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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněný-
mi titulem Středočeský Kramerius 2014

Paní Marie Krausová je dobrovolnou knihovnicí  
v Obecní knihovně v Olbramovicích, obsluhovaný 
region Benešov. Dne 9. října 2014 byla odměněna 
za své působení v knihovně. Získala titul Středočes-
ký Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce 
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit 
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní 
Krausové zeptali:

Paní Krausová, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? Já si tohoto ocenění velice vážím a těší 
mě, že je vyzdvižena práce dobrovolných knihovní-
ků v malých obcích. 
Už Vaši čtenáři vědí, že jste získala toto ocenění? 
Jaká byla jejich reakce? Informace o ocenění prošla 
místním i okresním tiskem, takže čtenáři prožívají 
tuto radost se mnou. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte 
nám, prosím, stručně Vaši knihovnu. Jedinečná je 
asi v tom, že se místní občané, čtenáři a hlavně 
vedení obce spolupodíleli na rekonstrukci knihov-
ny. Od zahájení provozu nebyla knihovna ani  
o prázdninách uzavřena. V době mé nepřítomnosti 
ochotně vypomáhá kamarádka  a vnučka. Knihov-
na se nachází v areálu mateřské školy a má dvě 
místnosti, dětské oddělení a oddělení pro dospělé.  
Knihovnické vybavení jsme získali z votické knihov-
ny, doplňky od čtenářů a PC zakoupil obecní úřad. 
Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, 
mládež, lidé v produktivním věku) a jak je moti-

vujete k návštěvě knihovny? Pořádáte v knihovně 
nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvate-
le obce? Knihovnu navštěvují hlavně senioři, pro 
které se stala střediskem setkávání a posezení nad 
knihou, dále děti předškolního a mladšího školního 
věku. Pro ně připravuji informatickou výchovu do-
plněnou novými knihami a pohádkami. 
Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká 
je spolupráce se zastupiteli? Spolupráce s obcí je 
po všech stránkách výborná. Knihovnu finančně 
podporuje a sleduje její činnost. 
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 
Doplňovala jste si knihovnické vzdělání? Pochá-
zím z malé jihočeské vesničky, kde můj strýc dělal 
knihovníka. Nejdostupnějším balícím materiálem 
na knihy byl papír z pytlů na cement. Díky profe-
sorce literatury na votickém gymnáziu jsem ještě 



= 2 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 12/2014

Třetina teenagerů v ČR lituje zveřejnění in-
formací na internetu

„Podle nejnovějšího průzkumu společnosti AVG 
Technologies 31 % náctiletých uživatelů internetu 
lituje zveřejnění některých informací v prostře-
dí internetu. Ještě větší počet mladých uživatelů  
(39 %) už v minulosti zažádal o smazání obsahu, 
který se jich týkal. Nejčastějšími uváděnými dů-
vody je skutečnost, že se jim obsah nelíbil (65 %), 
nebo byl příliš osobní (31 %). Přestože 68 % uživa-
telů změnilo nastavení svého facebookového profi-
lu, aby znesnadnili své nalezení, jen těsně nadpolo-
viční většina (58 %) jich má povědomí o důležitosti 
soukromí na internetu a pouze 22 % dobře zná své 
přátele na Facebooku.“

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

absolvovala střední knihovnickou školu v Praze.  
V Městské knihovně v Bystřici jsem pracovala  
36 let a pravidelně navštěvovala kurzy a školení 
pořádané kladenskou a benešovskou knihovnou. 
Po odchodu do důchodu mě požádalo vedení obce  
o obnovení činnosti místní knihovny. Tuto nabídku 
jsem velice ráda přijala. 
Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak ne-
těší? Největší potěšení mi dělají spokojení a stále 
se vracející čtenáři. Netěší mě, když škola a rodina 

 
Akce v Městské knihovně Benešov

Anglické čtení pro děti
V úterý 25. listopadu se konalo pro děti ve věku 10-
15 let čtení zábavných anglických příběhů. Usku-
tečnilo se interaktivní formou se zapojením pří-
tomných dětí. Jednalo se o atraktivní formu výuky 
anglického jazyka. Spolu s městskou knihovnou akci 
spolupořádala společnost Language Corner - www.
languagecorner.cz.

