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Letošní cena Krameria putovala do Mutě-
jovic (region Kladno)

Rozhodovat o tom, komu bude udělena cena pro 
nejlepší knihovnici regionu je pro nás vždycky těž-
ké. Kritéria, kterými bychom se měli řídit, jsou jas-
ná, ale když máte na stole v užším výběru několik 
rovnocenných jmen a zdatností, co potom?
Z letošní licitace tedy vyšla vítězně paní Pavla Staň-
ková z Obecní knihovny v Mutějovicích (800 oby-
vatel)
A která kritéria byla rozhodující?
Paní Pavla Staňková se stará o obecní knihovnu od 
roku 2002. Během několika mála let se jí podařilo 
navázat komunikaci se zastupiteli obce, získat je-
jich podporu a pomalu přetvářet původně téměř 
nenavštěvovanou knihovnu v kulturní centrum 
obce. Dočkala se i nedávného přestěhování do 
nově zrekonstruovaných prostor, nového vybavení 
a pravidelné finanční podpory.
Aktuální fond, katalog na webových stránkách, 
anonce připravovaných akcí, využívání služeb MVS, 
spolupráce s Městskou knihovnou v Rakovníku, se 
Středočeskou knihovnou v Kladně je dnes samo-
zřejmostí. A tyto služby využívají jak děti, tak i do-
spělí čtenáři.
Vzhledem k tomu, že v obci velice dobře funguje 
základní škola, která pravidelně pořádá např. Noci 
s Andersenem, rozhodla se paní Staňková pracovat 
především s dospělým čtenářem.  A uznejte sami, 
kategorie dospělý čtenář je hodně náročný úkol. 
Takže cílený fond a především cílené semináře, 
přednášky a další akce.

Osvědčila se např. pravidelná spolupráce se spi-
sovatelkou Martinou Bittnerovou a jejími pohledy 
na ženy české literatury, s cestovatelem Ondřejem 
Valáškem nebo světově známým mykologem ing. 
Jiřím Baierem. Znalosti o historii regionu mutě-
jovickým čtenářům a návštěvníkům knihovny 
pravidelně zprostředkovává Mgr. Lenka Šmídová  
z rakovnického muzea, stejně jako paní Miroslava 
Hoblíková z muzea v Novém Strašecí, či PhDr. Zde-
něk Kuchyňka ze Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně. 
Na seniorskou skupinu se zaměřují motivační be-
sedy spisovatelky Anny Johany Nyklové, která si ve 
svých 72 letech splnila sen a sama se na tři měsíce 
vypravila na Nový Zéland.  S obrovským nadhledem 
o této cestě vypráví i ve své knize Babka Ťapka.
Nezapomíná se zde ani na odborné semináře tré-
nování paměti, latiny, internetového zeměpisu a 
informační hygieny, kdy pravidelně přednáší PhDr. 
Jakub Pavlík ze Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně.  
To, že cílovou skupinu dospělých zvolila správně, 
dokládá i hojná účast na těchto akcích. Pravidelně 
je totiž navštěvuje 20 až 30 návštěvníků. 
Pan starosta Martin Pinka dokonce v nadsázce uva-
žuje o tom, že namísto besed uspořádá veřejné za-
sedání zastupitelstva, na které obvykle přijde pár 
občanů. O jeho humoru a velké podpoře knihovně 
svědčí i to, že při andersenovské noci, kdy se děti 
za tmy přesouvají za příběhy do knihovny, rozesta-
ví s paní knihovnicí zapálené svíčky po budově a  
v knihovně pak hrají pohádkové bytosti. 
Jestli si obléknou císařovy nové šaty, nebo mohou 
děti zahlédnout malou mořskou vílu, či cínového 
vojáčka, nevíme. Jediné, co víme, je to, že to všem 
mutějovickým jde pěkně dohromady. 
A to je nad rámec všech kritérií.

Napsala Hana Matějčková, metodička KKC Kladno
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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněný-
mi titulem Středočeský Kramerius 2015

Paní Pavla Staňková je dobrovolnou knihovnicí  
v Obecní knihovně Mutějovice, obsluhovaný regi-
on Kladno. Dne 8. října 2015 byla odměněna za své 
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kra-
merius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak 
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Staň-
kové zeptali:
Paní Staňková, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? O tom, že budu navržena na cenu Kra-
merius jsem se dozvěděla od paní Hany Matějčko-
vé ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Tato 
zpráva mě velmi překvapila, ale zároveň i potěšila. 
Motivuje mě k další nové práci, kdy se chci věnovat 
akcím pro děti.
Už Vaši čtenáři vědí, že jste titul získala? Jaká byla 
jejich reakce? Reakce čtenářů byla příjemná, moc 
jim děkuji.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. Naši knihovnu najdete v rekon-
struovaných prostorách v budově obecního úřadu. 
Knihovna je celkem ve čtyřech místnostech, ve 
kterých je rozdělena pro dětské čtenáře, dále be-
letrie pro dospělé a naučná literatura. Otevřena 
je v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách.  
V knihovně máme  v současnosti zaregistrováno 77 
čtenářů z toho je 30 dětí. Stav knihovního fondu je 
7 700 knih. Velkým obohacením je půjčování knih  
v rámci výměnného fondu ze SVK v Kladně a z Měst-
ské knihovny v Rakovníku. S touto službou máme 

