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Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01 

www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111 

MEZI  NÁMI  

M A L Ý  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  

únor 2011 

ročník 3, číslo 2  

Ohlédnutí za literárními přednáškami 

Ve druhém pololetí loňského roku jste se mohli zúčastnit 

několika literárních přednášek. Byly organizované 

Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a 

financované z rozpočtu na výkon regionálních funkcí ve 

Středočeském kraji.  

V příjemném prostředí studovny Městské knihovny  

v Benešově se 3.11.2010 uskutečnila přednáška na téma 

Současná kniha pro děti a mládež. Lektorkou byla  

PhDr. Jana Čeňková, která působí na katedře žurnalistiky 

Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mimo 

jiné je literární kritičkou a čestnou předsedkyní české IBBY. 

Na přednášce se věnovala nejnovější dětské literatuře, 

historickým příběhům a pověstem pro děti i knihám pro 

dospívající. Jako hosta s sebou do benešovské knihovny 

přivezla autorku paní Alenu Ježkovou, která popularizuje 

českou historii prostřednictvím knih pro děti. Jistě všichni 

znají její díla Praha babka měst, Prahou kráčí lev nebo 

Staré pověsti české a moravské. Kromě toho, že představila 

své knihy, příjemně a civilně vyprávěla o své spisovatelské 

činnosti. Takové nahlédnutí do zákulisí práce autora bylo 

pro účastníky opravdu zajímavé.  

      

  

                           

 

 

         

Další přednáška se konala v Knihovně Jana Drdy 

v Příbrami. O současné ruské literatuře v českých 

překladech přijel přednášet PhDr. Libor Dvořák. 

Pracuje jako redaktor Českého rozhlasu 6, pobýval 

v někdejším Sovětském svazu i současném Rusku, 

překládá ruské klasiky i současné autory a sám je také 

autorem několika knih o životě v Rusku. Hovořil  

o některých prozaických dílech, o dříve u nás 

zakázaných autorech i o dílech současných ruských 

publicistů. Jeho výklad byl nesmírně přitažlivý, obohatil 

ho znalostmi ruských reálií i velkým osobním zájmem. 

Po přednášce nám pan Dvořák zaslal seznam ruské 

literatury, který si můžete prohlédnout na 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-

knihovniku/  pod nadpisem Studijní materiály 

z přednášek a seminářů. 

Pokračování na str. 2 

Pokračování na str. 2 

 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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Vzdělávání v roce 2011 

Přestože Středočeský kraj přidělil méně finančních prostředků na výkon regionálních funkcí v roce 2011, budeme se 

snažit nabízet Vám v rámci vzdělávání zajímavá témata i formy. I letos pro Vás chceme mimo jiné připravit literární 

přednášky a rukodělné semináře. Sledujte průběžně naše webové stránky určené knihovnám, především: 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/ Najdete zde naši aktuální nabídku a 

zároveň se z této stránky můžete přihlásit na konkrétní akci. Po celý rok nám můžete psát Vaše náměty a 

připomínky.  

Pokračování ze str. 1 

Další literatura, u nás možná trochu opomíjená, se kterou 

jste měli možnost se seznámit blíže, byla Japonská 

literatura od roku 1970 do současnosti. Přednášky se ujal 

japanolog Mgr. Martin Tirala, Ph.D., který působí na 

Ústavu Dálného východu FF UK. Mimo jiné se věnuje 

překládání japonských filmů a beletrie. V Malém sále 

Městské knihovny v Praze účastníkům umožnil pohled do 

historie japonské literatury. Pak je obeznámil s hlavními 

proudy: např. japonským naturalismem, poválečnou čistou 

literaturou (uměleckou), populární historickou prózou i 

ženskou literaturou. Věnoval se také tvorbě starých mistrů 

a na závěr dílům současných žijících autorů. Možná, že i 

tato přednáška trochu více rozšířila povědomí  

o japonských autorech a jejich tvorbě. 

