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S paní Jandovskou, knihovnicí ve Zdibech, spolu-
pracujeme od roku 2007, kdy jsme se staly její po-
věřenou knihovnou. Již tenkrát jsme zaznamenaly, 
že paní Jandovská je velmi šikovná dáma, která při-
vede do knihovny a ke čtení velkou část dětských, 
ale i dospělých obyvatel Zdib. Je velmi činorodá, a 
tak se podílela i na zajištění a průběhu rekonstruk-
ce knihovny. Spolu s kolegou a ochotnými zastupi-
teli obecního úřadu vytvořili malé, ale krásné dět-
ské oddělení a díky zajímavému, častému výběru 
a  nákupu knižních novinek je knihovna ve Zdibech 
jistě plná spokojených čtenářů, kteří se rádi vracejí 
i na akce knihovnou pořádané. My vypomáháme 
výměnnými soubory a těšíme se, že i tato knihovna 
bude mít brzo vlastní webové stránky a její propa-
gace pak bude ještě příjemnější. Protože víme, že 
paní Jandovská je „ženou na svém místě“, využily 
jsme ocenění Středočeský Kramerius a mohly tak 
poděkovat paní Jandovské za nadšení, které své 
knihovně dává a zároveň panu starostovi ukázat, 
že jejich knihovna je v dobrých rukou.

Napsala metodička Kateřina Bíglová,  
Knihovna města Mladá Boleslav 

Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněný-
mi titulem Středočeský Kramerius 2015
Paní Hana Jandovská je dobrovolnou knihovnicí  
v Obecní knihovně Zdiby, obsluhovaný region Mla-
dá Boleslav. Dne 8. října 2015 byla odměněna za 
své působení v knihovně. Získala titul Středočeský 
Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce 
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit 

ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní 
Jandovské zeptali:
Paní Jandovská, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? Z ocenění mám velkou radost. Je to pro 
mě veliká čest a vážím si toho, že moje dlouhodo-
bá práce v knihovně byla oceněna. Cenu jsem zará-
movala a hrdě zavěsila do knihovny.
Už Vaši čtenáři vědí, že jste tento titul získala? Jaká 
byla jejich reakce? Čtenáři o ocenění vědí a dostala 
jsem spoustu gratulací.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. Až do loňského roku jsem naši 
knihovnu nazývala Retroknihovna. Klidně by se  
v ní mohl natáčet poválečný seriál. Ale důležité je, 
že dobře znám své čtenáře. Znám z paměti čísla 
čtenářských průkazů a v knihovně vládne příjemný 
duch a klid. Po pár setkáních poznám povahu čte-
náře a dovedu knihy doporučit. Díky tomu, že mám 
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velice slušnou sumu na nákup nových knih, které 
kupuji každý týden, dostávají se knižní novinky oka-
mžitě ke čtenářům a těch do knihovny přichází stá-
le víc i z blízkého a širokého okolí.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Každý mě-
síc umísťuji nové knihy na stránky obce, přispívám 
do Zdibského zpravodaje, spolupracuji se školou, 
pořádáme besedy a také každý rok Noc s Ander-
senem. Silnou motivací je velký výběr knih.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? S obcí 
od samého začátku, co působím v knihovně (od 
srpna 1987) vycházím výborně a knihovna dostá-
vá velice štědrou dotaci na nákup knih. V loňském 

roce prodělala knihovna rekonstrukci a výměnu 
všech regálů.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? Do 
naší knihovny jsem chodila od mala a vždy jsem 
ráda hodně četla. Když onemocněl dlouhodobý 
knihovník a knihovna byla uzavřená, ptala jsem se 
tehdy na Národním výboru, co bude s knihovnou, a 

