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Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
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MALÝ BULLETIN  
K N I H O V E N  S TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

říjen 2009
ročník 1, číslo 2

Vaše návrhy pro název bulletinu: 

Mezi námi, Co Vás zajímá, Knihoviny, Naše téma, Mezi řádky, 

Knihovnické doremi, Prostor pro Vás, Spisomil 

Nejvíce návrhů poslala paní Bartoníčková z březnické knihovny. 

Děkujeme. 

Vyberte a napište nám, který název se Vám líbí nejvíce.  

Informujeme, chválíme:  

Potěšila nás některá čísla v ročních výkazech o knihovně za rok 2008. Chválihodný počet 21 studijních míst má Místní 

knihovna Dalešice (50 obyvatel, okres Mladá Boleslav), která byla minulý měsíc nově zrekonstruována a slouží i jako 

společenská místnost obce. V České republice je v neprofesionálních knihovnách (obsluhujících populaci přibližně do 

2 000 obyvatel) v průměru 4,6 míst. Také oceňujeme, že paní knihovnice Hašlarová eviduje 17 čtenářů, tj. 34 % 

obyvatel obce.  

V Obecní knihovně Petrovice (1 361 obyvatel, okres Příbram, http://naseknihovna.cz/petrovice/) je 30 studijních míst 

a paní knihovnice Talaváňová zapůjčila každému čtenáři průměrně 53 dokumentů (průměr v ČR je 30,1) a uspořádala 

11 kulturních akcí. Pro rok 2009 byla za Středočeský kraj nominována na cenu KNIHOVNA ROKU. Slavnostní 

vyhlášení vítěze soutěže bude 8. října v pražském Klementinu. 

Studijním místem se rozumí stolek se židlí, s počítačem nebo bez něj, např. ve volném výběru, studovně, 

půjčovně, seminární místnosti, čtenářském koutku v hudebním, dětském oddělení, ne však v přednáškovém sále, na 

chodbě. Je to i místo na detašovaném pracovišti, např. stůl s internetem na obecním úřadě. Proto není pravděpodobný 

údaj jedné z knihoven, že má 25 studijních míst na ploše 15 m2. 

Každá knihovna vytváří svůj fond podle potřeb 

čtenářů. Měl by však být aktuální a pro své čtenáře 

tedy zajímavý. Fond musí být doplňovaný 

systematicky s ohledem k místním podmínkám. 

Knihovna jej obohacuje pravidelně novými tituly tak, 

aby byly zastoupeny všechny druhy dokumentů. 

Zastaralé, opotřebované a poškozené dokumenty je 

třeba vyřazovat.  

 

Doplňování knihovního fondu  
aneb Zvolte si pro Vás ten nejlepší způsob 

Jak získáváme knihovní fond: 

• Nákupem – je to nejběžnější postup 

• Výměnou – uskutečňuje se na základě dohody mezi 

knihovnami 

• Převodem – jde o přejímání knihovních jednotek, 

které vyřadila jiná knihovna 

• Darem – jedna z možností doplňování fondu 

• Povinným výtiskem – uplatňují pouze vybrané 

knihovny (dáno ze zákona) 
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Dozvěděli jsme se:  

Nová budova knihovny ve Velkých Popovicích (2 230 obyv., okres Beroun) byla postavena roku 2006. Prostorná 

a světlá novostavba je propojena se základní školou, což umožňuje intenzivní práci s dětmi.  ZUŠ v těchto prostorech 

pořádá výstavy a koncerty a obec využívá knihovnu i pro pořádání tanečních kurzů pro dospělé a dalších akcí. 

Paní starostka obce Svatá na Berounsku (388 obyv.) se rozhodla i kvůli bulletinu zřídit mailovou schránku přímo pro 

paní knihovnici Helenu Svobodovou. To je příklad hodný následování. 

Paní knihovnice Helena Novotná z Dobšic (170 obyv., okres Nymburk) absolvovala kurz počítačové gramotnosti. 

Na něm se naučila pracovat tak dobře, že mohla sama připravit velice pěkný leták pro dobšické Muzeum Keltů. 

Nejběžnější postup při doplňování knihovního fondu 

je klasický nákup. Pro malé knihovny je to opravdu 

dobrý způsob. Knihovník se obrací na nejbližšího 

knihkupce, aby mu poskytnul novinky. Je vhodné se 

dopředu připravit a na internetu si zjistit, jaké tituly 

právě vyšly a které by se do fondu místní knihovny 

hodily. Pro takovýto průzkum trhu jsou vhodné 

některé webové stránky, na mnohých se dá výhodně 

nakoupit. Uveďme příklady: 

• www.portalknihy.cz - podrobná anotace titulů, 

možnost nákupu 

• www.sckn.cz – denní novinky s anotacemi 

• www.almanachlabyrint.cz - anotace titulů 

s nákupem na www.kosmas.cz 

• www.iliteratura.cz - recenze 

Nakupujeme nové knihy 
aneb Od knihkupce k internetu 

MALÝ BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Nákup přímo u knihkupce je jistě vhodný a navíc může 

být velmi příjemný díky onomu osobnímu kontaktu 

nebo přímo přátelskému vztahu, který se může mezi 

knihovníkem a obchodníkem vytvořit. Navíc místní 

knihkupec bude mít určitě regionální publikace, které 

jinde nemusí být k dostání. 

