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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  
 

únor 2013 
ročník 4, číslo 2  

 

Nad Metodickým pokynem MK ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb VKIS 

poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 

 Posledním článkem metodického pokynu je 13. článek - 

Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb 

1. Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb provádí:  

a. na místní úrovni provozovatel knihovny,  

b. na krajské úrovni krajská knihovna, případně ve spolupráci  

s knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí,  

c. na celostátní úrovni Národní knihovna České republiky.  

2. Vyhodnocování plnění standardu knihovnických služeb vychází ze 

statistického šetření, které je prováděno na základě statistického 

výkazu pro veřejné knihovny ve formuláři Kult (MK) 12 - 01, 

případně se doplní dílčí analýzou či průzkumem.  

3. Krajská knihovna, knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí 

a Národní knihovna České republiky zveřejní nejméně jedenkrát za 

dva roky prostřednictvím internetu výsledky vyhodnocení plnění 

standardu knihovnických služeb.  

4. Nejdéle po uplynutí každých pěti let budou indikátory porovnány 

se skutečným stavem knihovnických služeb, a to jak na krajské 

úrovni krajskou knihovnou, tak i na úrovni celostátní Národní 

knihovnou České republiky.  

Na adrese http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf  si můžete stáhnout brožurku Standard pro 

dobrou knihovnu s celým metodickým pokynem, který vám může pomoci při naplňování poslání a cílů knihovny: 

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, 

nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin,“  z Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných 

knihovnách. 

 
 Projekt internetizace knihoven končí, ale …  

„Občanské sdružení Internet pro všechny nabízí knihovnám bezplatné připojení k internetu. Vyzývá starostky, starosty, 

ředitelky, ředitele a další odpovědné pracovníky, aby se v případě potřeby řešení připojení knihovny k internetu ozvali 

http://www.internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-pro-knihovny/.  

Na stránce http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/ si můžete vyhledat, zda ve vašem regionu najdete nějakého 

providera, který je ochoten knihovnu připojit bezplatně. Sdružení Internet pro všechny vyzvalo opět své členy ke 

spolupráci na podpoře knihoven, lze tedy očekávat, že nabídka pro knihovny se bude dále rozšiřovat,“ informuje  

PhDr. Vít Richter, NK ČR, v elektronické konferenci Knihovna dne 24.1.2013. 

Dodává ještě: „Po ukončení PIK si majetek (modemy/routery) odveze Telefonica, stejně tak GITY satelity. Jak přesně to 

bude postupovat, nevíme. Odvoz všech zařízení bude dle odhadu Telefonica trvat až 6 měsíců …“  

 

mailto:library@svkkl.cz
http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
http://www.internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-pro-knihovny/
http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/
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Citát na únor 

„Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, 

kteří je nemají.“ 

Michel de Montaigne Eyquem (* 28. února 1533 - † 13. září 1592) byl jeden  

z nejvlivnějších spisovatelů francouzské renesance, známý pro popularizaci eseje jako 

literárního žánru. Je označován za otce moderního skepticismu.  

Stal se slavným díky jeho schopnosti sloučit vážné intelektuální cvičení s ležérními 

anekdotami a díky jeho nejznámějšímu dílu Essais. Montaigne měl přímý vliv na 

spisovatele po celém světě, včetně René Descarta, Blaise Pascala, Jean-Jacques 

Rousseaua, Williama Hazlitta, Ralpha Waldo Emersona, Friedricha Nietzsche, Stefana 

Zweiga, Erica Hoffera, Isaaca Asimova, a na pozdní dílo Williama Shakespeara. 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  

Nabídka nejen pro knihovny: Literatura ke 

stažení 

Literatura ke stažení na stránkách Ústavu pro českou 

literaturu AV ČR: 

 http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni   

„Edice Literatura ke stažení je určena všem zájemcům  

o českou literaturu. Obrací se zejména ke školám, knihovnám 

a muzeím. Zaměřuje se především na literární výstavy, 

antologie primárních textů, didaktické materiály, testy a kvízy, 

korespondující s rámcovými vzdělávacími programy 

jednotlivých typů škol.“ 

Nyní na výše uvedené adrese můžete najít aktuální výstavu  

o Jaroslavu Vrchlickém a starší výstavu o Karlu Jaromíru 

Erbenovi. 

