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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 TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

duben 2010
ročník 2, číslo 4

Informujeme: 
V elektronickém katalogu si můžete prohlížet obálky knih 

Čtenáři a knihovníci nyní najdou v záznamech katalogu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, včetně 
katalogu výměnného fondu pro region Kladno, kopie obálek knih (pokud jsou tyto dostupné pomocí služby 
https://www.obalkyknih.cz/index). V podrobném zobrazení mohou u některých titulů najít také kopie obsahů 
ve formátu pdf – po kliknutí na náhled je lze otevřít pomocí aplikace Adobe Reader. Může to být dobrý 
pomocník při výběru knih do výměnného souboru či pro práci se čtenářem a MVS. 
 

(dokončení z minulého čísla) 

Univerzity třetího věku 

Pro všechny, kteří už delší dobu nesedávají ve 
školních lavicích a mají stále chuť se něco nového 
učit (tedy i pro knihovníky), jsou vhodné univerzity 
třetího věku U3V. Různé školy, univerzity, některé 
velké knihovny a další organizace každoročně 
otvírají desítky kurzů. Jejich cílem je poskytnout 
seniorům v důchodovém věku možnost, aby se mohli 
kvalifikovaně a systematicky seznamovat  
s nejnovějšími poznatky v oblastech vědy, historie, 
politiky, kultury, informatiky apod. Posluchačem 
univerzity třetího věku se může stát každý občan, 
který dosáhl důchodového věku. U některých kurzů 
je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání  
s maturitou. Tyto kurzy jsou většinou zpoplatněné, 
výši poplatku stanovují pořádající organizace. 
Absolventi obvykle získávají osvědčení  
o absolvování, které bývá slavnostně předáváno.  

Portály a databáze univerzit třetího věku najdeme 

například na stránkách:  

 au3v.vutbr.cz/clenove.php - Asociace univerzit 
třetího věku na vysokých školách 

 www.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku - 
Informační potrál pro osoby se specifickými 
potřebami 

 www.e-senior.cz/u3v/index.php - Portál 
vzdělávání seniorů 

 �������� �������� 

Vzděláváme se po celý život 

Elektronické časopisy 

Další velmi vhodnou formou vzdělávání je 
samostudium, které je pro knihovníka ideální. 
Můžeme si sami zvolit čas a místo a zároveň využít 
nejrůznější zdroje, např. internetové. Zde je nabídka 
některých odborných knihovnických časopisů 
přístupných na internetu: 

 Bulletin plus, vydavatel: Národní knihovna ČR, 
www.nkp.cz/bp/archiv.htm   

 Bulletin SKIP, vydavatel: Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR, 
skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm 

 Čtenář, vydavatel: Středočeská vědecká 
knihovna v Kladně, ctenar.svkkl.cz/  

 Ikaros, vydavatel: IKAROS, o. s., 
www.ikaros.cz/  

 KROK, vydavatel: Vědecká knihovna v 
Olomouci, www.vkol.cz/cs/dokumenty/  

 Místní kultura, vydavatel: NIPOS - Národní 
informační a poradenské středisko pro kulturu, 
www.mistnikultura.cz/  

Nabízí nám odborné články, stati a zprávy z oboru, 
ale i recenze a informace o knihovnických aktivitách. 
Některé jsou elektronickou verzí tištěné podoby, 
některé originálním elektronickým časopisem. 
Nabídka je samozřejmě mnohem větší.  
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MEZI NÁMI - malý bulletin knihoven Středočeského kraje 

Dozvěděli jsme se: 

Paní knihovnice v Knihovně Dr. Emanuela Bořického v Milíně (okres Příbram, 2008 obyvatel) každoročně 
připravují pro své dětské čtenáře Malování na chodníku k výročí narození pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. Je to velmi zajímavá možnost, jak oslavit dánského spisovatele a připomenout dětem (nejen) 
jeho pěkné pohádkové knihy. 

14. března 2010 se konaly oslavy 10. výročí znovuotevření Obecní knihovny ve Vševilech v roce 2000 
(okres Příbram, 117 obyvatel). Paní knihovnice Martina Štěpánková připravila v knihovně pro děti i jejich 
rodiče vědomostní kvízy. Druhá oficiální část byla věnována historii a současnosti knihovny a oslavy 
vyvrcholily zahájením provozu Galerie 10 v prostorách knihovny slavnostní vernisáží s fotografiemi z historie 
obce. 

zdroj: www.vsevily.tremsin.cz 

Některé internetové knihovnické časopisy jsou více 
odborné, některé jsou zaměřené na daný region, ve 
kterém vychází a některé knihovny vydávají 
periodika věnovaná kulturnímu dění obecně nebo 
jsou to přímo literární časopisy. Obdobné to je, 
podíváme-li se na tištěná periodika. 

