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Na této stránce jste si nyní měli přečíst rozhovor  
s oceněnou dobrovolnou knihovnicí, tentokráte  
z obsluhovaného regionu Příbram. Z technických dů-
vodů však nebylo možné rozhovor uskutečnit, otáz-
ky zodpovědět a vše sepsat. Omlouváme se Vám.  
Pokusíme se do příštího čísla pro Vás připravit roz-
hovor s paní Ivankou Dvořákovou z Obecní knihov-
ny v Dublovicích.

Redakce bulletinu

Navštivte knihovnu plnou vzácných doku-
mentů

Z pohodlí svého domova či knihovny navštivte Ma-
nuscriptorium - digitální knihovnu písemného kul-
turního dědictví:
„Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální bada-
telské prostředí, které poskytuje přístup k existují-
cím digitálním dokumentům v oblasti historických 
fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, 
mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto his-
torické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitál-
ních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostup-
né v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny.“
„Manuscriptorium je volně dostupná digitální 
knihovna, která pomocí propracovaných rešerš-
ních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustře-
děným informacím o historických fondech. Cílem 
projektu je zpřístupnit existující digitální obsah 
pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlé-
pe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje 
dokumenty mnoha významných institucí nejen ze 
zemí Evropské Unie.
Naše služby využívají pro svou práci badatelé  
v kulturních a historických institucích, studenti, 
učitelé a v neposlední řadě také zapálení laici - 
všem těmto uživatelům slouží Manuscriptorium 
jako nejsnadnější cesta pro zjištění informací o fy-
zickém dokumentu, nebo přímo k zobrazení jeho 
digitální kopie.

Uživatelské rozhraní bylo navrženo ke snadnému 
vyhledávání a prohlížení dokumentů a umožňuje 
vytváření osobních kolekcí a virtuálních dokumen-
tů. Uživatelé i přispěvatelé obsahu si tak mohou 
vytvořit vlastní virtuální knihovnu z agregovaného 
obsahu a sdílet výsledky své práce se studenty, ko-
legy a ostatními uživateli.
Manuscriptorium je subagregátorem Europeany 
pro oblast historických fondů.“
Na stránkách Manuscriptoria najdete rovněž návo-
dy a tutoriály. Např. jak se do knihovny dostat, co 
všechno tam najdete, jak vyhledávat nebo jak pro-
hlížet konkrétní záznam. 
Nebojte se, podívejte se a zjistíte, že Manuscripto-
rium rozhodně není jen pro badatele.

Zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs.
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Březnový program kolínské knihovny

Březen býval tradičně měsícem knihy. V poslední 
době se postupně přeměnil v březen - měsíc čte-
nářů. Proto máme pro Vás připravené nejen nové 
knihy, časopisy a nově i audioknihy, ale také spous-
tu akcí, na kterých Vás rádi uvidíme. Sledujte naše 
webové stránky, plakáty a FB. Zde je malá ochut-
návka:
- 1. 3. od 9.30 hodin tvořivá dílna - výroba šperků 
- pobočka pro dospělé (Benešova ulice - sídliště);
- 3. 3. od 17.00 hodin cestovatelská přednáška - Jan 
Žert - Francouzská Polynésie a Velikonoční ostrovy 
- sál Městské knihovny Kolín (Husova ulice);
- 9. 3. od 10.00 hodin seminář pro učitele - "Stopy 
Karla IV." - sál Městské knihovny Kolín (Husova uli-
ce); 
- 15. 3. od 9. 30 tvořivá dílna - výroba velikonočních 
dekorací - pobočka pro dospělé sídliště (Benešova 
ulice);
- 16. 3. od 16.00 hodin tvořivá dílna - korálkovaná 
vajíčka (nejšikovnější zvládnou možná i velikonoč-
ního zajíčka) - dětské oddělení Městské knihovny 
Kolín (Husova ulice);
- 17. 3. od 17.00 hodin přednáška - Martin Dalecký 
- Astrologie a smysl života - sál Městské knihovny 
Kolín (Husova ulice);
- 22. 3. od 9.30 hodin povídání o velikonočních sym-
bolech a jejich významu - s knihovnicí M. Jouzovou 
- pobočka pro dospělé sídliště (Benešova ulice);  
- 23. 3. od 18.00 hodin Kafe a cigárko - scénické 
čtení z cyklu LiStOVáNí - sál Městské knihovny Kolín 
(Husova ulice) - vstupenky na tuto akci lze zakoupit 
na všech odděleních MěK Kolín;