Financování Regionálních funkcí ve 

Středočeském kraji v roce 2012 

Bohužel musíme konstatovat, že situace ve financování 

regionálních funkcí v tomto roce není vůbec dobrá. I přes 

aktivní snahu tuto situaci zvrátit, se nám to nepodařilo a byli 

jsme i upozorněni, že zkrácená částka mohla být ještě větší. 

To tedy znamená, že oproti loňsku, kdy situace nebyla také 

nijak růžová, činí pro letošek zkrácení 33% z loňské částky. Ve 

svém důsledku to znamená, že nebudeme v tomto roce 

nakupovat žádné (nebo téměř žádné) nové knihy. Rozvoz 

souborů do knihoven bude i nadále fungovat, ale 

pravděpodobně v nějaké omezené míře, abychom s těmi 

penězi vyšli. Jak nám bylo sděleno, a jak mnozí z vás vědí, 

finanční situace Středočeského kraje není moc příznivá, takže 

pomýšlet na nějaké razantní zvýšení financí přinejmenším 

v roce 2014 také nelze. Přesto se snažíme ve spolupráci se 

všemi pověřenými knihovnami tuto nepříznivou situaci  

 

nějakým způsobem řešit. Naše snaha bude aktivně 

působit na radní i zastupitele, aby nám pomohli tuto 

situaci zlepšit. Také bychom se rádi obrátili na vaše 

starosty či zastupitele a nastínili jim, v jakém postavení 

se nyní regionální funkce nacházejí. Protože i oni ho 

mohou svou pomocí zlepšit, a to především tím, že 

budou aktivně působit na vaše krajské zastupitele a  

o této situaci v regionálních funkcích je informovat. Pro 

detailnější informace se mohou samozřejmě obracet na 

nás a my jim je milerádi poskytneme. Pokud je váš 

starosta knihovně nakloněn, prosím, abyste ho o situaci 

informovali. Čím víc nás bude působit ve prospěch věci, 

tím lépe. 

PhDr. Radek Liška, SVK Kladno 


 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni
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Výročí profesionálních středočeských knihoven v roce 2013 

Kladno   2003 zahájení činnosti Městské knihovny Kladno  

Kolín    1873 založení spolkové knihovny Řemeslnické besedy  

Kutná Hora  1843 občané darovali knihy za účelem založení knihovny 

Libčice nad Vltavou  1893 rozpuštění Občanské čtenářské jednoty a přidělení knih obci 

Lysá nad Labem  1883 založení knihovny 

Neratovice   1953  založení knihovny 

Pečky    1883  založení spolku Čtenářská beseda 

Slaný    1903  zřízení veřejné čítárny v obecní knihovně 

Stochov   1923  založení knihovny 

Vrdy    1883  založení knihovny v Horních Bučicích, části obce Vrdy 

MUŽSKÝ HLAS v Knihovně Jana Drdy  

v Příbrami 

Když v knihovně promluví muž, děti se zastaví a hledí. 

Všimli jsme si toho. Poté jsme si dali dohromady 

zkušenosti knihovnic odjinud, zvážili jsme své možnosti, 

(Trochu jsme si je i vysnili.)  … a MUŽSKÝ HLAS byl na 

světě. 

Jednou týdně v pravidelný čas u nás v knihovně zasedne 

muž do křesla a čte dětem.  Když to umí, třeba i zazpívá 

nebo namaluje obrázek. A vůbec nejcennější je, když si  

s dětmi o tom čtení prostě povídá. Úplně stačí půl hodiny. 

Na všechno. 

Z hlediska organizace by bylo jednodušší, kdyby knížku 

vzala do ruky knihovnice a četla. Ale! ZASE TO BUDE 

ŽENSKÁ, která se těmi písmenky zabývá. Kde potom má 

malý budoucí chlap ten mužský čtenářský vzor vzít?  

A JAK SHÁNÍME MUŽE – DOBROVOLNÍKY? Není to tak 

těžké. Nabídku lze postavit jako možnost zajímavé 

zkušenosti, jako trénink, jako praxi, jako možnost rozvíjení 

sebe sama...   