Den pro dětskou knihu v Benešově počvrté
Zdobení vánočního stromečku a čtení z krásné 
knížky Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my si užily děti  
29. listopadu v benešovské knihovně. Čekalo je také 
zpívání koled, vyrábění vánočních dekorací, dokon-
ce i loutková pohádka O statečném kováři Mikešovi. 
Uskutečnila se soutěž o nejlepší vanilkové rohlíčky. 
Akci doprovázel vánoční prodej nových knih z na-
kladatelství Fragment.

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

upřednostňuje počítače před knihami.   
Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte vol-
no? Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, 
co jste v poslední době přečetla? Mám ráda histo-
rické romány jako je Egypťan Sinuhet a poslední 
kniha, kterou jsem si znovu přečetla, byla  Jak voní 
tymián od Marcela Pagnola. Jsou to vzpomínky au-
tora na rodnou Provence, kde pod jižním sluncem 
kvete levandule a tymián. 
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
něco ze svého soukromí? Přes všechno vytížení si na 
své koníčky čas udělám. Už asi dvacet let navštěvuji 
každý měsíc táborské divadlo a s manželem máme 
rádi cykloturistiku a v zimě lyžování. 
O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to 
sdělila našim čtenářům-knihovníkům? Touto ces-
tou bych chtěla poděkovat kolegyním z regionální-
ho centra benešovské knihovny, které mi pomáhaly 
radou i pomocí a bez kterých bych toto ocenění  ni-
kdy nezískala. 
Tak tato Vaše slova benešovské metodičky jistě po-
těší. Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám 
mnoho radosti z knihovnické práce.



Výtvarný kurz v Labyrintu

Další výtvarný kurz pro knihovníky se konal ve stře-
du 5. listopadu ve Středisku volného času LABYRINT 
Kladno. Zkušené lektorky opět připravily velmi ná-
padité aktivity, které jsme si na místě vyzkoušely. 
Čekalo nás dnes tolik populární gumičkování. Gu-
mičkují děti i dospělí, tak proč ne knihovnice? 
„Uháčkovaly“ jsme si hned několik různých náram-
ků, přívěsky ve tvaru kytičky a byly nám doporuče-
ny kvalitní originální gumičky i stavy pro gumičko-
vání - najdete je na www.rainbowloom-original.cz.
Druhá část kurzu byla věnována kouzlení s papírem. 
Potvrdilo se nám, že tento trochu opomíjený mate-
riál může udělat hodně radosti a přinese spoustu 
zábavy. Z malých různobarevných čtverců jsme si 
poskládaly alespoň několik jednotlivých kvítků, ze 
kterých lze slepit velkou harmonizační kouli.

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 12/2014

= 3 =

Papírové přebaly od čajových sáčků jsme použily 
pro tvorbu papírové mandaly. Skládáním a lepením 
jednotlivých sáčků je možné vytvořit opravdu nád-
herné růžice. Chce to alespoň trochu šikovné ruce a 
trochu fantazie (ta když chybí, pomůže internet :o).
Poslední technika, kterou jsme si vyzkoušely, bylo 
mramorování. Stačí nakapat několik kapek barev na 
hladinu vody a pak vzít papír nebo polystyrenovou 
kouli či vajíčka a poválet je po hladině. Barvy na ole-
jové bázi se drží na povrchu a my je takto nanese-
me na použitý materiál. Můžeme tímto způsobem 
získat orginální pohlednice, předměty pro ozdobu 
nebo malé dárky pro naše blízké.
Všechno, co jsme si vyzkoušely, můžeme využít při 
práci s malými i velkými návštěvníky našich kniho-
ven. Samozřejmě jsme si po celou dobu kurzu vy-
měňovaly další nápady a postřehy. Bylo to opět 
velmi milé tvůrčí setkání s příjemnými lektorkami 
a kolegyněmi. A můžeme se těšit za rok na viděnou 
v Labyrintu.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno

Současná slovenská literatura
Další přednáška o literatuře se uskutečnila 10. lis-
topadu v Městské knihovně Praha. Tentokrát to 
byla současná slovenská literatura. Paní lektorka 
PhDr. Jana Pátková, Ph.D., odborná asistentka Ka-
tedry středoevropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze spolu s paní Bc. Petrou 
Uhlířovou z fakultní knihovny připravily zajímavý 
přehled především oceňovaných titulů, tedy těch, 
které „bodují“ v literární soutěži Anasoft Litera. 

Paní Pátková představila díla, ve kterých jsou téma-
ta domov, fenomém outsiderství, i ta která se zabý-
vají literaturou regionů a etnik žijících na Slovensku. 
Ale i prózy na pomezí historického a společenského 
románu. Dále mimo jiné upozornila na některá lite-
rární periodika a zmínila též překladatele do češti-
ny. Prezentaci z přednášky si můžete prohlédnout 
ve Studijních materiálech na http://www.svkkl.cz/
cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/.
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Setkání knihovníků ve Zlonicích

Zrekonstruovaná a letos znovuotevřená Knihov-
na Zlonice mohla ve středu 19. listopadu přivítat 
účastníky Neformálního setkání knihovníků Středo-
českého kraje.
Hned po zahájení krátkým příspěvkem o městysu 
Zlonice a rekonstrukci budovy knihovny přítomné 
oslovil pan starosta Antonín Chochola. Poté pan 
starosta společnost knihovníků opustil a došlo na  
vzájemné představování, které plynule přešlo do  
neřízené diskuze na aktuální a vlastně věčné téma 
o nepřizpůsobivých uživatelích knihoven. Některé 
historky by určitě stály za zaznamenání v odborné 
knihovnické literatuře, např. ta o střelbě airsofto-
vou pistolí na uživatele knihovny v Mladé Boleslavi.

Paní Zoja Kučerová a Kateřina Nedvědová z Knihov-
ny Václava Štecha ve Slaném pak představily pěk-
nou prezentací svou knihovnu, dále např. worksho-
py a kreativní dílny pro dospělé i dětské čtenáře. 
Paní Míla Najmanová popsala také co spolu s dět-
mi dělají na Klubech čtení při školách. Zajímavým 
počinen, který přiblížila paní Věra Ungerová, je 
zapojení knihovny do iniciativy Fair Trade - http://
www.fairtrade-cesko.cz/#!. Jde o dlouhodobý pro-
jekt a knihovna chce svým nemalým dílem přispět  
k osvětě a podpoře prodeje fairtradových produk-
tů ve Slaném a okolí.
Paní Petra Sulejová si vzala za své představe-
ní  Knihovny města Mladá Boleslav. Poukázala na 
mnoho akcí pro veřejnost i knihovny v okolí, moc 
hezky mluvila o semináři o neslyšících, kterého se 
zúčastnila. Paní Kateřina Bíglová krátce pohovořila 

o titulu Středočeský Kramerius a o záslužné práci 
neprofesionálních knihovníků v regionu.
Paní Věra Zíka měla svůj příspěvek o svých začát-
cích v knihovně a o tom, jak se dostala k práci v 
knihovně ve Šlapanicích (přečtěte si v samostat-
ném článku).
Knihovna Zlonice, ve které vlídně vládne paní Ma-
rie Srbková, pořádá řadu akcí pro veřejnost. Dozvě-
děli jsme se, jaké hosty zde již přivítali, na besedě 
tu byli např. Karel Voříšek nebo Ivo Šmoldas.
Protože v příjemné atmosféře čas rychle pokročil 
a někteří již spěchali na autobus, rozloučili jsme 
se trochu kvapně a tak nedošlo na další příspěv-
ky. Nicméně setkání to bylo milé a podnětné. Velké 
poděkování patří paní Srbkové za ochotu a přípra-
vu setkání. Děkujeme. (Také za 2 recepty - dvojcti-
hodné koláčky a pudinkovo listové řezy, na setkání 
mimo jiné také podávané. Zájemcům je ráda pošlu 
e-mailem, prosím přihlaste se :o)