velmi dobré zkušenosti a ročně tak obohatíme náš 
knihovní fond o 500 knih. Pro naše čtenáře může-
me zajistit přes služby meziknihovní vypůjčování 
knih (MVS) Středočeské vědecké knihovny v Klad-
ně konkrétní titul, podle požadavku čtenáře. Tuto 
službu využívají také studenti, kdy si půjčují knihy 
pro povinnou četbu. Kromě knih tady najdete ča-
sopisy Vlasta, Praktická žena a pro mládež Bravo.  
V knihovně je rovněž k dispozici internet. K nahléd-
nutí do knihovny slouží elektronický seznam knih 
na stránkách obce. Každý měsíc pořádáme jednu 
besedu nebo přednášku na různá témata.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Od roku 
2012 pořádáme v naší knihovně cyklus předná-
šek. Jedná se většinou o jednu besedu v měsíci a 
do současnosti proběhlo 28 přednášek. Delší pau-
zu jsme měli pouze v loňském roce, kdy probíhala 
rekonstrukce zasedací místnosti, kde přednášky 
probíhají. Snažím se, aby výběr témat byl pestrý. 
Přednášky trvají většinou 1,5 hodiny a chodí na ně 
kolem dvacítky návštěvníků, za což jsem moc ráda 
a tímto zvu i další nové posluchače a zároveň čte-
náře. Ráda bych Vám představila naši činnost, co se 
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týká přednášek, na které se většinou scházíme ve 
stejném složení posluchačů.
První přednášky byly zejména z literatury se spiso-
vatelkou Martinou Bittnerovou, se kterou jsme se 
za období pořádání přednášek setkali celkem pět-
krát. Besedy o jejích vydaných knihách byly vždy 
zajímavé a poučné. Jednalo se o besedy na téma 
„Spisovatelky a ERÓS - Utajené životy českých žen“,  
„Zajímavosti ze života Boženy Němcové“, „Známe 
osobnosti 19. století a jejich partnerský život“ – do-
zvěděli jsme se o životě M. D. Rettigové, J. K. Tyla, 
K. H. Máchy, K. H. Borovského, K. Světlé a S. Podlip-
ské, dále pak přestavení knihy „Utajené životy slav-
ných Čechů“, kdy jsme se dozvěděli zajímavosti ze 
života K. H. Máchy, Vojty Náprstka, Jiřího Karáska 
ze Lvovic, S. K. Neumanna a dalších osobností. Za-
tím poslední beseda byla o vydané knize „Utajené 
životy slavných Češek“. 
Největší zájem je o besedy s promítáním fotogra-
fií cestovatele Ondřeje Valáška, který navštívil naši 
knihovnu celkem pětkrát. Spolu s ním jsme se po-
dívali do Afriky -  přednáška na téma „Černo-bílá 
jižní Afrika“, „Neuvěřitelná Indie“, kdy nám Ondřej 
Valášek přiblížil mimo řady zajímavostí, historic-
kých památek, také přírodu a život obyvatel „mi-
liardové“ Indie, dále následovala přednáška s ná-