dostala jsem nabídku knihovnu vést. Byla to šťastná 
výzva a v knihovně působím dodnes. Musela jsem 
se toho hodně učit od profesionálních knihovnic  
z Brandýsa nad Labem, které velice ochotně v za-
čátcích pomáhaly. Od mala jsem toužila být sestřič-
kou u miminek a to přání se mi splnilo a dodnes 
pracuji v nemocnici na Bulovce jako vrchní sestra 
Gynekologicko-porodnické kliniky. I tato profese 
se v knihovně osvědčila a asi v žádné jiné knihov-
ně nebylo tolik miminek jako v té naší. Řešily jsme 
těhotenství, porody, operace a dnes už řešíme další 
generaci a pro mě je vždy překvapení, jak ty děti 
rychle rostou. A tak se moje práce v porodnici pro-
líná s prací v knihovně a často nevím, co je práce a 
co je koníček.
Co Vám působí největší radost? Vždy mám radost, 
když mohu poradit a doporučit dobrou knihu, nebo 
když čtenář najde knihu, kterou nikde nemají a my 
ji máme. Mám radost, když vyjde novinka, na kte-
rou čekáme, protože samozřejmě sleduji novinky, 
které vyjdou.
Když jsem unavená nebo mám nějaký splín, scho-
vám se v knihovně a balím knihy a domů vždy od-
cházím v pořádku.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Kdybych si měla vybrat jednu knihu na pustý ost-
rov, byla by to kniha ,,Babičko, vyprávěj!“ Je to ta-
ková kronika-album široké rodiny a tam bych psa-
la vnoučkům o celé naší rodině. Nyní na to mám 
velice málo času. Když mi nějaký zbude, nejraději 
ho trávím právě s nimi. Moje motto: „Neznám nic 
lepšího než být ve své knihovně.“ (C. G. Jung)
Přejeme Vám radost z knihovnické práce i z Vaší 
krásné profese v nemocnici. Ať se Vám stále daří!

Děkujeme Vám za rozhovor.
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Akce v knihovnách

Stalo se:
Bakov na Jizerou - Dne 3. února zahráli herci a lout-
ky z Docela Velkého Divadla v Litvínově pohádku 
na motivy knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. 
http://www.bakovnj.cz/cs/deni-ve-meste-a-okoli/
kultura-sport-akce/programy-pro-rodice-s-detmi-v
-knihovne/o-pjeskovi-a-kocicce.html.
Dobříš - Od 14. ledna pořádá knihovna 2x měsíčně 
kurz kruhových tanců pro seniory. Seniory čekají  i 
kurzy angličtiny a trénování paměti. http://www.
knihovnadobris.cz/.
Dolní Bousov - Leden i únor byly věnovány promí-
tání dokumentárních filmů z filmového festivalu 
Jeden svět. http://www.knihovna.dolnibousov.cz/.
Kněžmost - Knihovna uspořádala výstavu obrazů a 
ilustrací akademické malířky Julie Svobodové. Její 
zahájení bylo spojeno s recitací, zpěvem a hudbou. 
http://knezmost.knihovna.cz/aktualni-akce/.
Kolín - Každý lichý pátek od 16 hod. probíhají  
v knihovně Malá autorská čtení, komorní autor-
ská čtení několika kolínských spisovatelů. http://
knihovnakolin.cz/co-se-chysta.
Kralupy nad Vltavou - K 95. výročí narození ilust-
rátora Zdeňka Milera vyhlásila knihovna výtvarnou 
soutěž pro děti. http://knihovnakralupy.cz/.
Neratovice - Na jarní prázdniny připravila 3. února 
knihovna pro děti den s deskovými hrami http://
www.knihovnaneratovice.cz/.
Nové Strašecí - Putovní výstava Josef Čapek – ma-
líř, básník, spisovatel dorazila do místní městské 
knihovny. http://www.mknovestraseci.cz/.
Sadská - Knihovna vyhlásila při příležitosti 700. vý-
ročí narození Karla IV. výtvarnou soutěž na téma 
stavby Karla IV. http://www.knihovnasadska.cz/
akce.htm.

Plánované akce:
Beroun - Knihovna v rámci oslav 120. výročí zalo-
žení plánuje ve spolupráci s místními základními 
školami výtvarnou soutěž pro děti Knihovna mých 
snů, na každý měsíc komiks o své činnosti a články 
o své historii, etapovou soutěž a výstavu věnova-
nou knihovně. Oslavy vyvrcholí 17. září Dnem D.   
http://www.knihovnaberoun.cz/vyroci-120-let/.