Eva Šenfeldová, KKC Kladno



Příběh knihovny ve Šlapanicích

Když mě před pěti lety požádal starosta obce, 
abych se ujala knihovny, vůbec jsem nevěděla do 
čeho jdu, ale znělo mi to vznešeně. Nikdy jsem jako 
knihovnice nepracovala, a moje poslední návštěva 
knihovny byla pouze z nutnosti, jelikož knihy Čuk a 
Gek a Jak se kalila ocel se v naší rodinné knihovně 
opravdu nenacházely. Kladný vztah ke knihám jsem 
si ale přeci jen vypěstovala, protože v naší rodin-
né knihovně byly knihy spisovatelů jako: Jirásek,  
Andersen, Němcová a další. 
Dala jsem tedy souhlas starostovi, že se o obecní 
knihovnu postarám. Ovšem stačil letmý pohled 
do místnůstky, které starosta obce říkal knihovna 
a bylo mi jasné, že tvrdá práce mě nemine. Byla 
zde cítit zatuchlina a plíseň, všude pavučiny a ná-
nosy prachu a zima. Asi třetina knih se nacházela  
v krabicích od banánů, podle nalezených lístků  
z knih mě bylo jasné, že jich spousta chybí. 
Nevěděla jsem čím mám začít, knihovnu mi vlastně 
neměl kdo předat a zasvětit mě do jejího chodu.
Začala jsem tedy velkým úklidem, všechno z regá-
lů, umýt, odprášit, zlikvidovat hmyz a plíseň. A pak 
začala ta další mravenčí práce. Ve starém vyřaze-
ném počítači jsem si vytvořila jakési tabulky v ex-
celu a začala s evidencí knih. Pomalu začali chodit 
první čtenáři, bylo otevřeno 2 hodiny týdně po celý 
rok. Na internetu, který ale v knihovně nebyl, jsem 
zjišťovala další možnosti, jak by měla malá knihov-
na fungovat. Musím říct, že obecní zastupitelstvo 
nebylo nijak mojí horlivostí pro knihovnu nadšené 
a přímo rozvoj knihovny jim přišel zbytečný, jelikož 
tu prý žije málo lidí.
Zkoušela jsem se zaregistrovat na Kurz knihovnic-
kého minima, ale bohužel byl obsazený a další bě-
žel až za rok. Mezitím ale přeci jen obec uvolnila pár 
korun na obnovu knižního fondu. Také obyvatelé 
obce začali na popud starosty svážet knižní dary a  
z původních asi 900 knih, bylo najednou skoro  
2 tisíce. Na hlavu a do knih dál padala omítka ze 
stropu a na moje už tříleté urgence nikdo nerea-
goval.
Na jaře roku 2013 jsem se konečně dostala do kur-
zu knihovnického minima. Byl to pro mě a mojí 
knihovnickou práci určitě velký přínos. Po jednom 
ze seminářů mi došlo, že když není zastupitelstvo 
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obce osvícené, musím na to jít jinak.
Na podzim roku 2013 byl Týden knihoven. Připra-
vila jsem v prostorách chodby obecního úřadu vý-
stavu starých tisků knihovny, tedy nejstarších knih, 
z nichž některé jsou ilustrované Mikolášem Alšem.
Většina návštěvníků ani netušila, jaké knihy tady 
vlastně jsou a jakou mají cenu. Pozvala jsem si děti 
a povídali jsme si o ilustrátorech a knížkách a děti 
malovaly obrázky. Dětem se to zalíbilo, pozvaly ka-
marády a další měsíc jsme vystřihovali hvězdičky 
na vánoční strom a lepili řetězy z barevných papí-
rů. Nevadilo, že jsem měla po akci lepidlo téměř 
všude, ale děti byly spokojené a hvězdy pověšené 
na jednom stromku v obci.
Stále jsem ale zjišťovala na internetu, že knihovně 
chybí sposta věcí. Hlavně pořádný počítač a dobrý 
knihovnický software. Knihovna byla konečně ofi-
ciálně zaregistrovaná na MK. Založila jsem alespoň 
webovou stránku, kde jsou uvedené knižní novinky 
a fotky z akcí. 
Když byl vypsán dotační program VISK3, tak jsem 
sama s nápovědou SVK Kladno vypracovala projekt 
na dotaci, koupi softwaru Clavius. Podařilo se a  
v červenci letošního roku byl Clavius zakoupen. 
V létě letošního roku také proběhla malá rekon-
strukce knihovny, aby čtenářům alespoň nepadala 
omítka na hlavu, jak se jedenkrát opravdu stalo. 
Poslední akcí knihovny bylo Gumičkové šílenství 
aneb naučte to svojí knihovnici. Maminky přivedly 
děti od 4 let, myslela jsem, že to nezvládnou, a tak 
jsem pro ty maličké připravila náhradní program, 
omalovánky a pohádky z počítače. Strašně jsem se 
spletla, gumičkovali všichni! V knihovně bylo ticho 
jako v hrobě a po dvou hodinách se dětem nechtě-
lo domů.
V příštím roce by měla proběhnout velká rekon-
strukce obecního úřadu a to včetně knihovny, která 
je součástí stavby. Prostory by se měly zdvojnáso-
bit a navazovat na další místnost, kde by se daly 
dělat různé společenské akce a setkání se zajíma-
vými hosty. V obci jsou děti i ze sociálně slabších 
rodin a tak by dostaly k dispozici počítač. Mám také 
v plánu pozvat třeba odborníky na logopedii a psy-
chologii. Knihovna by další místnost mohla využí-
vat, hlavně v zimních měsících, jako dětskou hernu 
a výtvarnou dílnu.