Elektronické časopisy mají hned několik výhod: jsou 
snadno dostupné, jsou aktuální, často obsahují 
odkazy na další zajímavé webové stránky. 
Elektronické časopisy mohou mít prakticky 
neomezený rozsah. Jejich články mohou obsahovat 
také přílohy, barevné fotografie a grafy. To jsou 
výhody, které čtenář/knihovník jistě ocení.  

Odborná literatura 

Zajímavé tituly k sebevzdělávání najdeme ve fondu 
Knihovny knihovnické literatury knihovnického 
institutu Národní knihovny ČR. Domácí literatura je 
doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. 
Zahraniční literatura je doplňována nákupem, 
mezinárodní  výměnou publikací  a dary. Fond je 
uživatelům dostupný převážně prezenčně. 

Internetové portály   
 
Po síti brouzdáme vždy, chceme-li si něco ověřit, 
zjistit nějakou novinku nebo si jen tak prohlížíme 
známé a oblíbené webové stránky. Internet však 
můžeme velmi dobře využít pro naše samostudium. 
Můžeme zde najít jazykové, počítačové i jiné kurzy. 
Registrace bývá jednoduchá a zkušební užívání kurzů 
je většinou zdarma. Můžeme si uvést příklad: 

 vyuka.lide.cz/home.aspx 

Pro samostudium anglického jazyka můžeme využít 
například také tyto webové stránky: 

 skola.amoskadan.cz/index_aj.htm  

 www.aj.cz 

Našli bychom jistě mnoho dalších zajímavých odkazů. 
Pokud některé znáte, napište nám o nich. 

Soukromé agentury 

Ve větších městech najdeme soukromé firmy a 
agentury. Nabízejí výuku jazyků, kurzy práce 
s počítačem a mnoho dalších. Tyto služby jsou 
placené, ale výuka bývá vedena opravdu dobrými 
lektory.   

Jistě bychom společně našli další možnosti, jak na 
sobě pracovat. Vzájemně si tedy přejme „šťastnou 
ruku“ při výběru a velké odhodlání pustit se do učení. 
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Noc s Andersenem 
Knihovna Václava Štecha Slaný 

Již po osmé se v pátek 26. března 2010 zapojila 
Knihovna V. Štecha Slaný (okres Kladno, 15 681 
obyvatel) do akce Noc s Andersenem. Akce se 
zúčastnilo 40 děvčat a kluků, 7 pomocníků 
a 8 knihovnic. Kromě čtení knížek byla připravena 
celovečerní hra na téma „Spisovatelé v ulicích“, ale 
také hosté, členové klubu karate, T. Jaňourová 
(1. místo na Mistrovství ČR 2009) a J. Rác (1. místo 
na Mistrovství ČR 2008). Dále ohnivá show skupiny 
VAJAMA (ohnivé řetězy, hořící tyče, zápalné vějíře, 
plivání ohně) a samozřejmě půlnoční diskotéka. Děti 
ráno odcházely nadšeny a odnášely si Účastnický 
list na památku. 

Lucie Steinbrecherová, KVŠ Slaný 

 

Účastníci Noci s Andersenem 

Místní lidová knihovna Dobrovíz a Místní 
knihovna Hostouň 

V sobotu 27. března 2010 uchystala Místní knihovna 
Hostouň (okres Kladno, 914 obyvatel) společně 
s Místní lidovou knihovnou Dobrovíz (okres Praha 
západ, 454 obyvatel) pro děti i dospělé příjemné 
dopoledne pod názvem „Velikonoční tvoření“. Sešli 
jsme se v Základní škole Hostouň a společně se 
pustili do výroby velikonočních dekorací. Děti si 
vyrobily papírové jarní květiny, ozdobné košíčky na 
vajíčka, zápichy do květináčů ze samotvrdnoucí 
hmoty, zasadily osení do skořápek a voskem ozdobily 
vajíčka. Dvě hodiny utekly jako voda, děti si domů 
odnesly plnou náruč výrobků a my knihovnice jsme 
byly spokojené, že se akce tak krásně vydařila. 

