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V loňském roce tomu bylo právě 30 let, kdy se paní 
Ivanka Dvořáková ujala obecní knihovny v Dublo-
vicích, v obsluhovaném regionu Příbram. O obecní 
knihovnu v Dublovicích se stará s láskou sobě vlast-
ní, systematicky buduje knihovní fond, který má 
nyní více než 15 tisíc svazků. Je vášnivou čtenářkou 
a neodmyslitelnou součástí kulturního života obce. 
Během svého působení stačila knihovnu dvakrát 
přestěhovat, podruhé v roce 2003 do podkroví 
nově zrekonstruované budovy obecního úřadu, a 
aby toho neměla málo, začala se starat i o obec-
ní knihovnu v osadě Líchovy. S panem starostou 
tvoří činorodý a sehraný tandem, díky kterému se 
knihovna stala součástí společenského života obce, 
ve které žije více jak 1000 obyvatel. Knihovnu na-
vštěvují pravidelně žáci tamní základní a mateřské 
školy. Paní Dvořáková je zároveň kronikářkou obce 
a aktivní členkou klubu seniorů. Oceněním Středo-
český Kramerius jsme chtěli paní Dvořákové podě-
kovat za její dlouholetou, systematickou a oběta-
vou práci pro knihovnu. Je pro nás radost s paní 
Dvořákovou spolupracovat a pro mne osobně je 
pak paní Dvořáková velkou inspirací.

Napsala metodička Bc. Svatomíra Fojtová,  
Knihovna Jana Drdy Příbram

Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2015

Paní Ivanka Dvořáková je dobrovolnou knihovnicí 
v Obecní knihovně v Dublovicích, obsluhovaný re-
gion Příbram. 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 
Dvořákové zeptali:
Paní Dvořáková, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? Vážím si uznání za svoji práci, ocenění 
mám zarámované v knihovně. 
Už Vaši čtenáři vědí, že jste tento titul získala? Jaká 
byla jejich reakce? Po rozhovoru pro regionální tisk 
jsem dostala hodně blahopřání. Potěšila mě.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám 
ji představit, prosím. Knihovna se přestěhovala  
v roce 2003 do nových prostor na Obecním úřadě 
a do knihovny chodí na návštěvu děti z mateřské 
školky a pak se vrací pro knížky i se svými rodiči. 
Děti ze školy chodí pro nové knihy a časopisy.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Čtenáři 
vědí, že kupuji nové knihy a z Příbramské knihov-
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ny vozí nové soubory. Máme předplatné časopisů  
a čtenáři si nové chodí číst.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Obec 
dává na nové knihy značnou částku, a protože  
v knihovně je internet, tak chodí děti i na něj.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 
Mám zemědělskou školu a pracovala jsem v země-
dělství a hlavně se u nás doma hodně četlo. Kni-
hy jsme kupovali, já začala chodit do knihovny si 
půjčovat. A když chtěla paní knihovnice skončit, tak 
jsem jednoduše začala půjčovat já.
Co Vám působí největší radost? Radost mám z dětí, 
které do knihovny přijdou pro knížku, ale vadí mi, 
že hodně vysedávají u internetu.
Co Vám působí starosti? Dříve se víc četlo, dnes si 
děti najdou obsah knih na internetu a už je nechtě-
jí číst.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? 
Protože ráda čtu detektivky, historii a pohádky, tak 
na pustý ostrov bych si vzala právě pohádky.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
ještě něco ze svého soukromí? Mým koníčkem je 
knihovna, ve které jsem stále. Doma se ptají, co 
tam pořád dělám, když není výpůjční doba :-)
Přejeme Vám, paní Dvořáková, stále štědré obecní 
zastupitele a stále věrné čtenáře.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Řekli o knihách
„Žádné dítě, které má dva rodiče a doma spoustu 
knih, není chudé.“

Sam Levenson (28. prosince 1911 - 27. srpna 1980) 
byl americký humorista, spisovatel, učitel, televizní 
moderátor a novinář.
Vyrůstal ve velké židovské přistěhovalecké rodině  
v Brooklynu, New York.
Je po něm pojmenována knihovna veřejné školy  
v New Yorku - Franklin K. Lane High School.
Je autorem knih Vše kromě peněz, Řekni to znovu, 
Same a dalších.

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

BIBLIOWEB 2016
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
(SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů 
České republiky již sedmnáctý ročník BIBLIOWEBu, 
soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny.  
V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 
obyvatel byla nejúspěšnější Knihovna Václava Šte-
cha Slaný se 137,5 bodů (3. v celkovém pořadí). 
Gratulujeme! 
Na stránky KVŠ Slaný se můžete podívat zde -  
http://www.knihovnaslany.cz/.
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Pozvání na besedu do Zlonic

Knihovna Zlonice s podporou Městyse Zlonice Vás 
srdečně zve ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 17.30 ho-
din do kulturního centra na pořad s názvem „Od 
vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize“ s čes-
kým botanikem, spisovatelem, panem  Václavem 
Větvičkou, RNDr. Přijďte se pobavit. Vstupné je 
dobrovolné.