Věra Zíka, Obecní knihovna Šlapanice
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Návštěva v Třebichovicích

V letošním roce v adventním čase jsem v rám-
ci metodické návštěvy a rozvozu knih přijela do 
obce Třebichovice, která se nachází poblíž Kladna 
a leží pod Vinařickou horou. Knihovna je umístěna 
v budově obecního úřadu ve velké nově zrekon-
struované místnosti. Při vstupu do knihovny jsem 
okamžitě poznala, že to tam žije. Přivítala mne 
paní knihovnice Eva Peková, která mi řekla řadu 
zajímavých informací. Lidé v obci knihovnu hojně 
navštěvují. K dispozici  mají  dva PC s internetem. 
Kopírování, tiskárna a scanner jsou samozřejmos-

tí. Paní knihovnice nabízí i možnost kurzů obslu-
hy počítače. Aktuality o její činnosti jsem našla  
v Třebichovickém měsíčníku a potěšilo mne, že 
paní Peková informuje čtenáře o nových soubo-
rech z  výměnného fondu. 
Interiér slouží  také jako místo pro pravidelné vý-
stavy. V jejích prostorách byla aktuálně vystavena 
řada krásných dekorací  z pleteného papíru  s ad-
ventní a vánoční tématikou. Jedná se o výrobky ná-
vštěvníků knihovny a je možno si je prohlédnout 
i zakoupit na pravidelných adventních jarmarcích  
v obci.