- 1. 4. od 16 do 17 hodin - v rámci Noci s Ander-
senem Vám nabízíme setkání s Malou mořskou ví-
lou na kolínské vodárně - ve spolupráci se záchran-
nou stanicí Huslík Vám během našeho programu 
ukážeme i živá zvířata - Vodárna;
- 11. - 15. 4. od 8 do 17 hodin tradiční jarní prodej 
knih vyřazených z fondu Měk Kolín - přijďte si vy-
brat - věříme, že každá kniha najde svého čtenáře:) 
- sál Městské knihovny Kolín  (Husova ulice).

Někteří možná pamatují knižní čtvrtky - my Vám 
nenabídneme nové knihy, jak bývalo zvykem, ale 
naopak - máte možnost podívat se na to, co je běž-
ným očím čtenáře skryto - na starší část našeho 
fondu - v rámci březnových knižních čtvrtků Vám 
nabízíme komentované prohlídky archivu a sklado-
vých prostor - každý čtvrtek vždy mezi 8 a 16 hodi-
nou na dospělém oddělení v Husově ulici.
A protože nejen čtením člověk je živ, vyhlašujeme 
soutěž "O nejchutnější velikonoční dobrůtku". Své 
pokrmy - slané i sladké - přineste na oddělení pro 
dospělé na pobočku na sídlišti (Benešova ulice) 
buď v pondělí 21. 3. (mezi 8. a 17. hodinou) nebo 
v úterý 22. 3. (mezi 8. a 9. hodinou). Porota v čele 
s ředitelem knihovny Mgr. Kárníkem vybere ty nej-
lepší pochoutky. Vyhodnocení a předání cen vítě-
zům proběhne v úterý 22. 3. po skončení přednášky  
o velikonočních symbolech v 10.30 hodin. Pak bude 
následovat společná ochutnávka - přijďte si pro in-
spiraci na Váš velikonoční stůl.

Zdroj: e-mailový zpravodaj
Více informací na http://knihovnakolin.cz/.

A je tady opět...
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhla-
šuje sedmý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc 
čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, 
tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), 
ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní 
uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy ne-

byl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových 
služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a 
instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke spo-
lečné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, 
čteme a je nás stále hodně!

Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
-skip/brezen-mesic-ctenaru.
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Další beseda se zajímavým hostem  
ve Zlonicích

Knihovna Zlonice s podporou  Městyse Zlonice 
pořádala v úterý  8. března 2016 od  18,00 hodin  
v kulturním centru besedu se spisovatelem, texta-
řem, scénáristou, moderátorem a karikaturistou, 
panem Ondřejem  Suchým. Pořadem  provázel pan 
Zdeněk Blecha. 

napsala Marie Srbková, Knihovna Zlonice

Nové webové stránky slánské knihovny

Až budete mít volnou chvilku, určitě se podívejte 
na nový web Knihovny Václava Štecha ve Slaném. 
Jsou opravdu pro radost čtenářům i slánským 
knihovnicím!
Můžete se přihlásit k odběru novinek a budete pra-
videlně informováni. Dostupná je i online pomoc  
v podobě chatu s knihovnicí.
Tak nezapomňte, otevřete si a mrkněte se na 
http://www.knihovnaslany.cz/.