zvem „Via Baltica“ z cesty po Polsku, pobaltských 
zemích a Ruské federaci. V listopadu jsme si díky 
přednášce s názvem „Egypt, země dvou světadílů“ 
přiblížili život u břehů Rudého moře.  Beseda s ná-
zvem „Hellada, aneb maratón po pevninském Řec-
ku“ nám přiblížila jih východní Evropy, současnost, 
bohatou historii a přírodní krásy pevninského Řec-
ka. Zatím poslední přednáška s Ondřejem proběhla 
v měsíci září, kdy nás zavedla do severozápadní čás-
ti afrického kontinentu, kde jsme měli možnost po-
znat a dozvědět se mnohé informace o současném 
životě, zajímavé historii a nádherných přírodních 
krásách, či jiných zajímavostech Maroka. Cesto-
pisná beseda měla název „al-Maghreb“, země hor, 
pouště, moře, boha, krále a marocké máty. Opět se 
nám všem líbila. Přednes Ondřeje je velmi poutavý 
a v případě pořádání přednášek u vás v knihovnách 
ho i ráda doporučím. Již dvakrát přednášel Ondřej 
Valášek i pro žáky Základní školy Mutějovice v rám-
ci knihovny.
V září loňského roku naše pozvání přijal pan Ing. Jiří 
Baier, významný světový mykolog, autor několika 
knih a atlasů o houbách. Přednáška s názvem „Vše 
o houbách“ byla velice zdařilá. Pan Baier nám po-
psal na čerstvě nasbíraném košíku hub každou hou-
bu zvlášť a přidal zajímavé vyprávění. Přednáška se 
moc líbila.
Autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové, kte-
rá si ve svých sedmdesáti dvou letech splnila dávný 
sen z mládí a vypravila se sama na tři měsíce na 
Nový Zéland. O této cestě vydala po pěti letech kni-
hu „Babka Ťapka – Na kraji světa, aneb Nový Zéland 
očima české babičky“. Její vyprávění se moc líbilo.
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Naše pozvání přijal také PhDr. Jakub Pavlík ze Stře-
dočeské vědecké knihovny v Kladně, který u nás 
přednášel celkem čtyřikrát. Témata „Trénování 
paměti v každém věku“, „Mluvíme latinsky, aniž  
o tom víme“, kdy jsme se dozvěděli, že latina i češ-
tina patří do indoevropské jazykové rodiny a mají 
mnoho společného, nejen mnoho velmi podob-
ných slov. Dále „Zeměpis na internetu“ a „Lidská 
paměť a informační hygiena“.
Celkem třikrát u nás přednášela Mgr. Lenka Šmí-
dová z Muzea T.G.M. v Rakovníku a to na téma 
„Velikonoční zvyky“, „Dějiny dámského odívání“ a 
naposledy letos na téma „Lidové zvyky – rodinná 
obřadnost“.
„Zdravý životní styl“ název další besedy tentokrát 
s výživovou poradkyní Petrou Štětinovou o stra-
vovacích návycích, ale i zlozvycích, kde jsme měli 
během přednášky možnost ochutnávky zdravých 
potravin.
V předvánočním čase nám ředitel Sládečkova vlas-
tivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
přiblížil adventní a vánoční zvyky na Kladensku a 
Slánsku „Na Vánoce dlouhý noce…“. Byla to pří-
jemná beseda před vánočními svátky. S panem Ku-
chyňkou jsme se setkali znova a to tento měsíc, kdy 
jsme si poslechli zajímavé vyprávění na téma „Sv. 
Václav a jeho úcta v regionu“. 
V únoru 2015 nám poutavě přiblížil Ukrajinu  
Ing. Václav Vohralík na téma „Ukrajina - země k na-
vštívení“, stát, o kterém se v současné době hodně 
mluví. S panem Ing. Vohralíkem, který je místní ob-
čan, plánujeme další přednášky.
V dubnu 2015 u nás proběhla přednáška s besedou 
a promítáním fotografií paní Miroslavy Hoblíkové, 
pracovnicí muzea v Novém Strašecí na téma „Film 
první republiky“. Dozvěděli jsme se o počátcích fil-
mové kinematografie, založení filmových ateliérů, 
či ateliérů založených Tomášem Baťou ve Zlíně a 
o filmových hvězdách stříbrného plátna v dobách 
první republiky.
Mezi posledními byla přednáška Romana Hartla 
na téma „Deset literárních zastavení s rakovnic-
kým chmelem a pivem“, která byla velmi zajímavá, 
protože pěstování chmele a vaření piva neodmysli-
telně patří k Rakovnicku. Roman nám přiblížil časy 
minulé v době sklizně chmele  v našem okolí. 

Roman Hartl u nás přednášel ještě na téma „Lite-
rární toulky Poddžbánskem“. Jelikož se beseda tý-
kala našeho regionu, všem se moc líbila. Další bese-
da s Romanem byla na téma „Výlety s turistou“, kdy 
přiblížil známá i neznámá místa mezi Berounkou a 
Ohří. S Romanem plánujeme další přednášky o na-
šem regionu.
Máme před sebou naplánované přednášky. V pro-
sinci k nám zavítá Mgr. Magdaléna Elznicová, ředi-
telka Muzea T.G.M. v Lánech s tématem „Masaryk 
a Lány“, na měsíc leden máme připravenou před-
nášku se spisovatelkou JUDr. Jitkou Lenkovou „Zá-
hady a tajemno“ a v únoru se budeme těšit na Rad-
ka Remara, který nám přiblíží život sov.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Zastu-
pitelstvo obce činnost knihovny maximálně pod-
poruje, jak každoročním doplňováním knihovního 
fondu nákupem nových knih, tak pořízením data-
projektoru a plátna na promítání při přednáškách. 
Na nic si nemůžu stěžovat. 
Teď několik otázek. Jak jste se dostala k této profesi 
a jaká byla Vaše původní profese? Knihovnici jsem 
začala dělat po mateřské dovolené. Předtím jsem 
pracovala jako účetní. Mám vystudovanou ekono-
mickou školu.
Co Vám působí největší radost? Největší radost 
mám, když přijdou děti z místní školy a knihovna 
ihned ožije. Dále pak mám vždy radost ze zaplněné 
zasedací místnosti při přednáškách.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu, třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Sama moc času na čtení také nemám, ale ráda si 
přečtu nějakou pěknou knihu ze současnosti.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
ještě něco ze svého soukromí? Ze svého soukromí 
můžu prozradit, že mám ráda naši malou zahrádku, 
na které trávím čas při pěkném počasí, čas stráve-
ný s vnoučaty a s manželem o víkendu vyrážím na 
fotbal.
Přejeme Vám stálou radost z knihovnické práce, 
mnoho návštěvníků na všech příštích akcích, které 
pořádáte, a dostatek času na vnoučata, zahrádku i 
na ten fotbal :)  Ať se Vám daří!