Brandýs nad Labem - Dne 12. února od 19 hod. po-
řádá knihovna již třináctý ročník autorského čtení 
současné české poezie Schůze múz. 18. února od 
14 hod. se v knihovně koná jubilejní desáté her-
ní odpoledne pro malé i velké hráče. http://www.
knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/o-knihovne/aktuali-
ty.
Čáslav - Dne 22. února od 17 hod. pořádá knihov-
na autorské čtení čáslavské spisovatelky Jaroslavy  
Hofmanové. http://www.cmuz.cz/Knihovna/in-
dex.htm.
Čelákovice - Dne 15. února od 18.30 hod. pořádá 
knihovna multimediální show „Pravá“ Kuba šéfre-
daktorky časopisu Cykloturistika Slávky Chrpové 
http://knihovna.celakovice.cz/.
Kladno - Městská knihovna pořádá 18. února od 
18 hod. besedu známých cyklonadšenců Lucie a 
Michala Jonových Na kole kolem světa.  Pohled cy-
kloturistický, ekonomický, bezpečnostní, mužský i 
ženský. http://www.mkkl.cz/.
Kolín - 3.–29. února probíhá v knihovně výstava Po-
doby a hlavy kolínského rodáka profesora Zdeňka 
Pokorného. http://knihovnakolin.cz/co-se-chysta.
Lysá nad Labem - Dne 23. února od 18 hod. pořádá 
knihovna přednášku zakladatelky domácího hos-
pice v Hořicích Jany Sieberové Domácí hospicová 
péče. http://www.knihovnalysa.cz/.
Milovice - Dne 16. února od 16.30 hod. bu-
dou moci návštěvníci vyslechnout přednášku  
PaedDr. Marie Kořínkové České země v XV. a XVI. 
století. www.milovice.knihovna.cz/akce/.
Nymburk - Dne 23. února v 17 hod. pořádá knihov-
na diskusní setkání na téma Uprchlická krize. 
http://www.knihovna-nbk.cz/.
Říčany - Dne 18. února od 18 hod. rozeberou zážit-
ky účastníků 1. světové války v pořadu Zapomenu-
tá fronta psychiatr a vnuk jednoho z vojáků. http://
knihovna.ricany.cz/.
Slaný - Dne 28. února od 15 hod. pořádá knihovna 
pro děti knihovnický karneval. http://www.knihov-
naslany.cz/pozvanky-na-akce,20/knihovnicky-kar-
neval,217

Sestavila Helena Ratajová, KKC Kladno
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Nejlepší knihy dětem 
Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY 
vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují 
nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slou-
ží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, 
ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině ev-
ropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo  
s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

Zdroj: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/ 

Spisovatelské desatero aneb Jak správně 
psát
 

1) Vyhýbej se otřepaným frázím jako čert kříži.
2) Buď víceméně konkrétní.
3) Nauč se správně, používat interpunkci...
4) Netenduj k implementaci cizích termínů. Ani ad   
....hoc.
5) Pro lásku boží, vystříhej se patosu!!!
Za šesté: Buď konzistentní!
7) Neopakuj slova zbytečně, nepoužívej jich víc, než 
....je zapotřebí - je to zbytečné.
8) Opravdu jsou řečnické otázky nutné?
9) Přehánění je milionkrát horší než střídmé  
....vyjadřování.
10) Každý text je nutné si po sobě znovu přečíst.

Zdroj: http://ikaros.cz/

Petr Šabach  obdržel Cenu Karla Čapka 
2016 
První letošní česká literární cena byla přidělena. 
Převzal ji 7. ledna spisovatel Petr Šabach. 
Cenu Karla Čapka založilo České centrum PEN klubu 
v roce 1994, kdy byla poprvé vyhlášena u příležitos-
ti Světového kongresu PEN klubu v Praze. Je určena 
pro autory, kteří „výrazně a srozumitelně přispěli  
k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokra-
tické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubrá-
něny.“ Cena se uděluje vždy v sudém roce.
Prvními laureáty se stali výjimečně zahraniční auto-
ři Günter Grass a Philip Roth. V roce 1996 obdržel 
ocenění Arnošt Lustig a po něm Jiří Kratochvil, Josef 
Topol, Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček, Jiří Strán-
ský, Václav Havel, Ivan Klíma a Pavel Šrut.