 

V současné době se o čtenářské gramotnosti a potřebě 

čtení pro výchovu i vzdělání hodně mluví. Pokud tedy 

šikovného tatínka, dědečka nebo osobitého mladíka 

oslovíme, je vlastně potěšen. Jednoho skutečně 

charismatického tatínka nám „dohodila“ přímo jeho 

manželka. Pravila, že ona sama dětem nečte, že čte 

výhradně manžel, a že nám ho pošle. :-) Nestalo se, že by 

nás někdo odmítnul z jiného než z pracovního důvodu. Také 

se nestalo, že by muž, který jednou přišel, nepřišel číst 

podruhé. Náš nejmladší předčitatel je letošní maturant, 

nejstarší je už dávno v důchodu.  

A ještě jednu věc považuji za moc důležitou. To, že muž 

chodí do knihovny číst, je zároveň přirozená a neotřelá 

popularizace knihovny. V prvé řadě je to zážitek pro děti, 

ale je to i přinejmenším zvláštní zkušenost pro dospělého, 

který si mezi klubko dětí sedne. A o svých silných a hezkých 

zážitcích vyprávíme. Takže pokud muž na konverzační 

otázku: „Co děláš?“ nebo „Kdes byl?“ odpoví: „Byl jsem číst 

dětem v knihovně“, může z toho být dlouhé a užitečné 

povídání. A to je dobré. 

Katka Nolčová, knihovnice KJD Příbram 

http://www.knihozrouti.estranky.cz/  

 

http://www.knihozrouti.estranky.cz/
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Regionální funkce pověřené knihovny Kutná 

Hora  

Celostátní územní knihovnický kooperační systém se začal 

vytvářet již v poválečném období. Jeho centrem byly tehdy 

okresní knihovny, v našem případě Okresní knihovna v 

Kutné Hoře. Po roce 1994 byla v mnohých regionech 

možnost účinné práce v regionálním měřítku ukončena a 

veškeré kontakty s knihovnami a obecními úřady 

zpřetrhány.  

Tuto situaci razantně změnil nový knihovní zákon a 

metodická činnost prostřednictvím pověřených knihoven 

byla obnovena. Městská knihovna v Kutné Hoře se stává 

jednou z knihoven pověřených výkonem regionálních 

funkcí. V mnoha obcích se tím ukončilo pomalé skomírání 

knihoven a dokonce začaly vznikat knihovny nové. V roce 

2006 se naše působnost rozšířila i na regiony Kolínsko, 

Nymbursko, Poděbradsko, část Prahy východ a Lysé nad 

Labem. 

Konzultace odborných knihovnických problémů, zavádění 

elektronického programu Clavius REKS, vzdělávání 

knihovníků a v neposlední řadě vytváření výměnných 

fondů knih a jejich rozvoz, který kvitují s povděkem jak 

knihovníci, tak vedení obcí, to všechno poskytovaly a 

poskytují pověřené knihovny, stejně tak i knihovna 

kutnohorská.  

V posledních letech zaznamenáváme nástup generace 

dobrovolných knihovníků, kteří jsou mnohdy 

knihovnictvím zcela nedotčení. Chtějí ale vyhovět všem 

odborným nárokům na tuto, byť dobrovolnou profesi. 

Z toho vyplývá i stále se zvyšující zájem o poradenství a 

vzdělávání. K němu slouží i  rozšiřování dovedností, 

sloužících k plnění komunitních rolí knihoven, pravidelné 

porady ...  

 Své problémy konzultují telefonicky i písemně a především 

formou elektronickou. Metodické návštěvy umožní řešit 

problém přímo v konkrétní knihovně. Základem dobře 

fungující knihovny je vstřícný přístup obce, která zajistí pro 

své obyvatele vhodné prostory a knihovníka, který má 

vztah jednak ke knihovnické práci, pochopitelně k lidem a 

neodmyslitelná je i chuť učit se stále něco nového. Je 

pravdou, že úroveň knihoven se liší, od „klasických“ 

půjčoven knih po skvěle fungující knihovny, kde se 

setkáváme s mnoha aktivitami, které doplňují běžnou 

činnost.  

„Naše“ obecní úřady nám většinou dělají jen radost. Jako 

malý příklad uvádíme obce Bohdaneč, Kořenice, Vrdy, 

Červené Janovice, Miškovice, Ovčáry, Chotýš, Tuklaty, 

Libenice, Květnice, Žehušice, Vyžlovka, Olešcce a Třebonín, 

kde OÚ buď pořídily nové prostory, nebo vybavení a 

umožnily tak zkvalitnění jejich činnosti. Také změna 

knihovníka je mnohdy krokem ke zlepšení práce knihovny. 