 

 

    

 

Poslední literární přednáška v rámci výkonu regionálních 

funkcí SK v roce 2010 byla přednáška s názvem Dánská 

literatura česky – ale i v originále. Paní Mgr. Helena 

Březinová, Ph.D. je odbornou asistentkou na Ústavu 

germánských studií FF UK a byla tedy tou pravou osobou, 

která ji připravila. Hovořila o pohádkách H. Ch. Andersena 

a problémech spojených s jejich překládáním. Upozornila 

na klíčové dánské autory, mluvila o fenoménu Peter Heg 

i o úspěchu minimalistky Helle Helle u nás. Zajímavé bylo 

její povídání o knihovních tantiémách v Dánsku,  

o úspěších dánské detektivky i o literárním kánonu 

(deseti neopominutelných dílech, se kterými se musí 

seznámit každý Dán, i imigrant). 

Velké poděkování patří nejen všem lektorům, ale i 

pracovníkům Městské knihovny v Praze. Umožnili 

konání výše popsaných akcí ve svém sále MLP a 

především v rámci spolupráce zvali středočeské 

knihovníky na všechny literární přednášky, které sami 

pořádali. Děkujeme.  

Věřím, že i Vy jste si našli vzdělávací akci, která pro Vás 

byla zajímavá a užitečná.  

Eva Šenfeldová 

 

 

 

      

 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/
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Zprávy z knihoven  Zprávy z knihoven  Zprávy z knihoven   

Zprávy z knihoven   

 

 

Citát na únor: 

„Važme si knih dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími 

průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.“ 

Václav Matěj Kramerius (9. 2. 1759 Klatovy – 22. 3. 1808 Praha), spisovatel, zakladatel 

českého novinářství, majitel českého nakladatelství a vydavatel novin. 

 

 

 Městská knihovna Benešov má novou podobu webové stránky http://www.knihovna-benesov.cz/.  

 Městská knihovna Čelákovice připravuje na pondělí 21. února od 17.30 hodin setkání 

s dobrodruhem, novinářem a především neúnavným cestovatelem Jaroslavem Šímou. Jeho sibiřské 

dobrodružství trvalo 63 dní po cestě dlouhé 25 000 km. 

 V Městské knihovně Dolní Bousov funguje Filmový klub. Nabízí cyklus promítání dokumentárních 

filmů nazvaný "PROMÍTEJ I TY!" V rámci tohoto "filmového klubu" v Městské knihovně v Dolním 

Bousově budou promítány 4 dokumentární filmy, které zvítězily v diváckém hlasování během festivalu 

Jeden svět 2010. Promítání se uskuteční každých 14 dní počínaje 14. lednem 2011 vždy v pátek od  

17 hodin na velkoplošné televizi. 

 Ve čtvrtek 10. 2. 2011 proběhne v čítárně Městské knihovny Kolín projekce nového filmu Dana 

Přibáně „Trabantem napříč Afrikou“ a jeho přednáška. Zcela nový film bude představen jako novinka 

právě v Kolíně v souvislosti s 10. ročníkem WorldFilmu.  

 V dětském oddělení Městské knihovny Nymburk se můžete podívat na putovní výstavu loutek 

spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové. Potulná pohádková země, jak se výstava nazývá, je 

vytvořena na základě ilustrací z jejích dětských knížek.   

 Přímo v Městské knihovně Sedlčany bude možné navštěvovat Univerzitu třetího věku. Výuka se bude 

konat v komunitním Centru Lukáš, které je součástí Městské knihovny Sedlčany. 

 Do Městské knihovny v Uhlířských Janovicích je možné nakouknout i z domova, ze židle od svého 

počítače. Stačí otevřít odkaz: http://www.uhlirskejanovice.cz/html/ujhtml/prohlidka2.html. 

 

Z výstavy Potulná pohádková země 

http://www.knihovna-benesov.cz/
http://www.uhlirskejanovice.cz/html/ujhtml/prohlidka2.html
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Rozhovor s knihovníkem 

Naše další zastavení po knihovnách Středočeského kraje patřilo Obecní knihovně ve Mcelích, kterou velmi vzorně, 

a v naprostém souladu s kulturní politikou obce, vede paní Marie Holbová. Za tuto svoji příkladnou činnost se 

knihovně dostalo již nejednoho ocenění. Na tomto místě bychom také chtěli vyzdvihnout, že ze strany vedení obce 

se knihovna těší velkému zájmu. Zdejší obec knihovnu vnímá jako integrální a nezpochybnitelnou součást 

kulturního dění v obci. A podle našich dosavadních zkušeností, takovýto názor bohužel nesdílí velká většina obcí 

Středočeského kraje. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Holbová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu.  

