
MEZI NÁMI
INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN
KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 květen 2014 
ročník 5, číslo 5  

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

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

duben 2015
ročník 6, číslo 4 

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

www.svkkl.cz

= 1 =

Křest knížky Zdeňky  Ortové

Naše kolegyně, paní Zdeňka Ortová, vedoucí Měst-
ské knihovny ve Velvarech, je známá spisovatelka 
a aforistka. V minulosti vydala již osm úspěšných 
titulů, plných humoru a nadsázky. 
V této době nás potěšila dalším autorským po-
činem, fejetonistickou knížkou s výmluvným a  
v předjaří aktuálním názvem Koukejte do výstřihů.
A je to opět „chechtací“ knížka, laskavá a milá, 
spisovatelsky zralá a v pohledu moudrá. Promítá 
samu autorčinu podstatu. Při setkání s paní Orto-
vou máte totiž pocit, že před vámi stojí bytůstka, 
která vás s otevřenou náručí a odzbrojujícím úsmě-
vem, zve do svého domácího biografu, kde vám  
s velkým gustem a neodolatelnou grácií naservíru-
je jednohubky příběhů, které mají  jednoho spo-
lečného a v jejím podání laskavého jmenovatele, a 
tím je humor. 
Pokud ještě váháte, vřele doporučujeme: Přijměte 
toto pozvání!
Křest knížky Zdeňky Ortové Koukejte do výstřihů 
se uskutečnil v Paláci knih Luxor dne 17.3. 2015 za 
účasti zástupců vydavatelství Šulc-Švorc, ilustráto-
ra Borise Pralovszkého a kmotrů Ivo Šmoldase a 
Karla Voříška.

Sama autorka vyprovodila knížku do světa slovy 
pilotního fejetonu: „Bylo vědecky doloženo, že 
pokukování do dámských výstřihů může pánům 
prodloužit život až o pět let. Šmírování dámských 
hrudníků přestává být harašením, nejedná se ani  
o absenci slušného vychování. Je to léčebný vý-
kon.“

Hana Matějčková, nadšená účastnice křtu
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Že by apríl? aneb Co prozradí statistika

Každoroční výkaz potrápí nás knihovníky zas a zno-
vu. Říkáme si: „ Jak to vlastně vloni bylo? Co jsem 
to tam psal/psala? A jak jsem na to přišel/přišla?“ 

Výkazy za rok 2014 nám podaly i takovéhle infor-
mace:
•  Knihovna v obci s 1 961 obyvatelem zaslala 126 
mezinárodních výpůjček.
•  Nejmenovaná obec věnovala na nákup knih  
2 200 Kč, ale podle statistiky nic nenakoupila.
•  Obec pro svou knihovnu nakupuje 1 časopis za  
2 573 Kč. 
•  Knihovna v obci s 1 216 obyvateli odebírá 150 
časopisů.
•  Další výkaz o knihovně říká, že v obci žije 390 
obyvatel, ale na webu obce je uvedeno 1 164 oby-
vatel. Panečku, to je migrace!
•  Knihovna v obci se 198 obyvateli má 1 čtenáře 
(že by paní knihovnice ;-), který si během roku 2014 
půjčil 2 knihy. Knihovnice zde pracuje 4 hodiny týd-
ně. 
•  Nejmenovaná knihovna vykazuje návštěvníky 
on-line služeb, přitom podle výkazu žádné on-line 
služby nemá.
•  V obci s 90 obyvateli má knihovna plochu pro 
uživatele 8 m2. Má 18 čtenářů, 3 hodiny v týdnu 
otevřeno a pořádá 50 kulturních akcí!
•  Nejmenovaná městská knihovna měla za uply-
nulý rok 51 požadavků MVS a z toho jich bylo 77 
kladně vyřízených.