Vladimíra Dörflerová, KKC Kladno

Vánoční výstava v kladenské knihovně

Unikátní sbírka vánočních předmětů, ozdob a de-
korací z posledního století je k vidění v Malé ga-
lerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně až do  
6. 1. 2014.
„Majitelka Lenka Urbanová je členkou Klubu sběra-
telů kuriozit a sběratelstvím se zabývá už 15 let. Za 
tu dobu nasbírala stovky vánočních předmětů, sta-
rých ozdob, dobových pohlednic, formiček na cuk-
roví, balicích papírů, stojánků a dalších předmětů  
s vánoční tématikou.
Výstava potěší každého, kdo si chce připomenout 
atmosféru Vánoc z dob našich babiček, kdo si chce 

 

zavzpomínat na období svého dětství nebo naopak 
kdo chce ukázat těm malým, že Vánoce byly krásné 
i bez plastových panenek a elektronických hraček.“

Výstavu bude doprovázet každoroční prodej vánoč-
ních slaměných ozdob a dekorací vyrobených uměl-
ci ze Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. 
Prodej bude probíhat ve dnech 15.–20.12.2014.
A zároveň bude možné u nás zakoupit výrobky vy-
tvořené dětmi z Dětského domova v Ledcích. Vý-
robky jsou s vánoční i nevánoční tematikou. Náku-
pem některého z výrobků podpoříte dětský domov.

Zdroj: http: //www.svkkl.cz
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Předvánoční čtení v benešovské knihovně

V dětském oddělení Městské knihovny Benešov se 
12. prosince uskuteční interaktivní anglické čtení 
příběhu s vánoční tématikou pod názvem How the 
Grinch stole Christmas. Akci pro děti opět pořádá 
spolu s městskou knihovnou společnost Language 
Corner.

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

Vánoční jarmark v Řevničově

„Řevničovské tvořilky srdečně zvou na vánoční jar-
mark, který se koná v knihovně v sobotu 6.prosince 
od 9.00 do 16.30 hodin. Ve vánočně  naladěném  
prostředí bude možné vybrat si ze širokého sorti-
mentu výrobků dárky pro svoje blízké i pro radost. 
Co můžete najít? Adventní věnce, svícny a věneč-
ky  na dveře, glycerínová mýdla, háčkované ozdoby, 
drobnosti z fimo hmoty, pletené ponožky,  šperky 
vyrobené různými technikami a komponenty na 
jejich výrobu, vánoční přání, vystřihovánky, dráto-
vané  výrobky, gumičky  a věcičky z nich,  perníčky, 
pergamenové drobnosti a spousty dalších  dekorací 
a dárků. Po  dobu  jarmarku bude připraveno pose-
zení s občerstvením.“

Zdroj: pozvánka na akciVýtvarný seminář v Kutné Hoře 
Seminář se konal 27.11. a obě fotografie pořídila  
a poslala nám metodička, paní Lucie Macháčková.

Prosincové aktivity v Městské knihovně 
Kutná Hora

3.12. od 9:30 „Vánoční Barborky“ - pořad určený 
pro seniory v Domově Barbora
4.12. od 17:30 „Adventní písně“ - Richard Pachman 
a Dita Hořínková - předvánoční setkání nejen u ad-
ventních písní
5.12 od 17:00 „Čertovské čtení v knihovně“ - miku-
lášská nadílka s pohádkovým čertem
10.12. od 9:30 „Poznáváme vánoční stromy a oříš-
ky“ - pořad určený pro Centrum Bartoloměj
16.12. od 14:30 slavnostní zakončení Univerzity 
volného času

Zdroj: http: //www.knihovna-kh.cz
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Poslechněte dobré zprávy

Pak že je jich málo! Je jich dost. Jen je jim poskyt-
nut menší prostor, než těm špatným. A právě to 
jsme se rozhodli razantně napravit a svolali jsme 
se na setkání knihovníků a knihovnic regionů Kla-
denska, Kralupska a Prahy – západ. Uskutečnilo se 
7. listopadu.
Hlavním garantem setkání bylo Krajské knihovnické 
centrum při Středočeské vědecké knihovně v Klad-
ně, příspěvkové organizaci, hostitelem opravdu mi-
lým a pozorným pak knihovníci z Městské knihovny 
v Roztokách u Prahy, paní Dana Votavová a vedoucí 
knihovny, pan Mgr. Michal Špaček. 
Setkání tohoto typu se pro region dlouho, předlou-
ho nepořádala, a tak jsme byli trochu v napětí, ko-
lik se nás vlastně sejde. A překvapením jsme kulili 
oči a křepčili radostí. Bylo nás osmnáct!