Já jsem převzala knihovnu v roce 2005 a situace nebyla zrovna nejlepší. Bylo 

zde málo regálů, knihy byly často nezařazeny, ale s pomocí kolegyň 

z nymburské knihovny jsem dala vše do pořádku. V roce 2006 získala knihovna 

finanční prostředky na vybavení jako odměnu v soutěži „Vesnice roku 2006“. 

O dva roky později získala ocenění nejlepší knihovna Středočeského kraje a 

byla nominována do soutěže Knihovna roku. Za finanční odměnu byla 

dovybavena. Knihovna je umístěna v budově, kde sídlí obecní úřad, ale i 

mateřská škola. Uživatelé mají u nás k dispozici počítač, který je napojen na 

knihovnický systém Clavius REKS. Veškeré knihy u nás umístěné jsou již do 

tohoto programu zapsány, lidé si tak mohou vybrat knihu z domova. Bohužel však nejde ještě přes počítač půjčovat. 

Až budou finanční prostředky, musíme dokoupit potřebný modul, a pak již nebude problém půjčovat i přes internet. 

Knihovní regály jsou opatřeny roletami, aby se na knihy neprášilo, což se ukázalo jako praktické. K dispozici má 

knihovna také obecní zasedačku, kde může pořádat různé akce. Svým uživatelům vycházím vstříc také tím, že po 

domluvě přicházím do knihovny i mimo půjčovní dobu. Doufám, že naše knihovna není jen o půjčování knih, ale i  

o setkávání občanů. 

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

knihovny?  

Chodí k nám převážně senioři, děti si přijdou spíše jen pro povinnou četbu. Lidé v produktivním věku k nám moc 

nechodí, převážně jen maminky na mateřské dovolené. Přes léto k nám přijdou i chalupáři z okolí. Občas pozvu na 

návštěvu děti ze zdejší mateřské školy a je to návštěva vskutku milá, těší mě získávat si budoucí čtenáře. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro 

všechny obyvatele obce?  

Spolupořádáme vlastivědné vycházky s historikem  

dr. Dudkem, který chodí s našimi čtenáři po obci a 

vypráví jim např. o historických budovách apod. Tyto 

vycházky se pořádají jednou ročně a téma si můžeme 

určit sami. Tyto vycházky si také natáčíme na kameru a 

pro občany, kteří na ně nemohou přijít, je poté 

promítáme v knihovně, kam obec zakoupila poměrně 

velkou televizi. Samozřejmě se tohoto promítání mohou 

účastnit i ostatní občané, využívají toho zejména děti. 

Zúčastňujeme se také Noci s Andersenem. Před Vánoci 

zde zdobíme perníčky, učíme se vytvářet adventní 

výzdobu a pořádáme posezení pro čtenářky s ochutnávkou donesených vzorků cukroví. V budoucnu bychom chtěli 

pořádat pro zájemce takový minikurz o základech práce s počítačem, který bude otevřen pro všechny zájemce 

z obce.  
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Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Spolupráce s obecním úřadem je výborná. Díky této spolupráci se stáváme integrální součástí kulturního dění v obci. 

Z prostorových důvodů si nemůžeme dovolit nakupovat moc knih. Občas si vypomůžu i z vlastních zdrojů. Např. když 

někdo žádá nějakou knihu a v knihovně ji nemáme, a mám-li ji doma, donesu ji do knihovny a čtenáři půjčím. 

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám 

poskytuje Vaše pověřená knihovna?  

Čtenáři žádají téměř výhradně novinky, a proto je 

výměnný fond, který je čtyřikrát ročně obměněn, 

hodně využíván.  

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků 

pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich 

čtenářů?  

Spolupráce s metodičkami z Kutné Hory je výborná, 

vypomáhají mi i s REKSem. Bohužel překážkou pro 

užší spolupráci je vzdálenost mezi námi a Kutnou 

Horou. Teď se k tomu ještě přidá i to, že metodičky 

budou jezdit jen jednou ročně, a to z důvodu 

nedostatku peněz, které mají na regionální funkce 

vyčleněny. 