•  Knihovna v obci se 383 obyvateli má jen 5 čtená-
řů a to jsou děti. Přesto půjčila 37 knih dospělým a 
0 knih dětem.
•  Další knihovna ve výkazu uvádí 570 jiných výpůj-
ček, ale žádné jiné knihovní jednotky nemá. Co to 
tedy půjčuje? 
•  Do obecní knihovny přišlo za loňský rok 39 ná-
vštěvníků. Z toho je 542 návštěvníků pouhých 2 kul-
turních akcí. Že by nějaký nový festival?
•  Nejmenovaná knihovna si půjčila 6 souborů a  
v nich dohromady 53 knih.
•  Knihovna v obci s 1 972 obyvateli má 1 čtenáře, 
pro kterého je otevřeno 10 hodin týdně. Dobrovol-
ná knihovnice pracuje 50 hodin ročně. Jak tohle 
zvládne?
•  V nejmenované obecní knihovně pracuje knihov-
nice 1 hodinu týdně a náklady na její osobu jsou  
26 160 Kč, tj. na 1 hodinu 503 Kč. Někde si holt 
knihovnice váží!

Že se vám to nějak nezdá? No ano, může se jed-
nat o překlepy, o chyby ve výpočtech nebo jen ne-
pozornost. Ale stačí zamyslet se, najít si zavčasu 
chvilku klidu, případné nejasnosti včas konzultovat  
s metodiky. 
Nebude od věci uložit si letošní výkaz - tedy ten 
správně opravený - abychom se příští rok opět ne-
zapletli a neudělali zbytečné, nesmyslné a někdy 
komické chyby. Vyplnění statistického výkazu ne-
musí být strašákem. 

Vybráno z letošních výkazů.

Z výročních zpráv knihoven za rok 2014

Obecní knihovna Kanina
Občané věnovali do knihovny časopisy a noviny  
v hodnotě 9.583 Kč, dále věnovali knihy v hodno-
tě 7.963 Kč. Knihy jsou přečtené jen dárcem, jsou 
vždy jako nové. Z akcí pro veřejnost: dětský karne-
val, malování kraslic s dětmi, dětský den, posezení 
se seniory, mikulášská  pro děti.
Městská knihovna Mělník
Pořádá každé pondělí a středu výtvarné dílničky pro 
nejmenší. V roce 2014 uspořádala Férovou snídani, 
besedy na téma: vynálezy 19. století, regionální 
literatura, velikonoční a vánoční zvyky a tradice, 

Astrid Lindgrenová, a další. Knihovna spoluorgani-
zovala orientační běh historickým centrem města, 
muzejní noc, akci Knížka pro prvňáčka aj.
Obecní knihovna Komárov
V knihovně byla vyměněna okna za plastová a celá 
budova, kde knihovna sídlí, byla zateplena. Do 
knihovny byly za dotaci ze Středočeského kraje po-
řízeny nové regály, 2 tablety a 3 čtečky. Besedy pro 
děti  ze Základní školy TGM Komárov byly zaměřeny 
na znalosti o obci a regionu.

Další zajímavosti v příštím čísle.
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Březen - měsíc čtenářů v Městské knihov-
ně Kralupy nad Vltavou

Projekt na podporu dětského čtenářství UŽ JSEM 
ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V letošním roce se projektu zúčastní 50 prvňáčků  
z další kralupské základní školy. Při prvním setká-
ní 5. března se děti seznámily s knihovnou a jejím 
provozem, čekaly na ně hádanky, soutěže a čtení. 
Na duben jsme pro ně připravili besedu se spisova-
telem Ivanem Karasem, který prvňáčkům představí 
svou knížku Jak se budí medvědi. Malým čtenářům 
bude při závěrečném červnovém pasování opět 
předána knížka pro prvňáčka s malými dárky. 

První seznámení s knihovnou
V březnu knihovnu navštívilo několik tříd mateř-
ských škol. Do knihovny se přišlo podívat téměř 
100 předškoláčků.

Nově registrovaní čtenáři
 V tomto měsíci se do dětského  oddělení  přihlásilo  
30 nových čtenářů, od začátku letošního roku bylo 
zaregistrováno  přes 70 dětí. V oddělení pro dospě-
lé bezplatnou registraci využilo 28 zájemců.

Stylistka a vizážistka Dana Beranová v knihovně
Zřejmě  nejsme první knihovna, která pro zájem-
kyně z řad dívek a dam připravila zajímavý seminář  
s vizážistkou a stylistkou Danou Beranovou. Přítom-
né ženy získaly na semináři  spoustu rad, inspirací a 
nápadů, jak být odvážnější, barevnější, nápaditější, 
prostě krásnější. 
Určitě mi všechny kolegyně, které se měly možnost 
semináře zúčastnit také v jiných knihovnách, dají 
za pravdu, že čas, který se stylistka jednotlivým dá-
mám věnovala, utíkal až příliš rychle. A že si kaž-
dá z tohoto setkání odnesla skvělé typy a rady, jak 
„provětrat“ svůj šatník, který v některých přípa-
dech může způsobovat podle mé kolegyně i těžké 
deprese. Nevím jak v jiných knihovnách, ale v naší 
knihovně byly všechny přítomné dámy nadšené.  
No řekněte, není to krásný pocit přijít domů a všem 
ve dveřích oznámit: „Tak se na mě podívejte, mám 
postavu jako diamant!“ 

Noc s Andersenem
Na závěr Března měsíce čtenářů jsme pro děti při-
pravili další Noc s Andersenem. V Kralupech se již 
těšíme na desáté nocování. Kromě večera plného 
zábavy, čtení a her nás čeká také návštěva muzea.

Krásné jarní dny z kralupské knihovny  
Šárka Pánková, ředitelka MěK
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Knihovna ve Velkých Přílepech nenabízí 
čtenářům jen knihy

Knihovna Velké Přílepy patří mezi knihovny regionu 
Kladno. Knihovní fond čítá v současné době přes  
13 500 svazků a stále se rozrůstá, zčásti rovněž i 
díky darům čtenářů. Několikrát ročně přiváží Stře-
dočeská vědecká knihovna v Kladně knihy z tzv. 
výměnného fondu, tím se výběr dále rozšiřuje. 
Knihovna odebírá 5 časopisů. 
Službou pro čtenáře je i možnost připojení na in-
ternet. 

Kurzy PC gramotnosti zahájeny

V letošním roce byla zahájena spolupráce s lektor-
kou kurzů počítačové gramotnosti paní Ing. Alenou 
Štěpánovou. Připravila náplň a osnovu všech kurzů 
pro knihovníky, které bude vyučovat. 
Již první kurzy ukázaly, že paní Štěpánová je zkuše-
ná lektorka. Její výklad je srozumitelný, svižný a pří-
jemný. Často dává prostor dotazům a všem účast-
níkům se individuálně věnuje. 
Na výuku kurzů získala Středočeská vědecká knihov-
na v Kladně dotaci od Ministerstva kultury ČR  
v rámci podprogramu VISK2. Dotace činí 32 tisíc Kč, 
dalších minimálně 16 tisíc Kč do projektu přidá SVK  
v Kladně ze svého rozpočtu. 
Hlavním a dlouhodobým cílem kurzů je udržet do-
saženou kvalifikační úroveň knihovníků v oblasti 
práce na počítačích a aktualizovat jejich znalosti. 
Přivést na dobrou úroveň i nové pracovníky a od-

stranit rozdíly v těchto znalostech mezi jednotlivý-
mi knihovnami v našem kraji. 
Vždyť opravdu každý knihovník by měl být dobře 
připraven na svoji roli poradce a instruktora v uží-
vání informačních a komunikačních technologií. 
Nastavme si tedy, každý sám sobě, trochu vyšší ale 
splnitelný level. Učme se celý svůj profesní život, ať  
udržíme krok se stále dokonalejší technikou ve služ-
bách knihoven. 
Vlevo foto z kurzu v Knihovně města Mladá Bole-
slav, nahoře z kurzu v učebně SVK v Kladně. 
Přehled všech kurzů - http://www.svkkl.cz/files/
soubory_ke_stazeni/moduly_pc_kurzu_2015.doc.