Karolína Svatošová, MK Hostouň 
Olga Oharová, MLK Dobrovíz 

 

Děti při výrobě velikonočních dekorací 

Velikonoční tvoření 

Uskutečnila se i u Vás v knihovně Noc s Andersenem  
nebo jste se také připravovali na oslavy Velikonoc? 

Nenechte si to pro sebe a napište nám o tom. Vaše příspěvky rádi uveřejníme  :O) 
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Rozhovor s knihovníkem 
 

Tato rubrika rozhovorů vznikla ze snahy ukázat, jak vypadají menší knihovny. Podívat se očima knihovníka 
na řadu aspektů, které se knihoven týkají. Zjistit, jací vlastně knihovníci jsou a co dělají ve svém volném 
čase.  

Další knihovnicí, kterou jsme zpovídali pro naši rubriku, byla paní Věra Drozdová z Obecní knihovny 
Stříbrná Skalice (910 obyvatel, okres Praha východ). 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Drozdová, prosím Vás, představte nám stručně Vaší knihovnu.  

O místní knihovnu jsem se začala zajímat v roce 1979 a zjistila jsem, že již 10 let nefunguje. Rozhodla 
jsem se proto, že se pokusím knihovnu znovu otevřít. Po konzultacích s metodičkami knihovny v Kostelci 
nad Černými lesy, které mi poradily, co vše je potřeba k znovuotevření knihovny, začala knihovna opět 
fungovat. Manžel byl jako lékař zaměstnán v místě a já jsem každý den dojížděla za prací do Prahy, proto 
zpočátku manžel půjčoval v týdnu a já v sobotu. Knihovna nejprve fungovala ve zdravotním středisku 
a poté dostala přidělenu místnost v budově Obecního úřadu a JZD. V roce 1990 se knihovna přestěhovala 
z těchto prostor do bývalé hasičárny. Bohužel prostory nejsou pro tuto činnost nejvhodnější, v zimě je zde 
kolem 10 stupňů a z důvodu nedostatku prostoru se zde také nedají pořádat akce. Čtenáři sem chodí tedy 
výhradně pro knihy, které jsou půjčovány již automatizovaně. Koncem 90. let získala knihovna grant, ze 
kterého byly koupeny dva počítače, jeden pro knihovníka a druhý pro uživatele. Rovněž byl zakoupen 
program Lanius, do kterého jsem tři roky ukládala naše knihy. Poté byl také koupen program na ukládání 
časopisů, stejně jako i výpůjční systém. V současné době máme počítače tři a funguje u nás bezdrátová 
internetová síť. Veřejný internet je pro zájemce zdarma. Velmi dobrá je spolupráce s místní školou. Dříve 
také probíhala aktivní spolupráce se zájmovými skupinami, které se ustavily v obci, jako byli myslivci, 
požárníci, chovatelé apod. Tyto skupiny vyčlenily určitou finanční částku ze svých rozpočtů na nákup 
odborné literatury, která souvisela s předmětem jejich zájmu. Protože jsem do chodu knihovny 
zainteresovala i dceru, ta se později stala vedoucí knihovny. V současné době zaučujeme ještě jednu paní, 
takže knihovna může fungovat nepřetržitě i v době prázdnin.  

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

k návštěvě knihovny?  

Naši knihovnu navštěvují především senioři, asi třetinu uživatelů tvoří děti, nejméně chodí čtenáři 
v produktivním věku. Většinou se jedná o čtenářky, mužů chodí méně. Půjčují se především romány pro 
ženy či detektivky. Dětem se snažíme zajistit doporučenou školní četbu. Mezi čtenáři máme také řadu 
chatařů, kteří mají na území naší obce své chaty.  

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Obec do chodu knihovny nezasahuje, stačí, že funguje a spoléhá ve všem na knihovnici. Ale musím 
starostu pochválit, že pokud přijdu s nějakým jen trochu rozumným návrhem, vyjde mi vstříc.  

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

Když se měnila koncepce regionálních funkcí, měla naše knihovna spadat pod pověřenou Městskou 
knihovnu Kutná Hora, ale kvůli dostupnosti jsem si vybrala Městskou knihovnu Benešov, se kterou mám 
jen ty nejlepší zkušenosti, vzájemná spolupráce je dobrá, metodičky  paní Scharfová a Slámová jsou velice 
vstřícné. Soubory měníme zhruba každého čtvrt roku a jsem s nimi spokojená; zvýšil se nám tím počet 
čtenářů. Protože často s manželem jezdíme do Benešova i soukromě, stavíme se občas i v knihovně pro 
výměnný soubor, který si odvezeme do knihovny, nebo se stavíme, když máme něco, s čím bychom chtěli 
poradit.  Jinak metodičky nám knihy vozí samy, když mají den zavážení naším směrem.  