Ještě se můžeme zapojit

Právě probíhá celostátní anketa dětí, učitelů a kni-
hovníků školních a veřejných knihoven Suk – čte-
me všichni, v níž se rozhoduje o nejoblíbenější 
knize pro děti a mládež za uplynulý rok. Anketa za 
rok 2015 probíhá od 1. 12. 2015 do 23. 3. 2016. 
Hlasovat můžete pomocí papírových anketních líst-
ků nebo elektronicky přímo http://www.npmk.cz/
node/707. 

Jak se v Berouně točil film Tankový prapor

Přednáška z cyklu Setkání s autory, které máte 
rádi, se tentokrát uskuteční ve středu 30. břez-
na 2016 od 17.30 hodin. Otomar Dvořák prozradí 
různé zajímavosti z filmového, televizního a diva-
delního zákulisí, zavzpomíná na svoji spolupráci 
se známými režiséry, herci, hudebníky a zpěváky, 
i na své působení v legendárním divadle Semafor. 
Vyprávět bude také o tom, jak připravoval ve Zlíně 
muzikál Frankenstein a samozřejmě nezapomene 
na dramatické natáčení filmu Tankový prapor v be-
rounských kasárnách, v němž hrál roli jednookého 
ruského generála. Vyprávění bude zpestřeno vy-
stoupeními písničkáře Jana F. Bartoše.

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/.
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Heslo z terminologické databáze TDKIV
Komunitní knihovna
(library as community centre)
Veřejná knihovna typu městské či obecní, aktivně 
pomáhající rozvoji komunity v místě svého sídla, 
a tak propojující tradiční knihovnické a informační 
služby s činnostmi komunitního centra. (Komunitu 
tvoří lidé žijící ve výše vymezené oblasti různého 
věku, pohlaví, vzdělání, společenského postavení 
apod.) Knihovna se nezaměřuje pouze na zaregis-
trované čtenáře, nýbrž na všechny skupiny lidí pa-
třící do místní komunity. Plánovitě a systematicky 
vytváří podmínky pro ty služby, kterými může rea-
govat na potřeby komunity za účelem jejího rozvo-
je (navazování a posilování vazeb mezi jednotlivými 
členy). Poskytuje prostor pro kulturní, vzdělávací a 
volnočasové aktivity jednotlivých skupin lidí (např. 
otevřené kluby v knihovnách, projekty propojující 
různé skupiny i jednotlivce společnou činností). 
Rozvíjí také programy pomáhající v integraci znevý-

hodněných skupin do místní komunity (např. kurzy 
pro nezaměstnané či programy pro děti ohrožené 
sociální exkluzí). Intenzivně spolupracuje s místní-
mi organizacemi a institucemi a svými aktivitami 
podporuje propojování veřejného a soukromého 
sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a 
představiteli veřejné správy, neziskovými organiza-
cemi, podnikateli a občany (např. společná setkání 
zainteresovaných nad konkrétním aktuálním pro-
blémem místa).

HAVLOVÁ, Jaroslava. Komunitní knihovna. In: KTD: 
Česká terminologická databáze knihovnictví a in-
formační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní 
knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-02-15]. Dostupné 
z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000013746&local_base=KTD.

Zemřel Umberto Eco

Italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden 
z nejvýznamnějších představitelů postmoderny  
60. let 20. století. Zabýval se studiem středověké 
estetiky a kultury. Ve schématu literární komunika-
ce „autor - text - čtenář“ prosazoval centrální úlo-
hu textu. Mezi jeho nejznámější díla patří Jméno 
růže, Pražský hřbitov, Foucaultovo kyvadlo, Nulté 
číslo,  Teorie sémiotiky, Dějiny krásy a Dějiny oškli-
vosti. Zemřel 19. února 2016  ve věku 84 let.