Eva Šenfeldová, KKC SVK v Kladně

Od září 2011 si mohou čtenáři vybírat knihy doma 
na on-line katalogu. 
Na březen v knihovně připravují výstavu vyšívaných 
obrázků Viktorie Kostihové. 22. dubna bude paso-
vání prvňáčků spojené s recitační soutěží, v květnu 
autorské čtení Ivanky Deváté a v červnu výstava vý-
tvarných prací žáků ZŠ.

Zdroj: http://www.velkeprilepy.webk.cz/pages/
akce.html 
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Přátelská pracoviště

V únoru tohoto roku jsem se zúčastnila dvouden-
ního workshopu „Přátelská pracoviště“ v Národní 
knihovně ČR v Praze. Přednášejícím byl Mgr. Da-
vid Šourek, dlouholetý pracovník v oblasti  práce  
s handicapovanými lidmi.
Co je to přátelské pracoviště? Je to pracoviště, kde 
je kvalifikovaný, spokojený a motivovaný personál. 
Mělo by být přátelské a příjemné. Dokonalý vedou-
cí by měl být objektivní, měl by mít přirozenou au-
toritu a umět přijímat názory zaměstnanců.
Klíčovými vztahy zaměstnanců jsou vztahy ke klien-
tům, kolegům, k zaměstnavateli a společnosti. Vize 
do budoucna je, když uživatel o našich službách 
řekne: „V krásné, přívětivé knihovně mě obslouží 
přívětivý personál a je to stejné i kdykoliv z pohodlí 
mého domova.“ Mgr. Šourek nás seznámil s princi-
py pracoviště přátelského jak ke společnosti, tak i  
k zaměstnancům. Definoval koncept „důstojné 
práce“, co je produktivní práce v podmínkách svo-
body, rovnosti, bezpečí a lidské důstojnosti.
Největší prostor věnoval pracovišti přátelskému  
k zákazníkům. Zde hraje důležitou roli manage-
ment, který musí najít lidi, nadchnout je, stano-
vit pravidla a kontrolovat výstupy práce. Uživate-
lé chtějí ochotný personál, kompetenci a znalost, 
slušné jednání, pozornost, kvalitu služby, pře-
hlednost, dostupnost, individuální přístup, pří-
jemné prostředí. Specifickou skupinu tvoří lidé 
s postižením, tzv. handicapem (jde o nerovnost 
podmínek, kterou tvoří bariéry architektonické, 
fyzické, zdravotní, časové…). Při jednání s těmito 
klienty používáme korektní jazyk, komunikujeme  
s nimi a ne s doprovodem. 
Přednášející nám přiblížil druhy postižení. Nejprve 
smyslová, mezi která patří zrakové a sluchové. Vi-
děli jsme krátký film o jednání člověka s dobrým 
zrakem a člověka nevidomého. Abychom si tuto 
situaci přiblížili, zkoušeli jsme chůzi se zakrytýma 
očima a slepeckou holí sami a s průvodcem. Také 
jsme jeli na vozíku na toaletu a zkoušeli dostupnost 
vypínačů atd. Zkoušeli jsme zavazovat tkaničky bez 
použití palců.
Mgr. Šourek dále hovořil o práci s mentálně po-
stiženými. Toto postižení je charakteristické ome-
zenou schopností vnímání, soustředění, snadnou 

