. 

Kurz se uskutečnil 9. a 10. listopadu 2013. Vedl jej  lektor 

pan Pavel Michalica, který nám přesně ukázal postup 

malování. Je to olejomalba technikou Boba Rosse. 

Účastníci malovali od rána od 9.00 až do 17.00 hod. „Každý 

to dokázal a svůj obraz si odnesl domů. Atmosféra na kurzu 

byla bezvadná, když zjistíte co dokážete - tak to Vás 

obrovsky nabije energií,“ popsala knihovnice Renata 

Bartáková. 

 

Zlatý Zmatlík v Městské knihovně Dobříš 

V Městské knihovně Dobříš se konalo Slavnostní vyhlášení 

vítězů soutěže Zlatý Zmatlík, proběhlo 21. listopadu 2013 

od 17 hodin. Byla to literárně-výtvarná soutěž pro děti i 

dospělé k 90. výročí narození ilustrátorky Heleny 

Zmatlíkové. Pro děti i dospělé byl připraven zábavní 

program - čtení, vernisáž výstavy, soutěže a hudební 

doprovod dětského pěveckého souboru Lentilky pod 

vedením Petra Kafky.  

Vítězné literární i výtvarné práce byly na této akci 

prezentovány, nejlepší výtvarné práce pak jsou 

v knihovně vystaveny.  

Zdroj: http://www.knihovnadobris.cz/zlaty-zmatlik/d-1297  

Další akcí, která se uskutečnila v Městské knihovně 

v Uhlířských Janovicích, bylo divadelní představení. Ve 

čtvrtek 21. listopadu 2013 se v rámci akce Knížka pro 

prvňáčka konalo divadelní představení pohádky  

O Peciválovi pro 1. a 2. třídy. Pohádku si pro malé 

školáky připravili jejich spolužáci z 9. A pod vedením 

paní učitelky Lenky Švarcové. 

Na webové stránce www.uhlirskejanovice.cz si můžete 

prohlédnout fotografie z akcí a zároveň podniknout dvě 

virtuální prohlídky knihovny. 

Vyřazování knih z vlastního fondu 

knihovníky stále bolí 

Mnoho malých obecních knihoven má svůj vlastní fond 

stále plný starých maloobrátkových knih, tzv. ležáků, 

které se nepůjčují. Takové knihy nemohou přispět 

knihovně k plnění jejích úkolů, ale jen zabírají prostor na 

regále. Pravdou je, že ne vždy je knihovnice schopna 

knihovní fond vytřídit zcela sama a výpomoci od 

zřizovatele se jí nedostane. V mnoha případech však 

nechce čtenáře o staré knihy připravit, co kdyby je 

někdy někdo ještě chtěl … Takový přístup především  

u knihoven s malými skladovými prostory rozhodně není 

vhodný.  

Přestože to může bolet, je potřeba vyřazovat. Raději 

staré knihy vyřadit a uvolnit místo pro ty nové, ať už  

z vlastního nebo výměnného fondu. Využít cirkulaci 

nových knih z výměnných fondů SK je výhodné. Je to pro 

knihovny dobrá alternativa, při jejich využití není 

potřeba nakupovat velké množství knih do vlastního 

fondu. 

       

Koncepce rozvoje knihoven Středočeského 

kraje na léta 2014-2018 

Vedení Středočeské vědecké knihovny v Kladně za 

spolupráce s pověřenými knihovnami zpracovalo novou 

Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 

kraji na období 2014–2018, která byla předložena Radě SK 

ke schválení. Měla by nabýt platnosti od r. 2014 a bude 

hlavním dokumentem pro výkon regionálních funkcí  

v našem kraji. 

http://www.knihovnadobris.cz/zlaty-zmatlik/d-1297
http://www.uhlirskejanovice.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. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373 

 
 
 

Výtvarný seminář pro knihovníky ve Špalíčku 

v Kutné Hoře 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se konal další výtvarný 

seminář pro knihovníky obsluhovaného regionu Kutná Hora. 

Vedla jej opět milá a zručná výtvarnice Kateřina Dolejší. 

Zase přišla se skvělými nápady a novými výtvarnými 

technikami. Tentokrát si účastnice semináře mohly 

vyzkoušet ozdobit vánoční koule z polystyrenu technikou 

artyčok. Všechny byly nádherné! A stačí docela málo – sada 

krátkých špendlíků, různobarevné stužky polystyrenové 

koule a šikovné ruce připraví nádhernou vánoční výzdobu 

do knihovny i domů.  

Po obědě čekala na knihovnice druhá technika. Byla to 

výroba vánoční hvězdy nebo andělíčka z papírových 

proužků. Tyto proužky pevně stáčely do drobných 

roliček pomocí quilling pera a lepily k sobě, až vznikl 

požadovaný obraz. K této technice je potřeba trpělivost 

a ta knihovnicím nechybí, takže i při trénování této 

techniky byly úspěšné a vykouzlily velmi pěkné vánoční 

hvězdy. 

Malí ale i dospělí čtenáři se tedy mohou těšit na 

předvánoční výtvarné kurzy, které jim knihovnice jistě 

připraví. O takovou inspiraci je potřeba se podělit :o) 

 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz