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

Soutěž Příbram Hanuše Jelínka 2016

Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlašuje jubilejní 
dvacátý ročník literární soutěže "Příbram Hanuše 
Jelínka 2016".
Všichni mladí spisovatelé a básníci od dvanácti do 
třiadvaceti let, posílejte nám své práce. Uzávěrka 
soutěže je 30. dubna a vyhlášení tradičně v říjnu. 
Letošní ročník je jubilejní a bude výjimečný i tím, 
že město Příbram letos slaví 800. výročí založení. 
Těšíme se na vaše literární počiny!
Podrobnosti najdete na http://www.kjd.pb.cz/
upoutavky/114-literarni-soutez-pribram-hanuse
-jelinka.

Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti 
a mládež s názvem Karel IV. očima dětí. Současně 
byl spuštěn vědomostní kvíz o Karlu IV. na http://
npmk.cz/node/724. Podmínky soutěže najdete na 
http://www.npmk.cz/node/722.

Zdroj: Konference Knihovna
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Vybrali jsme pro vás

STŘÍŽOVÁ, Vlasta et al. Organizace v podmínkách 
informační společnosti. Vydání první. Praha: Oe-
conomica, nakladatelství VŠE, [2014], ©2014. 235 
stran. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 
978-80-245-2072-8.

Kapitoly rozebírají různá témata a problémy, které 
se dotýkají současných organizací; např. druhy or-
ganizací, organizační struktura, organizační změny, 
inovační procesy nebo společenská zodpovědnost 
v organizacích.

KÁŇA, Pavel, ed. Zapomenuté knihařské dovednos-
ti. První vydání. Praha: Pavel Káňa - vydavatelství 
Knihař, 2015. 324 stran. Základní řada odborných 
publikací; 14. svazek. ISBN 978-80-86292-83-0.

Kniha Zapomenuté knihařské dovednosti je shrnu-
tím poznatků, zkušeností a dovedností knihařského 
oboru našich předchůdců, které byly publikovány  
v časopise Knihařské listy a Knihař. Doplněno dobo-
vými ilustracemi.

Zdroj: http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/
knihovna-knihovnicke-literatury

FARMER, Lesley S. J. Library services for youth with 
autism spectrum disorder. Chicago: ALA Editions, 
an imprint of the American Library Association, 
2013. xxiv, 240 stran. ISBN 978-0-8389-1181-5.

Autismus je dnes druhým nejčastěji diagnostikova-
ným závažným vývojovým postižením dětí. Počet  
takových dětí stále roste. Ukazuje se velká potře-
ba organizovat programy pro autistickou mládež. 
Farmerová nabízí (nejen) knihovníkům veškeré in-
formace, které potřebují k přípravě a vedení pro-
gramů library literacy (pozn.: dovednost pracovat 
s informačními zdroji dostupnými v knihovně) cíle-
ných právě na tyto děti a mládež.

Volně přeloženo z http://www.alastore.ala.org/.
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Informace z webů pověřených knihoven

Městská knihovna Benešov zve na večer s léčivými 
zvuky vedený Hankou a Janem Marešovými. Akce 
s názvem Tibetské mísy se bude konat 10. března 
2016 od 18.00 hodin v dětském oddělení. Pozná-
te účinky těchto hudebních nástrojů, zkusíte si na 
ně zahrát a necháte na sebe působit vibrace jejich 
tónů.

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

Středočeská vědecká knihovna v Kladně pořádá  
v Březnu - měsíci čtenářů tyto akce:
- 8. 3. Workshop: Recykliteratura od 17:30 hodin,
- 9. 3. Autorské čtení se spisovatelem Pavlem 
   Bryczem od 17:30 hodin,
- 16. 3. Beseda s bloggerem Dominikem Landsma-
lonem: Deníček moderního fotra od 17:30 hodin, 
- 23. 3. Knižní bazar od 10:00 do 19:00 hodin,
- 24. 3. Focení s oblíbenou knihou od 13:00  
   do 19:00 hodin,
- 30. 3. Vernisáž výstavy - Gabriela Beranová:  
   Vnitřní obraz v kruhu od 18:00 hodin.
Zdroj: http://www.svkkl.cz/cs/Planovane-akce-v-k-

nihovne/.