 

             

Náměty na téma propagace knihovny 
aneb Máte dobré nápady 

Knihovník Zdeněk Fous, který se vzorně stará 

o Veřejnou knihovnu Lidice (444 obyvatel, okres 

Kladno), připravuje každý měsíc tištěný Zpravodaj OÚ 

Lidice a pravidelně jej rozesílá e-mailem. Vždy je jedna 

stránka věnována novým knihám včetně jejich fotografií 

a stručné charakteristiky. Lidický on-line zpravodaj jako 

třetí verzi nabízí obecní web http://www.obec-lidice.cz. 

Knihovník SVK v  Kladně Rostislav Blecha pravidelně 

pořádá pro příznivce roztomilých drobností a pěkných 

výrobků malou výstavu. I tak může propagovat knihovnu. 

       Ukázka z výstavy ► 
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Napsali jste nám  
aneb Inspirace pro každého 

Tento bulletin a jeho další čísla najdete na http://www.svkkl.cz/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

Pirátské léto 2009 

Městská knihovna Nymburk se letos o prázdninách proměnila v pirátskou loď. Tak jako každý rok si i letos 
pracovnice dětského oddělení lámaly hlavu s tím, jak zpříjemnit dětem prázdniny, přilákat je do knihovny a dopřát 
těm, které zůstávají o prázdninách ve městě, nějaké to povyražení. Navázaly jsme proto na úspěšné Indiánské léto 
2008, které si získalo o loňských prázdninách mnoho příznivců mezi malými i velkými čtenáři. Stačilo už tedy jen 
vymyslet, na co si letos o prázdninách budeme s dětmi hrát. Knihy o pirátech jsou mezi dětmi stále oblíbené, proto 
jsme nemusely přemýšlet příliš dlouho. 

Dětské oddělení se na celé prázdniny stalo pirátskou lodí, která s dětmi plula vstříc dobrodružstvím. Každý čtenář, 
který se u kapitánky (knihovnice dětského oddělení) nalodil, dostal pirátský palubní lístek. Do tohoto lístku pak 
napsal své pirátské jméno a mohl se vydat na dobrodružnou pirátskou plavbu. Pro děti bylo připraveno celkem 
sedm úkolů, které musely splnit, aby získaly pirátský poklad. Bylo třeba vybarvit a vystřihnout piráta, složit pirátskou 
lodičku, připevnit na lodičku vlastnoručně vyrobenou vlajku, složit pirátskou čepici, vyluštit pirátský kvíz a sestavit 
pirátskou truhlu. Pro piráty, kteří již dokázali číst a psát, byla v knihovně připravena cesta kolem světa, při které si 
nejenom zopakovali své znalosti o jednotlivých zemích světa, ale naučili se vyhledávat knihy v regálech knihovny. 
Každý pirát, který splnil všechny úkoly, získal do své truhličky sladkou odměnu a mohl si vybrat něco ze společného 
pirátského lupu, který byl ukryt v dětském oddělení ve velké pirátské truhle. 

Vyvrcholením celého Pirátského léta byla Velká pirátská plavba, 
která se uskutečnila poslední srpnový čtvrtek odpoledne. Jednalo 
se o odpoledne plné soutěžení a her. Každý malý čtenář měl za 
úkol během plavby splnit deset pirátských úkolů. Kdo chtěl získat 
část tajné mapy s pirátským pokladem, musel obehrát velkého 
piráta v kostkách, naučit se vázat uzel, nechat si namalovat 
pirátský obličej, dostat papírovou lodičku pomocí vlastního dechu 
do cíle, ulovit v truhle pokladů pomocí prutu s háčkem šperky, se 
zavázanýma očima vyhrabat z truhly plné pilin roztodivné 
předměty, přenést perlu na polévkové lžíci do bezpečí, shodit koulí 
všechny kuželky, vyřešit pirátské hádanky a vyvést piráta 
z bludiště. Na každého soutěžícího po splnění všech úkolů čekala 
odměna v podobě pirátského balonku a sladkosti. 

 

A co by to bylo za knihovnu, kdyby se tu nečetlo? Poslední prázdninový týden jsme coby piráti četli dětem 
z pirátských knih. Pirátského léta v knihovně se během prázdnin zúčastnilo asi 150 dětí, které odcházely 
s úsměvem na tvářích a s tím, že se co nejdřív do knihovny zase vrátí. A my už teď přemýšlíme, jaké dobrodružství 
si pro děti připravíme na příští léto. Námětů je hned několik. Vyrazíme do Egypta za vykopávkami? Zahrajeme si 
s dětmi na rytíře? Nebo se s Vikingy vypravíme na velkou plavbu za dobrodružstvím? Uvidíme…   

Marie Lebdušková  
Městská knihovna Nymburk 

 

Nezapomeňte  sledovat knihovnické aktuality na http://www.svkkl.cz/ v oddílu Pro knihovny! (např. 

o propagaci knihoven na Polabském knižním veletrhu, o Týdnu knihoven a dalších plánovaných akcích) 

MALÝ BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 