Zdroj: https://www.kosmas.cz/oko/z_domo-
va/15088/drzitelem-ceny-karla-capka-2016-je-pe-

tr-sabach/

Citát o knihách
„Když čtu knihu, obvykle ji čtu jen očima. Sem tam 
však přijde pasáž, nebo jen věta, která se stane 
mojí součástí.“

William Somerset Maugham (25. ledna 1874, Paříž 
– 16. prosince 1965, Saint-Jean-Cap-Ferrat poblíž 
Nice) byl anglický spisovatel a dramatik. Nejslav-
nějším Maughamovým dílem je částečně autobio-
grafický román O údělu člověka (On Human Bond-
age, 1915). Maugham napsal také mnoho povídek 
a divadelních her. Povídka Nádoba hříchu byla  
v roce 2002 zpracována v Českém rozhlasu jako 
rozhlasová hra.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/
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Společné aktivity ve Střediskové knihovně 
Kněžmost

Začínáme s novým projektem pro čtenáře druhé-
ho stupně základní školy
V posledních letech stále více zápasíme s návštěv-
ností náctiletých v knihovně. Snad je to i tím, že 
zmizely seznamy tzv. povinné četby, která by pří-
padně šla nahradit návštěvou knihovny a my tím 
získali větší možnost představit dětem zajímavé ti-
tuly. Bohužel, i přesto že zveme do naší knihovny 
třídy druhého stupně, nedostáváme pozitivní ode-
zvu. Není čas, hodinu strávenou v knihovně musí 
učitel nahradit atd. 
No nic, jak se říká: „Když nejde Mohamed k hoře, 
musí hora k Mohamedovi“.
Každý měsíc je pro čtenáře naší knihovny u nás při-
praven Cool day, který je zaměřen obecně na lite-
raturu všemi směry: rozvíjí čtenáře samého, nabízí 
mu možnost vyžití, „Naše knihovna to je nářez!“
Prvním počinem bylo zapojení se do projektu „Čte-
nář na jevišti“ s nastudováním knihy Deník malého 
Poseroutky. Vytvořili jsme se čtenáři krátké video a 
zaslali do soutěže. 

Ačkoli se naše děti neumístily na předních místech, 
pro nás to byl opět krásný příklad toho, že když vy-
tvoříme vztah mezi čtenářem a knihovnou, tak čas, 
který těmto aktivitám věnujeme nad rámec svého 
úvazku, se vyplatí a děti se rády zapojí do dalšího 
Cool day.

Se čtenáři mladšího věku se nám daří dobře. Pravi-
delně pro ně připravujeme projekty. Jedním z po-
sledních je „Staň se detektivem naší knihovny.“

Každý měsíc představujeme jednu z knih. Čte-
nář obdrží zprávu, ve které je informován, co se v 
knihovně stalo, a jeho úkolem je vypátrat, vyluštit 
zadané úkoly. 
Úkoly jsou zadávány tak, aby čtenáře přivedly na 
stopu knihy a on se o jejím obsahu dozvěděl co 
nejvíce. Za splněný úkol odebereme čtenáři otisk 
prstu, na základě kterého získá indicii do hlavní de-
tektivní hry.
Například 13 modrých koček od Thomase Breziny.
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Klub seniorů v Kněžmostě
Věřím, že se nám podařilo oslovit čtenáře seniory, 
kterým jsme s kolegyní založily Klub seniorů. Věnu-
jeme se jim pravidelně :
• pořádáním VU3V,
• jezdíme cvičit do bazénu,
• cvičíme s míči,
• chodíme s hůlkami,
• nabízíme knižní novinky, 
• pořádáme tématické výlety… 
Je toho hodně, jen máme problém obhájit tyto ak-
tivity jako náplň knihovny. My si myslíme, že i tyto 

aktivity patří k práci knihovníka, jsou sice trochu 
nadstandardní, ale potřebné. Vytvořit si vztah mezi 
knihovnicemi/knihovníky a čtenáři je to nejdůleži-
tější. V závěru to těší nás i je. 
Oslovily jsme tedy s kolegyní vedení obce, které 
začalo tvořit novou koncepci knihovny. Za což moc 
děkujeme.
Je toho dost, co během roku zvládneme, však 
ostatní knihovníci vědí, že pokud chceme fungovat 
a mít dost čtenářů, je potřeba dát kus sama sebe. 
Přejeme všem hodně spokojených čtenářů a přeje-
me podporu „shůry“.