Děkujeme Vám za rozhovor.



Setkání středočeských knihovníků  
v Městské knihovně Sázava

Tentokrát jsme se 11. listopadu rozjeli do Městské 
knihovny v Sázavě, kde se konalo podzimní setká-
ní knihovníků našeho kraje. Obě zdejší knihovnice 
paní Libuše Brošová a paní Jana Bubeníková nás 
vřele přivítaly.
Za Krajské knihovnické centrum krátce promluvil a 
všechny přivítal pan Radek Liška. 
A jako první nás o činnosti své knihovny sezná-
mily právě kolegyně ze Sázavy. V novém prostoru 
knihovna sídlí od roku 2012. Má zde skvělé pod-
mínky pro přípravu akcí pro děti. Pravidelně pro ně 
chystají Krasočtení, Zpívánky a recitační soutěže. 
Ve spolupráci se školou připravují projekty, nejvý-
znamnější byl projekt Brána ke vzdělání - Vzhůru 
na palubu, knížky čekají. Jeho cílem bylo ukázat dě-
tem, že čtení je fajn. Díky němu vznikly čtenářské 
kluby a projekt tak dál úspěšně pokračuje.
Pro dospělé v Sázavě připravují třeba cestopis-
né besedy, například s paní Drozdovou z Obecní 
knihovny ve Stříbrné Skalici nebo s paní Vrtalovou 
povídání o Finsku.
S prezentací své knihovny si poté vzala slovo paní 
Vladimíra Zemánková z MěK Poděbrady. Hovořila  
o náročné rekonstrukci, ve které je knihovna od říj-
na roku 2014. Ale také o každoročním zábavném 
pasování dětí na čtenáře nebo o nové službě, roz-
nášce knih seniorům nad 75 let. Těmto čtenářům 
a také handicapovaným lidem knihovnice dovezou 
knihy až domů. Tato služba je jednou za měsíc nebo 
dle dohody. Knihovnice pak veze knihy za čtenáři 
na kole v batohu :) 
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Potom už nám ukazovala fotografie ze zlonické 
knihovny paní Marie Srbková. Také její knihovna 
prošla nedávnou velkou rekostrukcí, ale dnes už 
má za sebou opravdu pěknou a pestrou řádku akcí, 
soutěží, exkurzí a především besed. Do Zlonic při-
jeli například Pepa Fousek, Ivo Šmoldas, Karel Vo-
říšek či Tereza Pokorná (Herzová). Pozváni byli také 
Karel Smyczek, Jiří Grygar, Jiří Suchý nebo Jaromír 
Bosák. Pěknou prostornou knihovnu nelze nevyu-
žít pro konání výstav, takže i ve Zlonicích si mohli 
návštěvníci prohlédnout např. výstavu o Karlu Čap-
kovi.
Také knihovnice z Kolína měly o čem hovořit. Se-
známily nás s velice žádanou aktivitou - čtením pro 
děti v nemocnici a pro seniory v domově důchod-
ců, kam dochází knihovnice jednou za týden. Pro 
seniory je určeno také velmi oblíbené výtvarné 
tvoření. Kolínští mají v plánu také uspořádat pu-
tování po zajímavostech v okolí města. Knihovni-
ce pak nadšeně mluvily o happeningu ve Vyškově, 
kterého se zúčastnily, dále také o univerzitě třetí-
ho věku, kterou připravují pro své uživatele, a také  
o půjčování audioknih, jež dnes začínají být tolik 
populární. Závěrem nás všechny pozvaly na Den 
pro dětskou knihu se Čtyřlístkem, zábavnou akci 
pro děti a jejich rodiče (viz článek na str. 9).
Během příjemného a inspirativního povídání  
u kávy, čaje, chlebíčků a výborných zákusků dopo-
ledne rychle uteklo. Ale sázavské knihovnice pro 
nás připravily ještě bonusový program. Domluvily 
nám exkurzi do Centra sklářského umění http://
www.cestyskla.cz/. A tak jsme si prohlédli starou 
sklářskou huť František a novou expozici sklářské-
ho umění, to vše za velice poutavého odborného 
výkladu. Bylo to skvělé završení našeho setkání. 
Poté jsme se již rozjeli do svých knihoven a domo-
vů. Veliké poděkování náleží sázavským knihovni-
cím za jejich ochotu, vstřícnost a organizaci celého 
setkání. Předali jsme si užitečné nápady a vzájem-
ně jsme se obohatili. Do Sázavy ještě jednou...  
Děkujeme! 
Příští rok se zřejmě sejdeme v poděbradské měst-
ské knihovně. Její rekonstrukce by již měla být do-
končena a tak nás paní Zemánková na setkání do 
Poděbrad pozvala. Takže na viděnou v roce 2016.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Lovci perel