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

Já původně ani nejsem odsud. Bydlela jsem v Praze a sem jezdila jen jako dítě na prázdniny. Zde jsem se také 

seznámila se svým manželem, za kterým jsem se sem odstěhovala. Nejsem povoláním knihovník, vystudovala jsem 

zemědělskou školu, pak jsem pracovala v drůbežárně a poté v civilní obraně. K této práci jsem se dostala tak, že když 

se místní knihovnice odstěhovala, bylo mi její místo nabídnuto. Protože jsem měla od malička ráda knihy, tak jsem to 

vzala. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak 

netěší?  

Asi největší radost mám z toho, když se přijde 

zaregistrovat nový čtenář. Naopak mě netěší, 

když nemůžu čtenáři vyhovět, protože žádaný 

titul knihy nemáme. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte 

volno?  

Ráda čtu životopisy, cestopisy a detektivky.  

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co 

jste v poslední době přečetla? 

V poslední době mě nejvíce oslovila kniha Livia 

Klausová Smutkem neobtěžuju, což je kniha 

rozhovorů s manželkou našeho prezidenta. 

Dalším titulem, který bych vřele doporučila je kniha Manželské etudy od Heleny Třeštíkové a Michaela Třeštíka. 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Mým největším současným koníčkem je asi rodina, a protože mám tři děti a pět vnoučat, je se co ohánět. Ráda také 

pěstuji květiny – venkovní i interiérové. V poslední době k tomu přibyl další koníček, a to je práce na počítači. Vždy 

jsem také ráda navštěvovala divadelní představení. 
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Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody 

k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co 

ráda děláte).  

Další mojí oblíbenou činností je pečení, např. na soutěž Vesnice roku peču koláčky a v anonymní soutěži v pečení 

koláčů jsem dokonce vyhrála. Zde je recept na Dvojctihodné koláče: půl kila hladké mouky, 8 kostek cukru, čtvrt litru 

mléka, 2 žloutky, 1 kostka droždí, 2 dl oleje a špetka soli. Dovnitř pak přijde tvaroh a navrch povidla. 

Chtěla byste ještě něco vzkázat našim čtenářům? 

Já se celý život řídím příslovím: Všechno, co děláš, dělej s láskou. A vždy se mi to zatím vyplatilo. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

  

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

 
 
 

Vykazování dobrovolníků v knihovně  
V ročním výkaze za rok 2011 přibudou dvě nové položky. V VI. oddíle Zaměstnanci v řádku 607 budeme 
uvádět počet dobrovolných pracovníků a v řádku 608 počet hodin, které odpracovali za sledovaný rok 
(definice č. 76 a 76a v Deníku). Proto nezapomeňte tyto údaje po celý rok 2011 evidovat. Naopak již 
nebudeme v příštím výkaze za rok 2011 vyplňovat počet zaměstnanců s přístupem na internet (stávající 
řádek 0607) ani počet zaměstnanců s e-mailovou adresou.  
Pozor - dobrovolníky jsou knihovníci bez nároku na odměnu (tj. nemají uzavřenu pracovní smlouvu, byť na 
nepatrný pracovní úvazek) i další osoby starší 15. let, které pomáhají při knihovnických činnostech, při 
pořádání kulturních či vzdělávacích akcích, nebo při správě webových stránek atd. Proto tyto řádky vyplňují 
i malé neprofesionální knihovny! 

 

 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ      PPAANNÍÍ      JJIITTCCEE    SSCCHHAARRFFOOVVÉÉ  

Někteří si ani nedokáží představit svůj odchod do důchodu, 
jiní na něj netrpělivě čekají. Mohou začít dělat všechny věci, 
které vždy chtěli. Věnovat se naplno svým zálibám, 
cestování, rodině a vnoučatům. Možná je to tak i v případě 
paní Jitky Scharfové, metodičky oddělení regionálních 
služeb v Městské knihovně Benešov. Po cca 40-ti letech 
odchází z knihovny a knihovnictví a zanechává za sebou 
opravdu veliký kus práce. Její milý přístup a ochota pomoci 
jistě bude chybět mnohým knihovníkům nejen 
z benešovského regionu.  

Alespoň touto cestou děkujeme za Vaši práci,  
paní Scharfová. 

Přejeme Vám, abyste nadcházející čas trávila podle svých 
vlastních představ a měla vždy dobrou náladu. Do nové 
životní etapy přejeme pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu. 

Hodně štěstí do budoucna!  

 

 

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