Městská knihovna Kutná Hora letos chystá pro 
své čtenáře: 
- besedu s Kateřinou Tučkovou, 
- univerzitu volného času a lekce informatiky,
- cestopisné přednášky o Bolívii a Kamčatce,
- oslavy Dne pro dětskou knihu, Dne poezie a  
   Týdne knihoven,
- Listování... Kafe a cigárko,
- tématické zájezdy.

Zdroj: http://www.knihovna-kh.cz/node/1442.

Knihovna města Mladá Boleslav zve malé i velké 
na akci s názvem Večerníčky v knihovně. Scénické 
čtení, tvoření a hry se budou odehrávat na hlavní 
budově knihovny od 16.00 hodin. 
„Od 5. února si můžete v prostorách dětského od-
dělení Knihovny města Mladá Boleslav prohléd-
nout putovní Výstavu Knihy k dětským právům. 
Výstavu, která vystihuje jak děti vnímají svá práva, 
organizuje Národní parlament dětí a mládeže. Kni-

ha k dětským právům je jeden z projektů Národ-
ního parlamentu dětí a mládeže. Kniha vznikala 
na přehlídce volnočasových aktivit Bambiriáda  
v Praze od roku 2008, v současnosti má již 7 dílů a 
více jak 2000 obrázků. Rada a Předsednictvo Ná-
rodního parlamentu dětí a mládeže informovaly na 
Bambiriádě děti a jejich rodiče o nejzákladnějším 
dokumentu týkajících se dětských práv, Úmluvě  
o právech dítěte, která byla přijata Valným shro-
mážděním OSN 20. listopadu 1989.  
Celý projekt byl vytvořen za účelem upozornit na 
nedostatečnou informovanost dětí a jejich rodičů 
o Úmluvě o právech dítěte. Je důležité, aby děti vě-
děly, že mají svá práva i povinnosti, a chápaly je. Vý-
stavu je možné vidět až do konce února v provozní 
době dětského oddělení knihovny.“

Zdroj: http://www.kmmb.cz/.

„Knihovna Jana Drdy Příbram chystá u příležitosti 
výročí 800 let města Příbram spolu s Klubem čes-
kých turistů cyklus šesti komentovaných vycházek 
Poznej své město. Začínáme v březnu, dále pokra-
čujeme vždy první středu v měsíci, až do října 2016. 
Abychom vyhověli co nejvíce zájemcům různých 
věkových kategorií a s ohledem na možnosti volné-
ho času, vycházky budou daný den vždy dvě: jed-
na dopoledne od 9.00 pro starší občany, druhá od 
15.30 pro pracující a studující.
Trasy nebudou nikterak náročné jak časově, tak fy-
zicky – maximálně hodinu a půl až dvě. Pohybovat 
se budeme převážně po městě, na delší vzdálenosti 
využijeme městskou hromadnou dopravu.
První vycházka bude ve středu 2. března. Podíváme 
se po památných místech Příbrami, povíme si něco 
o historických budovách, prohlédneme si sochy a 
pamětní desky známých osobností města.“

Zdroj: http://www.kjd.pb.cz/upoutavky/115-po-
znej-svoje-mesto-cyklus-vychazek-pro-vsechny.

Tyto, ale i další zajímavé akce připravují pověřené 
knihovny ve Středočeském kraji. Prohlédněte si je-
jich webové stránky.
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Projekt ČTEME SPOLU 