unavitelností, obtížným zpracováním životních 
zkušeností. Hovořil také o autismu, což není men-
tální, ale neurobiologické postižení a bývá často 
v kombinaci s mentálním postižením. Pro pocho-
pení vnímání světa těchto lidí jsme shlédli animo-
vaný film Pohádka o Červené Karkulce, na jehož 
příkladě jsme poznali, jak se postižený nedokáže 
soustředit na hlavní dějovou linii.
Další skupinou klientů, která potřebuje individuál-
ní přístup, jsou staří lidé. V současné době se po-
kládá za začátek stáří věk 65 let a hranice se stále 
zvyšuje. Stárnutí přináší změny somatické – např. 
hormonální, pohybové, imunitního systému, smy-
slových orgánů atd. Psychické změny ve stáří jsou 
mimo jiné poruchy paměti, větší zranitelnost, ná-
ladovost, úbytek adaptability. Důležitými pravidly 
při komunikaci se seniory je vyhýbat se zdětinšťo-
vání, zachovat  důstojnost, mluvit pomalu a zřetel-
ně, nabízet pomoc, ale nevnucovat ji.
Bariérami pro knihovny bývá jejich umístění, pro-
středí, vnitřní vybavení včetně sanitárního, do-
pravní dostupnost, označení ve městě, parkování, 
provozní doba, služby, lidé, web… 
Cílem standardu SKIP (Handicap friendly) je postih-
nout práci s uživateli se specifickými potřebami v 
různých aspektech, navrhnout opatření, zajistit 
rovné podmínky a vstřícné jednání. S tím souvisí 
vyškolení personálu. Je potřeba připravit speciál-
ní fondy a služby, technické opatření a vybavení, 
www stránky, spolupráci a propagaci, akce. Začne-
me tím, že poznáme uživatele, připravíme služby, 
prostor, prezentujeme se, pravidelně hodnotíme a 
zlepšujeme, stanovíme rozpočet.
Dvoudenní workshop byl velmi zajímavý a podnět-
ný, přinesl řadu poznatků pro práci s lidmi se spe-
cifickými potřebami.

Vladimíra Dörflerová, metodička regionu Kladno, 
KKC SVK v Kladně
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Táta – čtenář Středočeského kraje je  
z Nymburka

Nymburská knihovna vůbec poprvé ve své historii 
oceňovala Tátu – čtenáře a zapojila se tak do pro-
jektu Tátové čtou dětem, který vyhlásil SKIP a Liga 
otevřených mužů v rámci Března – měsíce knihy. 
Naším Tátou – čtenářem je Karel Pirunčík, který 
společně se svým synem Markem navštěvuje pra-
videlně knihovnu. Společně si půjčují knížky a táta 
Karel svému synkovi téměř každý večer čte. Tedy 
snaží se, ale protože pracuje jako policista na smě-
ny, úplně pravidelně to nejde. Podle jeho vlastních 
slov to ale dohánějí během dnů, kdy má volno. Jak 
se Mareček sám pochlubil, nejraději mají knihy  
o astronomii a dinosaurech. Společně se účastní 
akcí knihovny, při kterých se nedají přehlédnout, 
protože tvoří dokonale sehraný tým. 

Aktivity knihoven Kutnohorska

Všechny účastnice Tvoření s výtvarnicí Kateřinou 
Dolejší v průběhu roku využívají nabyté zkušenosti 
z těchto kurzů.
Akci Knížka pro prvňáčka pořádají knihovny v ob-
cích Kutná Hora, Nymburk, Miskovice, Malešov, Ko-
lín, Sadská, Uhlířské Janovice, Vrdy, Kolín, Městec 
Králové.
V obci Semtěš se koná pravidelné čtení v knihov-
ně, do kterého jsou děti aktivně zapojeny. Knihovna 
spolupracuje s dospělými z místního historického 
sdružení.