Před dvěma lety přišla Městská knihovna Hradce 
Králové s nápadem proměnit čtení v dobrodružství 
a dětem zábavnou formou zprostředkovat práci  
s knihou. 30. 11. 2013, na Den  pro dětskou kni-
hu, byl odstartován projekt Lovci perel. V současné 
době se mohou do projektu zapojit knihovny z celé 
republiky. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají 
perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý 
zisk v podobě opravdových perel. Zpracováno je 
více než 1300 dětských knih pro mladší i starší čte-
náře. V databázi Městské knihovny Hradce Králové 
jsou připraveny ke stažení otázky, přesně na míru 
ke konkrétní knížce.  
Tyto otázky si děti berou domů současně s danou 
knihou. Za každou vypracovanou otázku děti bez-
prostředně po odevzdání dostávají perlu. Každá 
sada otázek se skládá z povinné části (což jsou otázky  
z příběhu a snadno je odpoví každé dítě, pokud kni-
hu opravdu čte) a nepovinných otázek (které jsou 
obtížnější a vyžadují aktivní práci s příběhem).
Otázky a perly jsou základem hry, knihovna do-
poručuje pracovat s fyzickými perlami. Důležitá je 
také evidence dětí a jejich úlovků. Knihy perlorodky 
je dobré olepit na hřbetu nálepkami či jinak ozna-
čit, aby si jich děti všimly na jejich běžném místě  
v regále. Druhá možnost je vyčlenit pro perlorodky 
speciální místo. Pokud si dítě půjčuje knihu perlo-
rodku, je třeba mu k ní nabídnout příslušné otázky. 
Je praktické si otázky předtisknout a mít je seřaze-
né podle abecedy v deskách. 

V některých knihovnách se osvědčilo navlékání zís-
kaných perel na šňůry, které zůstaly po celou dobu 
hry v knihovně. (Každá šňůra perel byla označena 
jménem svého majitele.) Bylo to dekorativní a zá-
roveň motivující pro další hráče.
Je možné pravidelně zveřejňovat skóre lovu, udělat 
žebříček lovců i oblíbenosti perlorodých knih, nápa-
dům se meze nekladou.
Knihovna města Hradce Králové dále projekt zašti-
ťuje a poskytuje veškeré dokumenty a informace 
ke hře. Jde především o originální otázky a úkoly  
k dětským knihám s logickým schématem a jednot-
nou grafickou úpravou. Veškeré materiály mohou 
přihlášené knihovny stahovat na projekty.kmhk.
cz. Jsou to plakáty, nálepky na knihy, pravidla hry, 
prezenční listiny, diplomy atd. Pro přístup k herním 
materiálům je nutná registrace.
Autoři hry se dohodli na šíření hry pod licencí crea-
tive commons s následujícími podmínkami: 
1. uvádějte autorství (Knihovna města Hradce 
Králové) - nemusíte se starat o nic navíc, logo 
knihovny a licence je uvedena v patiččce každého 
dokumentu;
2. neužívejte dílo komerčně;
3. nezasahujte do díla - budeme rádi, když do hry 
Vy nebo Vaši čtenáři přinesou náměty na další kni-
hy a otázky, ale my je zpracujeme a dáme k dispo-
zici všem, aby hra zůstala konzistentní.
Kontakt: Knihovna města Hradce Králové, Bc. Ali-
ce Hrbková, pobočka Malšovice, tel. 495 264 687,  
e-mail:  perly@knihovnahk.cz