Přijela děvčata ze Statenic, Svrkyně, Velvar, Hřebče, 
Braškova, Velkých Přílep, Libčič nad Vltavou. Muž-
ský tým ve složení vedoucího Krajského knihovnic-
kého centra v Kladně pana PhDr. Radka Lišky a již 
zmíněného Mgr. Michala Špačka posílil knihovník  
z Úhonic a dobrovolník z letos oceněné knihovny 
ve Velkých Přílepech.  
Dokonce i hosta jsme měli. Knihovnici z Líbezni-
ce, která se nám ozvala s tím, že její knihovna sice 
patří k regionu Mladá Boleslav, ale protože se tam 
podobná setkání zatím nekonají, ráda by přijela 
za námi. Jistě! Vždyť přece knihovnické dveře jsou 
otevřeny každému! 

Program, který KKC v Kladně připravilo, nebyl zá-
vazný a tak na něj ani nedošlo. Knihovníci natěše-
ně představovali své knihovny, vyprávěli o akcích, 
seminářích a besedách, které pro své čtenáře při-
pravují, jeden přinesl výrobky  rukodělných prací, 
druhý nabízel kontakty na zajímavé hosty, které  
v knihovně měl, inspirace poletovala vzduchem, 
chuť zase něco zorganizovat čmárala do bloků po-
známky, tu vytryskl potlesk jako na divadle, tu po-
chvala. 
Pěkné to bylo. Moc pěkné. A pro nás závazné. 
Tato setkávání budeme pravidelně organizovat  
i v příštím roce. Na jarní měsíce, jen co sleze sníh a 
bude po plískanicích, pozveme knihovníky regionu 
Berounska a Rakovnicka. Všem dáme včas vědět 
a budeme se těšit, že se v hojném počtu sejdeme  
i s nimi.

Hana Matějčková, KKC Kladno
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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

Advent brzy vyvrcholí ...

Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!

přejí pracovníci Krajského knihovnického 
centra SVK Kladno

Prosincové akce v Knihovně Jana Drdy  
Příbram

„V úterý 9. prosince od 17 hodin zahájí paní Jana 
Froňková opakování cyklu z Dějin Umění. Společně 
se vrátíme do pravěku, prohlédneme si dochova-
né jeskynní malby, kresby, rytiny, plastiky Venuší a 
megalitické stavby.
V úterý 16. prosince od 17 hodin se společně s Jiřím 
Schmidtem projdeme po více či méně zapomenu-
tých brdských hradech: Valdek, Dršťka, Homberk, 
Hengst, Třemšín, Vimberk, Strašice, Javor a Bozeň. 
Na přednášce se dozvíte, zda jsou zmíněné hrady 
přístupné a jak se k nim nejlépe dostanete. Sou-
částí přednášky bude i trocha historie, popis sou-
časného stavu a samozřejmě i fotodokumentace.
První čtyři prosincová pondělí od 16.30 jsou vyhra-
zena setkáním nad Texty z 20. století. Ke slyšení 
budou texty a pikantnosti ze života našich význam-
ných autorů. Přednášet bude Stanislav Sloup.“

Zdroj: http: //www.kjd.pb.cz

Adventní čas v Knihovně města Mladá  
Boleslav

„Půjdem spolu do Betléma - V úterý 9. prosince 
2014 v 16 hodin začne v zasedací místnosti knihov-
ny představení seniorského divadla HEČ „Půjdem 
spolu do Betléma“.
Knihovna tvůrčí & vánoční - Ve čtvrtek 11. prosin-
ce 2014 od 16 hodin bude v oddělení pro děti při-
pravena tvůrčí dílna věnovaná vánočním svátkům. 
Děti si poslechnou pěknou pohádku a nazdobí si 
vánoční perníčky.“ 

Zdroj: http: //www.kmmb.cz

 