Že knihovny nezahálejí, o tom svědčí i bezpočet aktivit, do 

kterých se zapojily a stále zapojují. Namátkou jmenujme 

Doubravčice a jejich spolupráce s Mateřským centrem, 

Žehuň - akce pro klub seniorů, Červený Hrádek pořádá 

literární pásma pro chovanky ústavu, Klučov - akce pro děti 

a seniory, Červené Janovice soustavně spolupracují s MŠ, 

rukodělné akce v Bohdanči, Krchlebech, Hradištku - za 

aktivní činnost v knihovně se paní knihovnice Šestáková 

stala Knihovnicí roku 2012. Pochopitelná je pro některé 

knihovny i účast v celostátních knihovnických aktivitách 

jako např. Březen-měsíc čtenářů (Miskovice, Bohdaneč), 

Noc s Andersenem (Církvice, Kostomlaty, Mcely, Miskovice, 

Chroustov Církvice, Kácov, Polepy …), Den pro dětskou 

knihu (Kamenné Zboží, Malešov, Mcely, Zásmuky, Křečkov 

…), Týden knihoven, Čtenář roku a mnoha dalších. 

Pokračování na další straně. 

  Obecní knihovna Podmoky 
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Dokončení z předchozí strany. 

Po dobu platnosti nové Koncepce se postupně odbourala 

určitá nedůvěra, která panovala ze strany obcí a 

knihovníků zvláště po roce 2006. Počet knihoven ve 

spojeném regionu se stabilizoval, dokonce někde 

přistoupili i k obnovení činnosti knihovny právě na základě 

dobrých zkušeností s RF v sousedních obcích. Přestože 

současná finanční situace nejen Středočeského kraje, ale 

mnohdy i samotných obcí není vůbec jednoduchá, snažíme 

se jak my, tak naši milí knihovníci a knihovnice dělat vše 

proto, aby to čtenáři nepoznali a byli spokojení. 

Lenka Frankovicová a Bc. Lucie Macháčková,  

metodičky MěK Kutná Hora 

 

 
 

Informace z elektronické konference Knihovna 

„Ústav pro studium totalitních režimů nabízí k zapůjčení zdarma školám i veřejným knihovnám putovní výstavy 

http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy, které po individuální domluvě přiveze i nainstaluje zdarma! Ústav pro studium 

totalitních režimů je organizační složka České republiky určená k vědeckému zkoumání a objasňování éry obou 

totalitních režimů v Československu, komunismu a nacismu.  

V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím Mgr. Evou Kubátovou, eva.kubatova@ustrcr.cz, tel: +420 221 008 396,“ 

informuje Mgr. Roman Giebisch, NK ČR, v elektronické konferenci Knihovna dne 24.1.2013. 

Do elektronické konference Knihovna se můžete sami přihlásit. Informace také o dalších diskuzních konferencích 

najdete na webu Knihovnického institutu – viz odkaz: http://goo.gl/WV7Gf  

Výběr zajímavostí z webových stránek knihoven 

Beroun – své blízké můžete obdarovat Dárkovým poukazem do knihovny! Můžete tak 

zaregistrovat nového čtenáře, nebo stávajícímu čtenáři jeho registraci prodloužit o další rok. 

Čerčany – koná se Bazárek časopisů z roku 2011 za jednotnou cenu 5 Kč za kus. 

Dobříš – začíná 3. semestr Malé dobříšské univerzity – 24. ledna se konala debata s Jiřinou 

Šiklovou a jejími hosty.  

Dolní Bousov – na webové adrese http://www.knihovna.dolnibousov.cz/ najdete 15 

důvodů, proč dát přednost knize před televizí! 

Hostivice – vyhlášení soutěže o nejlepší povídku na téma Když přichází jaro. Kategorie do 12 let, od 12 do 18 let a nad 18 

let. Nejúspěšnější povídky budou zveřejněny. 

Jílové – 17. ledna se uskutečnila pohádková dílna s tvořením na motivy H.CH. Andersena pro předškolní děti od 3 do 6 ti 

let s doprovodem. 