Zdroj: http://projekty.kmhk.cz/

Příběhy našich sousedů

Již čtvrtým rokem realizuje Post Bellum, nezisko-
vá organizace dokumentující vzpomínky pamětní-
ků důležitých historických fenoménů 20. století, 
projekt Příběhy našich sousedů. Žáci a studenti 
zapojení do projektu se stávají na několik měsíců 
dokumentaristy. Jejich úkolem je vyzpovídat pa-
mětníka důležitých událostí 20. století, za pomoci 
nejmodernější techniky natočit jeho vzpomínky a 
příběh novinářsky zpracovat. Další běh proběhne 

v lednu až červnu 2016. Do projektu se mohu ve-
dle škol zapojit také knihovny. Přihlášené knihovny 
budou vybaveny nahrávacím zařízením, proškolený 
pracovník povede dvou- až pětičlenný tým mladých 
dokumentaristů. Technika po skončení projektu zů-
stává v majetku knihovny. 
Zájemci se mohou obrátit na koordinátorku projek-
tu MgA. Kristýnu Koblasovou, kristyna.koblasova@
postbellum.cz, tel. 601 556 695.

Zdroj: http://www.postbellum.cz/
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Advent v dětském oddělení benešovské 
knihovny

3.12. - Když se čerti žení - zábavné odpoledne, kde 
všichni čertíci dostanou malou odměnu
10.12. a 17.12. - Voňavé vánoční čtení
23.12. - Vánoční dílna
V dětském oddělení jsme pro Vás dále připravi-
li prodej nových dětských knih a audioknih, bude 
probíhat do 17. 12.

Adventní tvoření pro dospělé se uskuteční od 
30.11. do 4.12.
2.12. bude Adventní setkání s hudebním kritikem a 
publicistou Jiřím Černým v tématickém hudebním 
pořadu Operní pěvkyně Jarmila Novotná.

A 10. 12. od 16:00 si můžete přijít poslechnout au-
torské čtení mladého autora (žák ZŠ Dukelská) de-
tektivních povídek Davida Veselého. Bude číst ze 
své povídky Další na řadě!

 Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/vypis/
informace/aktuality/

Migrující  knihobudka

Po knihobudkách z vysloužilých telefonních bu-
dek či drobných výměnných knihovničkách, které 
ve veřejném prostoru fungují pod správou lokální 
veřejné knihovny, byla v říjnu 2015 zřízena i kniho-
budka migrující. Jedná se o vícejazyčnou knihovnu, 
která je v současné době umístěna na oddělení 
pobytu cizinců Ministerstva vnitra v Koněvově uli-
ci na pražském Žižkově. Knihobudka bude po pár 
měsících migrovat na další oddělení pobytu cizinců  
v Praze. 
Knihobudka má ze dvou stran police na knihy, je-
den postranní panel je určen k zavěšení informač-
ních materiálů a protilehlý panel může sloužit pro 
zanechání písemného vzkazu či obrázku. Celá kon-
strukce je umístněna na kolečkách, v poličkách ná-
vštěvníci mohou najít knihy v češtině, angličtině, 
němčině, ruštině, španělštině a dalších jazycích. 

Zdroj: http://ikaros.cz/prazske-imigranty-zabavi-
migrujici-knihobudka

Křišťálová lupa 2015

V pátek 20. listopadu proběhlo v pražském diva-
dle Archa slavnostní vyhlášení jubilejního desáté-
ho ročníku ankety Křišťálová Lupa - Cena českého 
Internetu. V kategorii „nástroje a služby“ bojoval 
také jeden oborový projekt, generátor citací Cita-
ce.com, který se ve finálovém žebříčku hlasování 
veřejnosti umístil na sedmém místě. V kategorii 
"veřejně prospěšná služba" odborná porota oceni-
la projekt Paměťnároda.cz.

Zdroj: http://ikaros.cz/kristalova-lupa-2015

Kalendária na webových stránkách  
knihoven

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pravidelně sestavu-
je výběr z významných výročí, který zahrnuje soupis 
významných dnů roku a jubilea českých a zahranič-
ních osobností, zejména spisovatelů. Kalendárium 
najdete na webových stránkách knihovny: http://
www.kjm.cz/kalendarium.
Významná výročí osobností Středočeského kraje 
vybírá do svého kalendária Středočeská vědecká 
knihovna v Kladně. Jméno osoby je zároveň odka-
zem na záznam v databázi: http://www.svkkl.cz/cs/
katalog-a-databaze/kalendarium/.
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Přípravy na advent a Vánoce v Bohdanči