„Je mimo jiné reakcí nejen na poptávku, a i na 
nadšení praktických a speciálních škol sociálních 
zařízení, které se v roce 2014 zapojily do naší vý-
tvarné a literární soutěže Čtěte se slonem Bobem 
(viz http://slon.npmk.cz). Z jejich ohlasů vyplynu-
lo, že do běžně pořádaných programů a soutěží  
s tematikou čtenářské gramotnosti se - s ohledem 
na specifické problémy dětí / klientů - v podstatě 
nemohou hlásit. Soutěžní podmínky „Boba“ je však 
velmi oslovily a přály by si její konání i v budoucnu, 
resp. obdobné aktivity pořádané NPMK, častěji. 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Ko-
menského (dále jen NPMK) proto přichází s projek-
tem věnovaným nejen dětem a klientům se spe-
ciálními potřebami, ale také jejich pedagogům a 
dalším pracovníkům.“

Zdroj: http://cteme.npmk.cz/cteme.
Noc s Andersenem se blíží

1. dubna večer vypukne v mnoha knihovnách i ško-
lách 16. ročník společného pohádkového nocování 
- Noc s Andersenem. Tématem letošní andersenov-
ské noci se stala pohádka Hanse Christiana Ander-
sena Malá mořská víla, od jejíhož napsání uplynulo 
již 180 let. 40 let uteklo také od natočení stejno-
jmenné pohádky Karla Kachyni. Všem účastníkům 
pohádkového nocování přislíbilo vydavatelství au-
dioteka.cz doručit pro děti omalovánku a nahrávku 
pohádky Malá mořská víla. V roce 2016 si můžeme 
připomenout i další jubilea: narozeniny Miloše Ma-
courka, Zdeňka Svěráka, Jana Vodňanského, Jaro-
slava Seiferta, Aloise Jiráska, Jana Karafiáta či Karla 
IV.  Pokud byste se chtěli zapojit, můžete zaregis-
trovat svoji knihovnu na webové stránce www.
nocsandersenem.cz/.

Zdroj: Konference Knihovna

Listování

Projekt Listování, cyklus scénických čtení, si vzal na 
sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc 
zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. 
Vybraní autoři a jejich díla jsou pak před diváky in-
terpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy 
přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kte-
rém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosfé-
ra dané literatury na obecenstvo. Projekt je zaští-
těn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Představení probíhají i ve školách a knihovnách. Na 
webové stránce www.listovani.cz můžete v sekci 
Listování pro školy zadat poptávku představení ve 
vaší knihovně.

Zdroj: http://www.listovani.cz/clanky-listovani/
co-je-to-listovani.html

Akreditovaný rekvalifikační kurz - poslední 
ročník

V září 2016 bude otevřen v olomoucké knihovně 
poslední ročník rekvalifikačního kurzu za stávají-
cích podmínek. V případě zájmu tento kurz absol-
vovat, doporučujeme své přihlášení neodkládat. Již 
je obsazeno 5 míst z celkového počtu 12. Cena kur-
zu je 4 500 Kč. Informovala Mgr. Lucie Soukopová  
v e-konferenci Knihovna.

Další informace naleznete zde: http://www.vkol.
cz/cs/regionalni-funkce/rekvalifikacni-kurz/

Hlasovací lístky Magnesia Litera

V Klementinu je možné si vyzvednout hlasovací 
lístky letošní soutěže Magnesia Litera 2016 a vybí-
rat nejlepší knihu z původní české prózy, poezie a 
knih pro děti. Hlasování bude ukončeno 31. března 
2016. Více na http://www.magnesia-litera.cz/#ak-
tualne.

Zdroj: Konference Knihovna
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Sousedská knihovnička

Sousedské knihovničky neboli knihobudky. Možná 
jste se sami podíleli na jejich zřízení, znáte je z va-
šeho města nebo vesnice, možná jste se s nimi se-
tkali na svých cestách. A nebo Vám uvízly v paměti 
články o knihobudkách na nádražích a zastávkách 
MHD, o migrující knihobudce atd. ze starších čísel 
bulletinu Mezi námi (č. 1/2015, 9/2015, 12/2015). 
Sousedské knihovničky jsou určeny všem, kteří 
hledají domov pro staré i nové knihy, rádi čtou a 
chtějí budovat dobré sousedské vztahy. Projekt 
si klade za úkol propagovat literaturu a vztah ke 
knížkám. Pro půjčování knih platí jednoduché pra-
vidlo: přečti a vrať nebo vyměň za jinou! Tvůrci se 
inspirovali celosvětovým projektem Little Free Lib-
rary http://littlefreelibrary.org/start/.