Ivana Cenefelsová, knihovnice, 
Středisková knihovna Kněžmost 

Akce v Městské knihovně Benešov

Dětské a audiovizuální oddělení bude místem 
Knihovnického masopustu, který se koná ve stře-
du 8. února 2016 od 16 do 18 hodin. Návštěvníky 
čeká zábavné odpoledne s tvořením, písničkami, 
soutěžemi a sladkou odměnou.
Ve čtvrtek 11. února 2016 se uskuteční jubilejní  
60. pořad hudebního kritika Jiřího Černého na 
téma Bulat Okudžava.
Knihovna se připojuje ke Čtenářské výzvě a pobí-
zí své čtenáře: „Chceš číst, ale nevíš co? Tak pojď 
společně s námi přijmout Čtenářskou výzvu 2016!
Ukaž ostatním, že nemusíme sedět u televize nebo 
u počítače. Zapojit se může každý z Vás! Není to nic 
těžkého. Ke každému pravidlu si vyber jednu kni-
hu a pak ji přečti. Přihlas se na stránce ctenarska-

vyzva.cz a ukaž, že na to máš!“ Pravidla a databázi 
knih najdete na http://www.ctenarskavyzva.cz/.

Zdroj: e-mailový zpravodaj. Další informace na  
http://www.knihovna-benesov.cz/.
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Akce SKIP jsou pro všechny knihovny

1. - 6. března 2016 se knihovny mohou připojit  
k Týdnu čtení. Děti čtou seniorům a senioři dětem, 
zdraví nemocným a nemocní zdravým, budou pro-
bíhat soutěže v rychlém čtení, kurzy kritického čte-
ní, non-stop čtení, čtení v cizích jazycích - můžete 
zainteresovat učitele a národnostní menšiny, čtení 
na netradičních místech (na střeše, na věži, v jesky-
ni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční 
hodinu. 
Také v letošním březnu by knihovny měly hledat a 
ocenit své nejlepší čtenáře. Najít svého „Čtenáře 
roku“.  Cílem akce je posilovat společenský význam 
a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven 
nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem 
pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček kon-
krétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve 
výpůjčním systému.

Severská čtenářská výzva... ještě se může-
te zapojit!

Úkolem čtenářské výzvy #ReadNordic je přečíst do 
konce dubna celkem osm severských knih, které 
odpovídají následujícím kritériím:
Přečetl/a jsem severskou knihu…
… ve které je hlavní postavě méně než 18 let.
… ve které se děje něco nadpřirozeného.
… která byla napsána před více než 100 lety nebo 
jejíž děj se odehrává před více než 100 lety.
… která má více než 350 stran.
… jejíž český překlad vyšel v roce 2015 nebo 2016.
… která byla zfilmována.
… která obsahuje alespoň jednu báseň.
… která mě rozesmála.

Pro účast v měsíční čtenářské výzvě stačí sdílet na 
sociální síti Facebook, Twitter nebo Instagram pří-
spěvek označený hashtagem #readnordic, ve kte-
rém je stručně shrnut čtenářský zážitek z knihy, 
která splňuje kritérium daného měsíce. Ze všech 
příspěvků zveřejněných v daném měsíci vyberou 

SKIP organizuje již sedmnáctý ročník BIBLIOWEBu, 
soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. 
Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, 
zda jsou stránky přístupné pro handicapované uži-
vatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 
2.0.
Letos již pošestnácté vypukne Noc s Andersenem, 
tentokrát 1. dubna. Bližší informace na http://
www.nocsandersenem.cz/.

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
-skip/

organizátoři soutěže jako vítěze ty nejoriginálnější.
Pro účast v hlavní čtenářské výzvě je třeba vyplnit 
a odeslat elektronický formulář nebo tištěný le-
ták. Leták musí být odeslán do pondělí 2. května 
2016 (rozhoduje datum doručení) poštou na adre-
su Skandinávský dům, Dejvická 3, 160 00 Praha 6. 
Elektronický formulář je možné vyplňovat do téhož 
data, 23:59.
Účastníci mohou vyhrát zájezd do Skandinávie a 
další hodnotné ceny. Soutěž vyvrcholí na veletrhu 
Svět knihy v Praze, jehož letošním hlavním hostem 
budou právě severské země.