V sobotu 21. listopadu se v patře nad knihovnou 
sešli všichni, kteří si chtěli vyrobit svůj adventní vě-
nec. Místnost se proměnila v jedno velké pracoviš-
tě. Ten, kdo měl svůj věncový základ, začal rovnou 
s výzdobou a někdo si věnec teprve musel vyrobit. 
K výzdobě jsme měli větvičky ze smrků, jedliček, 
také ohebné březové větvičky, borové a modřínové 
šišky, bukvice, pecky ze švestek a meruněk, sušené 
pomerančové plátky, skořici i voňavý badyán. Dále 
stříbrné a zlaté gelové zdobení a další drobné oz-
důbky. Věnce jsme začali zdobit a nápady postupně 
přenášeli na zelené základy z větviček. Zanedlou-
ho se na pracovním stole objevilo plno originálních 
adventních věnců, každý z nich byl velmi krásný. 
Kdo skončil dříve, vyrobil si ještě například věnec 
na pověšení na dveře nebo svícínek či jiné vánoč-
ní dekorace, které mohou zkrášlit domov. Nakonec 

Suk  – čteme všichni 2015

Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana 
Amose Komenského vyhlašuje 23. ročník čtenářské 
ankety. Zapojte se do ankety o nejoblíbenější knihu 
pro děti a mládež vydanou v roce 2015.

Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu 
knihovny http://www.npmk.cz/node/692.
Pravidla soutěže jsou na http://www.npmk.cz/
node/24.
V lednu bude opět spuštěno také elektronické hla-
sování na webu http://www.npmk.cz/knihovna/.

Vyplněné anketní lístky můžete posílat do  
23. března 2016 na adresu: 
Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
Mikulandská 5 
116 74 Praha 1

Na obálku napište „Suk 2015“.
Vyhodnocení proběhne v Památníku národního pí-
semnictví ve středu 6. dubna 2015.

Zdroj: http://www.npmk.cz.

jako překvapení pro všechny, kteří na tvořivé se-
tkání přišli, připravila knihovnice drobnou ozdůbku 
– andílka z korálků. Jednoduchým způsobem si jej 
všichni  složili. Někteří se dostavili s mladšími sou-
rozenci, kteří však dali přednost hrám ve vedlejší 
místnosti a užili si odpoledne po svém. 
Venku se pomalu šeřilo a také začal drobně padat 
první letošní sníh, z něhož měly zejména děti vel-
kou radost. Z oken pozorovaly poletující sněhové 
vločky. K večeru se všichni rozcházeli domů se svý-
mi výtvory a určitě tím udělali radost nejen sobě, 
ale i blízkým doma a o první adventní neděli si 
mohli zapálit první svíčku na svém věnci. 
Další tvořeníčko se bude konalo 12. prosince ve 
14.00 hodin ve společenské místnosti bohdaneč-
ské fary. Tavili jsme vosk, ze kterého jsme si vyrobili 
zvonky jako vánoční ozdoby. 

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč



Den pro dětskou knihu v Městské  
knihovně Kolín

Kolem 150 dětí navštívilo i se svými rodiči v sobotu 
28. 11. naši knihovnu. Celé dopoledne bylo ve zna-
mení postaviček Čtyřlístku. Pro děti byla připrave-
na celá řada soutěží, rodiče jistě ocenili hrací kout-
ky pro děti a občerstvení.
Na stanovišti Poldy a Oldy dostaly děti své soutěž-
ní karty a mohly vyrazit na dobrodružné putová-
ní knihovnou. Ve sklepě je čekal zloduch Zádrhel,  
v 1. patře pak Pinďa, čarodějnic Morgavsa a Mor-
gana, ve 2. patře Káťa a Škubánek, Piráti, psí de-
tektiv a jeho kočičí pomocník a také tiskařský šo-
tek Jáchym. Děti si mohly vyrobit ozdobné kolíčky, 
záložky, zahrát deskové hry, luštit šifry, křížovky a 
plnit zábavné úkoly. Komu se podařilo vše splnit, 
dostal od kolínských dračic pěknou odměnu. Celou 
knihovnou se potuloval Bobík - nejčastěji jste ho 
mohli najít u občerstvení :)
Celé dopoledne bylo zakončeno slavnostním pře-
dáním cen výtvarné soutěže „Čtyřlístek v Kolíně“. 
Ceny předal místostarosta Kolína Mgr. Michael 
Kašpar. Porota vybírala z počtu téměř 400 výkresů.
Děkujeme všem sponzorům za krásné dárky – fir-
mám Euromedia, Egmont, Čtyřlístek, Robimaus a 
Kartografie. 
Těšíme se na viděnou příští rok na dalším Dni pro 
dětskou knihu nebo i dříve na některé z našich akcí 
– podívejte se na http://www.knihovnakolin.cz.