Našemu Tátovi – čtenáři předaly cenu dvě dámy: 
herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová a samozřejmě 
paní ředitelka Helena Liptáková. Na besedu se zná-
mou herečkou podle očekávání přišlo velké množ-
ství lidí, takže se předávalo v plné parádě. Karel Pi-
runčík na besedu dorazil se svým skoro šestiletým 
synkem Marečkem a oba měli z ocenění velkou 
radost. A my v nymburské knihovně jsme nadšení 
z toho, že náš Táta – čtenář je zároveň Tátou čtená-
řem Středočeského kraje. 

Marie Lebdušková, Městská knihovna Nymburk

Noc s Andersenem je připravována v knihovnách 
obcí Vyžlovka, Chlístovice, Čáslav, Vrdy, Zbraslavice, 
Semtěš, Kutná Hora aj.
Den pro dětskou knihu pořádají v knihovnách obcí 
Kutná Hora, Velký Osek, Nymburk, Kolín, Zásmuky, 
Vrdy.
Akce Už jsem čtenář se odehrává nejen v profesio-
nálních knihovnách, ale také v knihovnách v Misko-
vicích a v Malešově.
Obecní knihovna Chroustov získala 1. místo v sou-
těži Rozkvetlá knihovna. Gratulujeme!

Upraveno podle komentáře statistiky RF 2014.
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Braškovská knihovna je opět v předstihu 
(region Kladno)

O braškovské knihovně slýcháváme často. Nejen že 
byla její knihovnice, paní Věra Přibylová, oceněna 
Krameriem za rok 2013, ale je známo, že si její prá-
ce všímá a oceňuje ji i zastupitelstvo obce.
http://www.svkkl .cz/f i les/bul let in/Bul le -
tin-2-2014.pdf
Dalším počinem, dárkem pro knihovnu a obec, je 
zřízení keramické dílny, jejíž slavnostní otevření se 
konalo v prosinci. Paní Přibylová pak nechala děti, 
aby si samy vyzdobily stěny dílničky, a teď už zde 
pořádá pod lektorským dozorem profesionálů vý-
tvarná setkání. 

Noc s Andersenem v Kolíně

V pátek 27. března 2015 se uskutečnila v Městské 
knihovně Kolín další Noc s Andersenem.
Letos děti spaly na dětském oddělení ve městě pod 
vedením vedoucí dětského oddělení Evy Pluháčko-
vé a bohatý program byl připraven také na štítarské 
pobočce pod vedením Evy Kučerové.

 

Děti i dospělí tady každý pátek vyrábějí např. krasli-
ce, batikují trička, splétají korálky, pracují s fimem, 
hnětou hlínu atd. Na knížky a četbu se samozřejmě 
nezapomíná. Už na konci března si 30 dětí přinese 
karimatky, rozbalí spacáky a stráví pohádkovou noc 
s panem Andersenem. Je pro ně připraveno pro-
mítání na velkoplošném plátně, čtení, vyprávění a 
něco dobrého na zub. 

Hana Matějčková, metodička regionu Kladno,  
KKC SVK v Kladně

Pohádkovník se letos „sázel" netradičně. Jednalo se 
o Pohádkovník určený do vnitřních prostor knihov-
ny a „vysazen" byl po osmnácté hodině ve Štítarech.

Libuše Vodičková, MěK Kolín
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Jinonické informační pondělky

Přednášky jsou určeny všem studentům (bakalář-
ského i navazujícího magisterského studia), knihov-
níkům, informačním pracovníkům a všem zájem-
cům o aktuální otázky informační vědy. Probíhají 
každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin v areálu UK 
Jinonice, 1. patro, budova B, místnost č. 2015.

13. dubna 2015 - Přednášející: Tomáš Bouda
Název přednášky: Pomalé čtení
20. dubna 2015  
Přednášející: María Luisa Alvite Díez
Název přednášky: Digital Collections: Bibliogra-
phic heritage in Spain

zdroj: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?catego-
ryId=15185

Heslo z TDKIV Terminologické databáze
Internetový mem ...