Kladno – pokračují pravidelné a bezplatné lekce internetu. Individuální přístup knihovníků je samozřejmostí. 

Pokračování na následující stránce 

 

  Tvoření s výtvarnicí Kačenkou Dolejší 

http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
mailto:eva.kubatova@ustrcr.cz,%20tel
http://goo.gl/WV7Gf
http://www.knihovna.dolnibousov.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 

 
 
 

Výběr zajímavostí z webových stránek knihoven 

Dokončení z předchozí stránky 

Kolín - 26. února se uskuteční BESEDA MILOŇ ČEPELKA + JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ - představí své knihy Deník haiku 2 a  

Z deště pod opak. Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý. 4. února – 28. února se koná výstava fotografií Ing. Petra 

Chmelíčka člena fotoklubu FOKO Kolín ZÁPADOAMERICKÉ PARKY USA. Výstavní sál Městské knihovny Kolín. 

Kouřim - knihovna zve malé i velké šikulky na dílnu Veselé vařečky. 30. ledna budeme vyrábět veselé loutky z vařeček.   

Neratovice – anketa o čtrnáctidenním uzavření knihovny v letním období: “Mnoho knihoven je v letním období na pár dní 

uzavřeno, což má své výhody i nevýhody. Zřejmou nevýhodou je, že si čtenář ve dnech uzavření knihovny nemůže 

vypůjčit nic ke čtení. Jiní čtenáři to považují ale za výhodu, jelikož je doba pro vrácení delší (standardně 1 měsíc + dny, 

kdy je knihovna uzavřena). Proto bychom rádi znali váš názor.“ – viz http://www.knihovnaneratovice.cz/  

Nymburk – 1. –28. února se koná výstava - Borneo: fotografie Petr "Lynxxi" 

Pavlisky. 28. února přednáška Sahadža jóga a jak může člověku pomoci, 13. února 

Beseda a workshop s autorkou komiksů a ilustrátorkou Lucií Lomovou. 

Poděbrady – Od ledna 2013 mají čtenáři možnost zapůjčit si čtečku elektronických 

knih. Čtečka Amazon Kindle je k dispozici pro čtenáře knihovny v hudebním 

oddělení. 

Roztoky - literární pořad pro děti ve věku 3-6 let Bílá zima - zasněžené pohádky se 

konal 23. ledna. Zážitkové čtení doplněné písničkami a tvořivou mini dílničkou. 

Sedlčany - Výstava: Karel Ladislav Kukla a jeho doba – výstava dokumentů k 150. výročí narození sedlčanského rodáka. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2013 od 17.00 hod. Na vernisáži promluví známý sedlčanský historik 

Jiří Páv a zazní Hašlerovy písničky v podání sedlčanských ochotníků. 

Sedlec-Prčice – od 1. do 28. února bude městská knihovna z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena. 

Slaný – v úterý 19. února se koná přednáška ČESKOSLOVENSKÝ POLITIK JAN 

MALYPETR (1873-1947). Přednáší Mgr. Zdeňek Víška, učitel OA ve Slaném, akce se 

koná u příležitosti 140. výročí narození tohoto nejvýznamnějšího rodáka z Klobuk  

u Slaného a 10. výročí odhalení jeho pamětní desky v rodné obci. Přednáška  

v rámci cyklu Setkávání seniorů.  

Smečno – dne 6. března se uskuteční autorské čtení Anny Johany Nyklové  

z cestopisu: BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ ZÉLAND očima české babičky.  

Unhošť – dne 4. února od 16 hod. se bude v dětském oddělení konat POHÁDKOVÉ 

ČTENÍ  A MALOVÁNÍ SE SNĚHULÁKY. 

Zásmuky – KORÁLKY S JÁROU ŠTOLBOVOU - tvoření v knihovně se bude konat ve středu 27. února. Vyrábět se bude 

kostička z malých korálků. 

Zdice – knihovna přesídlila do nové budovy, na fotografii se můžete podívat přes odkaz http://goo.gl/r25Sv.  

Napište nám, jak se akce na podporu čtenářství ve Vaší knihovně vydařily a co plánujete v příštím období. 

Vaše zkušenosti i náměty rádi zveřejníme. 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
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http://www.knihovnaneratovice.cz/
http://www.knihovnaslany.cz/akce-knihovny/2011/10/setkavani-senioru-ve-slanem-iv/
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