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín
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Vychází Bublifuk, komiksová revue pro 
kluky a holky od 7 do 12 let
Deset původních českých komiksů každého čtvrt 
roku

Piráti, roboti na páru, vynálezci, zelený vlk 
nebo knihomol, který si smlsne na komiksu! 
A nad tím vším spousty bublin. Komiksová re-
vue Bublifuk představuje české komiksové tvůr-
ce a nabízí holkám a klukům od 7 do 12 let de-
set původních komiksů a další hravé rubriky. 
Šéfredaktorkou a iniciátorkou projektu je spiso-
vatelka Klára Smolíková, která přibližuje anabázi 
projektu:  „Když jsem v květnu dostala ocenění 
Zlatá stuha za komiks Viktorka a vesmírná dob-
rodružství, měla jsem za sebou již řadu komikso-
vých workshopů v knihovnách. Opakovaně jsem 
vyslechla povzdechnutí, že u nás příliš takových 
komiksů nevychází. Chybí komiksy, které by pod-
chytily nejen začínající čtenáře, ale též děti starší, 
které potřebují komiksem ke čtení postrčit. Atrak-
tivní kulisy komiksových příběhů, akce a dobro-
družství strhnou ke čtení i kluky a holky, kteří jsou 
se čtením tak trochu na štíru. Proto jsem spřáda-
la plány na komiksový časopis a reálné obrysy jim 
dalo setkání se Stanislavem Juhaňákem z nakla-
datelství Triton, který se mým nápadem nechal 
strhnout a přislíbil vydat první čtyři čísla komikso-
vé revue. Nazvali jsme ji Bublifuk a jsem nadšená, 
že účast v projektu neodmítli autoři zkušení ani 
talentovaní výtvarníci na začátku profesní dráhy.“

A na co se můžete těšit v prvním čísle revue?
• Fernando a Stella předbíhají dobu a vynalézají 
kolo! Napsal Jiří W. Procházka a nakreslil Vojtěch 
Šeda.
• Piráti na suchu mají ostrov na obzoru! Napsala 
Klára Smolíková a nakreslil Lukáš Fibrich.
• Jak se dělá komiks, ve kterém myšák Chlup vy-
světlí, kdo je kdo v komiksu! Napsala Klára Smolí-
ková a nakreslil Viktor Svoboda.
• Roboti Píp a Půp a nečekaná oslava! Napsal Mar-
tin Šinkovský a nakreslil Ticho 762.
• Zelený vlk a příhoda Strach má velké oči! Napsala 
Kimea a nakreslil Karel Jerie.
• Prakomiksy! Karla Ladislava Thumu představil To-
máš Prokůpek.

• Tři mušketýři a příhoda První zkušenost! Napsal a 
nakreslil Petr Kopl.
• Hilfréd Hubertus Babočka a příběh Vzpoura stro-
jů! Napsal a nakreslil Tomáš Kučerovský.
• Trampoty principála Piškoty a epizoda Největší 
stan! Napsal Jiří W. Procházka a nakreslil Petr Šrédl.
• Knihomol Bubu a příhoda Ztracený komiks. Podle 
námětu Ondřeje Buchala napsala a nakreslila Bára 
Buchalová.
• A pár hravých a veselých nápadů navrch.

36 stran, brož., formát 168x240, 55,- Kč,  
ISBN 978-80-7387-955-6
http://www.komiksbublifuk.cz/
http://www.facebook.com/komiksbublifuk

Objednávejte na adrese:  
distribuce@triton-books.cz za 55 korun. 
Doporučujeme objednat si první čtyři čísla za zvý-
hodněnou cenu 200 korun! Využít můžete také 
e-shop nakladatelství Triton http://www.tridistri.
cz/bublifukpredplatne1-4.

Šéfredaktorka Klára Smolíková,  
klara.smolikova@tiscali.cz, tel. 604 176 034.

Mediální zastoupení: Radka Potměšilová,  
radka@2media.cz, tel. 724 702 241.
Kontakt na redakci Tritonu: Monika Jupová,  
jupova@triton-books.cz, tel. 226 220 020.

KOMIKSOVA REVUE PRO HOLKY A KLUKY '

!

N
O

V
A
'

už brzy ve vašich knihovničkách

www.komiksbublifuk.cz   www.facebook.com/komiksbublifuk

NENÍ MI TO FUK, proto 

Objednávejte na:
distribuce@triton-books.cz
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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

Výročí v prosinci... Jiří Trnka

24. února 1912, Plzeň-Petrohrad – 30. prosince 
1969, Praha

Jiří Trnka byl český výtvarník, ilustrátor, sochař, 
scenárista a režisér animovaných filmů, jeden 
ze zakladatelů českého animovaného filmu. Při 
svém prvním setkání s loutkovým filmem vy-
tvořil postavu Hurvínka. Roku 1945 se stal spo-
luzakladatelem studia Bratři v triku. Pro děti 
napsal a ilustroval pohádkovou knihu Zahrada.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Trnka

Příjemný adventní čas beze shonu, se za-
stavením s přáteli a krásné Vánoce plné 
pohody v rodinném kruhu Vám i Vašim čte-
nářům přejí 
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