MEZI NÁMI - malý bulletin knihoven Středočeského kraje 
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Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 

Původně jsem chtěla být učitelkou jako moje maminka, ale bohužel mi to nebylo po roce 1948 umožněno. 
Druhou světovou válku jsem strávila v Íránu, kde pracoval otec jako zaměstnanec Konstruktivy. Zde jsem 
chodila do americké školy a později i do československé, která zde byla zřízena pro děti československých 
zaměstnanců. Bohužel otec v této zemi i zemřel a my s matkou jsme se po válce vrátily zpátky do 
Československa. Musela jsem se jít učit do Ostravy zedníkem, později jsem absolvovala stavební 
průmyslovku. Pak jsem nastoupila do Hydroprojektu Praha, kde jsem pracovala jako projektant až do 
důchodu. Ještě než jsem odešla do důchodu, začala jsem dobrovolně pracovat jako knihovnice ve Stříbrné 
Skalici, kam jsme se s manželem přestěhovali.  

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? 

Nejraději čtu asi detektivky, především historické detektivky. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil/a z toho, co jste v poslední době přečetla? 

V poslední době k mé oblíbené četbě patří především detektivní příběhy bratra Cadfaela autorky Ellis 
Petersové.  

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Moje koníčky jsou především cestování, cizí jazyky – momentálně navštěvuji kurzy perštiny v Praze, mám 
zájem o techniku, ale nevadí mi ani fyzická práce, jak venku tak doma. Například na kolovratu spřádám srst 
z našich kolií a z toho si pak pletu vestu. Také je v poslední fázi před vydáním i kniha o Íránu, kterou jsem 
napsala po své návštěvě této velice zajímavé země v roce 2007. O této své cestě rovněž pořádám asi 
dvouhodinovou přednášku s promítáním fotografií, takže kdyby měl někdo zájem, není problém ji 
uspořádat.   

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna Stříbrná Skalice Paní knihovnice Věra Drozdová 
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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/; 
hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 

Pozvání: 

Metodici Středočeské vědecké knihovny v Kladně ve spolupráci s knihovníky Městské knihovny Kralupy nad 
Vltavou zvou všechny zájemce na Jarní setkání knihovníků. Neformální akce se uskuteční v úterý  
20. dubna 2010 od 9,30 hodin v Městské knihovně Kralupy nad Vltavou v Jodlově ulici č. 111., 
www.knihovnakralupy.cz. Je určena profesionálním i neprofesionálním knihovníkům, kteří se chtějí setkat, 
vyslechnout ostatní a vzájemně si vyměnit zkušenosti. Předpokládaný závěr akce cca ve 13 hodin.  

Věříme, že bude první z řady plánovaných oblastních setkání ve Středočeském kraji. 

Možnost přihlásit se máte na stránce: www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/  

Těšíme se na Vás. 

Ve středu dne 10. března 2010 byl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně ukončen Kurz knihovnického 
minima. Všechny účastnice úspěšně absolvovaly závěrečný test. Podle jejich ohlasů můžeme soudit, že byly 
s výukou opravdu velmi spokojeny. Věříme, že získané zkušenosti velmi dobře využijí při své každodenní 
práci v knihovně. Přejeme jim, ať se jim stále dobře daří. 

Další Kurz knihovnického minima je plánován na květen – červen 2010 opět v knihovně v Kladně. A pro 
větší počet zájemců také v Knihovně města Mladá Boleslav, kde by se měl uskutečnit cca od poloviny září 
letošního roku. 

Kurz knihovnického minima 

 

Veselé Veselé Veselé Veselé 

VeliVeliVeliVelikonocekonocekonocekonoce    
 

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských 
svátků a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. K této události došlo třetího dne po ukřižování 
asi v roce 30 či 33. 

Pro mnoho lidí byly a jsou velikonoční oslavy také jakýmsi 
přivítáním jara. Pojí se s ním mnoho lidových tradic a 
obyčejů. 

Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož 
svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Radovat 
se tedy můžeme v březnu či dubnu.  

Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota vše je ukončeno 
vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení 
Ježíše Krista. 

Přejeme příjemné prožití svátků :o) 
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