„1. (v užším pojetí) Mem šířený prostřednictvím 
internetu, např. informace, vtip, fráze, obrázek, vi-
deo apod. 2. (v širším pojetí) Cokoli, co se šíří v pro-
středí internetu, tj. mem šířený prostřednictvím 
internetu (viz 1. význam), ale také kanály, jejichž 
prostřednictvím se tyto memy šíří (např. blog, e-
mail, chat, sociální síť) a elementy určitého webo-
vého kanálu (např. like na Facebooku).“

HAVLOVÁ, Jaroslava. Internetový mem. In: KTD: Čes-
ká terminologická databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 
2003- [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: http://aleph.nkp.
cz/F/?func=direct&doc_number=000016073&local_
base=KTD.

Další článek o knihovně ve Slaném si můžete pře-
číst na http://kladensky.denik.cz/kultura_region/
karneval-se-povedl-a-nejpilnejsi-ctenarkou-je
-hanka-nguyenova-20150318.html.

Zprávy z Knihovny Václava Štecha  
ve Slaném

Příjemnější posezení čeká na návštěvníky Knihovny 
Václava Štecha ve Slaném v její venkovní čítárně. 
Prosklenými arkádami se jim nově otevřel pohled 
do rajské zahrady bývalé piaristické koleje, která 
byla v roce 2014, zásluhou získaného grantu – do-
tace z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy, upravena podle docho-
vaných plánů ze 17. století.
Původní nevhodně využívané prostory chodby plné 
vyřazeného mobiliáře nahradily moderní odlehče-
né stoly se židlemi. Lidé si zde mohou odpočinout při čtení časopisů nebo knih. Maminkám můžeme 

například zapůjčit obrázkovou knihu, nad níž si pak 
mohou s dítětem povídat, žáci a studenti si mohou 
nikým nerušeni opakovat učivo, rodiče v příjem-
ném prostředí strávit chvíle čekání na svou rato-
lest, až půjde z našich rukodělek nebo jazykových 
koutků u šálku dobré kávy. Pro registrované uživa-
tele je v této části knihovny k dispozici wi-fi síť.

Zoja Kučerová, vedoucí knihovny KVŠ Slaný
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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

Webové stránky středočeských knihoven
Knihovny přihlášené do soutěže BIBLIOWEB

Ze Středočeského kraje se do soutěže BIBLIOWEB 
přihlásily tyto knihovny:
Městská knihovna Beroun 
http://www.knihovnaberoun.cz/, 
Městská knihovna Dobříš 
http://www.knihovnadobris.cz/,
Obecní knihovna Chrustenice 
http://www.knihovnachrustenice.cz/ a
Obecní knihovna Kněžmost 
http://knezmost.knihovna.cz/.

 

Pozvánka do kolínské knihovny

Na duben chystá Městská knihovna Kolín premiéru 
scénického čtení Listování Lukáše Hejlíka. Uskuteč-
ní se 8. dubna 2015 od 17,00 hodin ve výstavním 
sále MěK Kolín.
Listování.cz: Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří 
Hanzelka)
Listování vyjímá z pestrobarevné žánrové palety 
jednu výjimku - cestopis. Navíc, jeho autory jsou 
opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Han-
zelka. Popasovat se s knihami, které více než po 
padesáti letech upravil nedávný jubilant, Miroslav 

V soutěži o nejlepší knihovnické www stránky je 
kromě odborné poroty mohla posuzovat i široká 
veřejnost. Hlasování již bylo skončeno. Knihovna, 
která získala největší počet hlasů, získá cenu uživa-
telů.
Vše o BIBLIOWEBU najdete na http://www.skipcr.
cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb.

Zikmund, je opravdová výzva. Cílem tohoto Listová-
ní bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním 
generacím, kterým vše připadá tak samozřejmé a 
netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví 
„frajeři”. Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy ne-
pomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím 
očekávat i spousta legrace.
Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela. 
Srdečně vás na tuto premiérovou akci zveme!!!

Libuše Vodičková, MěK Kolín