Svět knihy Praha 2016

Ve dnech 12. – 15. května 2016 se na pražském 
Výstavišti v Holešovicích uskuteční již 22. meziná-
rodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. 
Čestným hostem festivalu budou v letošním roce 
severské země, hlavními tématy Fenomén krimi a 
Město jako literární kulisa. Veletrh bude otevřen 
pro veřejnost ve čtvrtek, pátek a v sobotu od 9.30 
do 19 hodin, v neděli od 9.30 do 16 hodin. Jedno-
denní vstupné 120,- Kč (60,- Kč snížené vstupné, 
250,- Kč rodinné vstupné), permanentní průkaz - 
vstupenka na všechny 4 dny 250,- Kč. Kompletní 
doprovodný program bude k dispozici začátkem 
dubna 2016.

Zdroj: http://sk2016.svetknihy.cz/.

Nová role veřejných knihoven a PR v čes-
kých knihovnách.  
Tipy na e-tituly z fondu MK v Praze

Městská knihovna v Praze v loňském roce zařadila 
do svého edičního plánu vydání dvou e-knih, týka-
jících se oboru knihovnictví. 
První, Přijímání výzvy – tvorba nové vize veřejných 
knihoven Amy K. Garmer, vychází z projektu Aspen 
Institute v USA Dialog o veřejných knihovnách. 
Druhá, Příklady dobré praxe PR v českých knihov-
nách Věry Ondřichové, shrnuje praktické zkušenos-
ti a řešení, která se osvědčila ve větších i menších 
českých knihovnách. 
Oba tituly můžete na webových stránkách Městské 
knihovny v Praze prohlížet on-line, případně zdar-
ma stáhnout:
http://search.mlp.cz/cz/titul/prijimani-vy-
zvy/4214162/
a
http://search.mlp.cz/cz/titul/priklady-dobre-praxe
-pr-v-ceskych-knihovnach/4214161/.

 

 

Na webových stránkách Sousedské knihovny http://
www.sousedskaknihovna.cz/ najdete mapu míst, 
kde už byly knihobudky zbudovány, i registrační 
formulář, pokud byste se chtěli do projektu zapo-
jit. Při registraci můžete vyznačit na mapě i polohu 
knihobudky ve vaší obci, případně vložit i poznám-
ku nebo fotku. Jen bychom neměli zapomenout, 
že pokud se naše knihovna stane garantem nově 
vzniklé knihobudky, měla by nad ní držet ochran-
nou ruku i nadále a občas dohlédnout, aby nabí-
zené knihy dosahovaly obsahem i vzhledem určité 
úrovně. Aby se nestalo, že se za nějaký čas budeme 
za knihobudku v naší obci či městě spíše stydět.   

Helena Ratajová, KKC Kladno
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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 měsíce
Zdeněk Svěrák
*28.března 1936, Praha

český dramatik, scénárista, herec, spisovatel a au-
tor písňových textů. Na podzim roku 1966 založil 
se svými přáteli Divadlo Járy Cimrmana. Na diva-
delních hrách a scénářích spolupracoval především 
s Ladislavem Smoljakem. S hudebníkem Jarosla-
vem Uhlířem napsal řadu písní. V roce 1994 se stal 
spoluzakladatelem Centra Paraple, pomáhajícího 
lidem s poškozením míchy. Čtenáři jej znají nejen 
jako autora knih pro děti, ale také povídek. Je troj-
násobným nositelem ceny čtenářů Magnesia Lite-
ra. V letošním roce oslaví Zdeněk Svěrák 80. naro-
zeniny.

Zdroj: http://www.wikipedia.org.