Zdroj: http://www.skandinavskydum.cz/readnor-
dic/
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Výstava severské literatury v MK Benešov
V průběhu prosince 2015 proběhla v Městské 
knihovně Benešov výstava Švédská místa činu, 
kterou knihovně zapůjčilo Velvyslanectví Švédska  
v Praze. 
Jednotlivé výstavní panely byly rozmístěny v oddě-
lení pro dospělé a byly nepřehlédnutelné. Čtenáři 
se mohli seznámit s vývojem detektivního žánru ve 
Švédsku, s autory těchto detektivek a blíže poznat 
na mapě místa, na nichž se děj románů odehrává.  
Popularita švédské literatury je poměrně velká. Po-
nořením se do příběhu nasaje čtenář také místní 
atmosféru a pozná mentalitu tohoto národa. Vý-
stava byla jistě vhodným doplněním pro ty, kteří se 
právě vezou na vlně severské literatury.

Martina Čuříková, Městská knihovna Benešov

 

Autorské čtení Pavla Brycze ve Středočeské 
vědecké knihovně v Kladně

Konat se bude ve středu 9. března 2016 od 17,30 
hodin ve studovně SVK v Kladně.
„Pavel Brycz (1968) se narodil v Roudnici nad La-
bem.
Vystudoval český jazyk na Pedagogické fakultě  
v Ústí nad Labem. Studoval také dramaturgii na 
pražské DAMU. Učil na gymnáziu, živil se jako pub-
licista i textař v reklamní agentuře. Je nejen prozai-
kem, ale i básníkem, textařem a autorem povídek 

pro děti. Spolupracuje s Českým rozhlasem, pro 
který napsal řadu povídek především pro děti. Je 
autorem dvou večerníčků: Dětský zvěřinec (2008) a 
Bílá paní na hlídání (2013).
Jeho první sbírkou byly povídky Hlava Upanišády 
(1993). Za knihu básní v próze Jsem město (1998) 
získal Cenu Jiřího Ortena (1999). U čtenářů i kritiky 
bodoval především románovou epopejí Patriarchá-
tu dávno zašlá sláva (2003; Státní cena za literatu-
ru, 2004). Za knihu Bílá paní na hlídání získal Zlatou 
stuhu 2011 v kategorii nejlepší beletrie pro děti 
a mládež. Je autorem také řady textů pro hudeb-
ní skupinu Zdarr, ex-členů kapely Laura a její tygři. 
Jeho práce byly přeloženy do několika jazyků.“

Zdroj: http://www.svkkl.cz/cs/aktuality/Autorske
-cteni-Pavla-Brycze/
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Z elektronické konference Knihovna

„Dobrý den,
naše sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. - správce národní do-
mény .CZ vydává knihy ve vlastní edici viz https://
knihy.nic.cz jak v tištěné, tak elektronické formě. 
Jedná se především o knihy z oblasti IT.
Nejnovější knihou je komiks zpracovaný na základě 
našeho úspěšného televizního seriálu http://www.
jaknainternet.cz. Každý rok se snažíme vydávat 3-4 
nové tituly.
Touto cestou bych vás rád požádal o zařazení naší 
edice CZ.NIC do vašeho fondu elektronických knih. 
Všechny naše elektronické knihy jsou dostupné 
zdarma.

Knihovny a uprchlíci
Téma plnící v posledním roce první stránky novin i 
hlavní čas televizního zpravodajství, téma žhavé a 
aktuální. Uprchlíci, imigranti, přistěhovalci, přícho-
zí. Na světě je v důsledku válek či pronásledování 
na útěku více než šedesát milionů lidí.  Někteří při-
cházejí i k nám. Naprostá většina z nich v naší zemi 
nezůstane, o azyl v naší republice požádá zanedba-
telné procento z nich. Je pravda, že mezi námi žijí 
příchozí z celého světa již desítky let, v posledních 
měsících je však situace jiná. Možná právě teď ale 
nastává čas, kdy bychom se mohli zamyslet nad 
tím, jak pomoci těm, kteří naši pomoc skutečně 
potřebují. Pomáhat mohou nejen významné stát-
ní instituce a organizace, ale právě také knihovny. 
Jejich pomoc rozhodně nemusí být bezvýznamná.
V posledním čísle knihovnického časopisu Ika-
ros můžeme v článku Kateřiny Nekolové Evropské 
knihovny a uprchlíci najít inspiraci i pro naše vlast-
ní aktivity http://ikaros.cz/evropske-knihovny-a
-uprchlici: 
„EBLIDA (European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations) chápe znepoko-
jení některých zemí ohledně uprchlické krize, ale 
věří, že právě evropské knihovny by měly působit 
jako základna pro demokratické smýšlení a být bez-
pečným místem pro sociální začleňování.
Mezi opatření evropských knihoven patří zveřej-
nění základních informací o knihovně v různých 

jazykových verzích a to včetně jazyků, kterými ho-
voří významná část uprchlíků. Některé knihovny 
nabídly žadatelům o azyl registraci zdarma. Veřej-
ná informační knihovna v Paříži nabízí dlouhodo-
bě konverzační hodiny ve francouzštině. Městská 
knihovna Brémy připravila po konzultaci s odbor-
níky kufříky určené do přechodných ubytovacích 
zařízení pro uprchlíky. Kufříky obsahují 40 až 50 
jednotek pořízených přímo pro tuto příležitost. 
Mezi nimi jsou dvojjazyčné publikace, dětské kni-
hy, průvodce po Brémách, jazykové učebnice a 
slovníky nebo deskové hry. V Norimberku vznikl 
již v roce 2012 dobrovolnický projekt, díky které-
mu vznikla takzvaná Azylotéka (Asylothek) v míst-
ním ubytovacím zařízení pro uprchlíky. Aktivisté 
díky darům zřídili knihovnu bez státní či městské 
finanční podpory, peníze jsou naopak získávány 
například uspořádáním benefičního koncertu. Dět-
ský bibliobus Veřejné knihovny Stockholm (Stoc-
kholms stadsbibliotek) zajíždí také do uprchlických 
zařízení. Při odbourávání předsudků se osvědčil 
mezinárodní formát nazvaný Živá knihovna. Jedná 
se o akci, kde si zájemci mohou na základě výběru 
z katalogu místo knih vypůjčit živé lidi. Ti jsou jim 
pak po vymezený čas ochotni vyprávět svůj osobní 
příběh či odpovídat na otázky.“

Helena Ratajová, KKC Kladno

Pokud se rozhodnete knihy zařadit do fondu, pře-
dem děkuji za zprávu, abych mohl vaši knihovnu 
evidovat v dalších distribučních kanálech naší edi-
ce CZ.NIC.
Případné dotazy Vám rád obratem odpovím.“

28. ledna 2016 napsal Radim Ponert,  
Project Manager CZ.NIC, z. s. p. o., Milešovská 5,  

130 00 Praha 3, T: 731 175 110

http://www.nic.cz, http://www.mojeid.cz, http://
www.jaknainternet.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

Výroční měsíce
Toni Morrisonová
(* 18. února 1931 Lorain, Ohio, USA)

Slavná spisovatelka se narodila do chudé dělnické 
rodiny jako druhé ze čtyř dětí. S psaním beletrie 
začala již v době studia na univerzitě. Ačkoli se spi-
sovatelčina díla často zaměřují na životy Afroame-
ričanek, ona sama se nedomnívá, že by její díla byla 
jakkoli feministická. V roce 1993 se Toni Morriso-
nová stala první Afroameričankou, které byla udě-
lena Nobelova cena za literaturu. V letošním roce 
uplyne od jejího narození 85 let.

Zdroj: Wikipedie

Karel IV. – 700 let

V květnu letošního roku si budeme připomínat 
sedmisté výročí narození českého krále, císaře 
římského, ale i významného státníka, myslitele, di-
plomata, budovatele, vizionáře Karla IV. Zdroj in-

formací, akce spojené s výročím, ale i třeba mapu 
karlovských míst a inspiraci pro vaši vlastní iniciati-
vu můžete najít také na webových stránkách http://
otecvlasti.eu/karel-iv/.

 