Marie Srbková, Knihovna Zlonice

Jaro v berounské knihovně

V březnu jsme uspořádali již třetí ročník Charita-
tivního bazaru knih, jehož výtěžek doputoval do 
organizace Dobromysl o.p.s. Beroun. Chceme moc 
poděkovat všem, kdo do bazaru přispěli, ať už da-
rováním knih, nebo jejich zakoupením. Díky vám 
všem jsme vybrali částku 15 773 Kč!
Tradiční dobrodružné nocování pro děti Noc s Ande-
rsenem se uskutečnilo z pátku 1. dubna na sobotu  
2. dubna 2016. Akce byla určena všem dětem ve 
věku od 6 do 10 let, které minimálně rok pravidel-
ně navštěvují knihovnu. 
Trénování paměti pro začátečníky - bude probíhat 
v malé skupině. Zahrnuje 7 lekcí, které se budou 
konat vždy v úterý od 9.00 do 10.30 hodin (duben
-červen). Začínáme 12. dubna 2016. Cena kurzu je 
350 Kč. Kurz povede Mgr. Iva Stluková, certifikova-
ná trenérka paměti I. stupně a členka České spo-
lečnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Seminář Dany Burandové poradí, jak rozumět 
dnešním dětem s ADHD a zodpoví na otázku, kdo 
jsou indigové, křišťálové a diamantové děti? Sou-
částí semináře bude i relaxační barevná terapie pro 
malé i dospělé. Akce se koná ve středu 13. dubna 
2016 od 17.30 hodin. 
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mi-
kulové se uskuteční v pondělí 18. dubna 2016 od 
16.00 hodin na pobočce knihovny na sídlišti. 
Další přednáška z cyklu Setkání s autory, které 
máte rádi berounské nakladatelky Marie Holeč-
kové, nás zavede do období před 595 lety. S tím, 

proč husité až do bitvy u Lipan v roce 1434 vesměs 
vítězili, nás zasvěceně seznámí PhDr. Josef Dolejší, 
autor ojedinělé knihy Husité. Přednáška se koná ve 
středu 20. dubna 2016 od 17.30 hodin. 
140 let provozu železnice Rakovník - Beroun. Psal 
se rok 1876, když byla otevřena železniční trať Ra-
kovník – Beroun. Od té doby uběhlo již 140 let. 
Toto výročí si připomeneme povídáním s Ing. Jiřím 
Zahradníkem. Promítání s komentářem k více než 
stu historickým i současným obrázků a fotografií se 
koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 17.30 hodin.
Ztracená generace. Putovní výstava Památníku 
Karla Čapka vznikla u příležitosti stoletého výročí  
1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi 
přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavár-
ny Union. Vedle životního příběhu Karla a Josefa 
Čapkových v období od roku 1910 – 1918 zachycu-
je rovněž životy známých spisovatelů, hudebních 
skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli  
v kavárně Union. Výstava navíc zachycuje osudy 
obce Stará Huť, na jejímž příběhu lze sledovat těž-
kosti, kterými procházely i ostatní obce a města 
budoucího Československa. Návštěvník si prostřed-
nictvím výstavy nejen připomene průběh války, ale 
také hlouběji pronikne do problematiky počátků 
budoucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. Výstava 
dále seznamuje s osudy Eduarda Basse, Františka 
Langra, Josefa Gočára, Jaroslava Křičky a dalších. 
K vidění bude ve vestibulu knihovny po celý měsíc 
duben. 

Zdroj: elektronický zpravodaj MěK Beroun
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Březen měsíc čtenářů  
... v kralupské knihovně

V březnu v naší knihovně proběhlo několik akcí. No-
vým zájemcům o čtení a knihy jsme celý měsíc na-
bízeli registraci zdarma, ve studovně knihovny pro-
bíhal prodej vyřazených knih a časopisů, v dětském 
oddělení jsme zahájili půjčování tematických kufří-
ků. Návštěvníci tohoto oddělení se mohli zúčast-
nit hlasování o nejhezčí příspěvek. Vybírali z těch, 
které nám děti posílaly do soutěže Krtek kama-
rád. Tuto výtvarnou soutěž jsme vyhlásili v únoru  
u příležitosti 95. výročí narození Zdeňka Milera. Do 
soutěže bylo odevzdáno mnoho obrázků Krtečka a 
jeho kamarádů, ale také dalších zvířecích miláčků. 
8. března jsme v rámci Národního týdne trénování 

paměti v knihovně přivítali lektorku Helenu Černí-
kovou s „Trénováním paměti nejen pro seniory“. 
Tato přenáška měla nečekaný úspěch, do knihovny 
přišlo přes 40 návštěvníků nejen z řad seniorů.   
16. března knihovnu navštívil cestovatel Patrik 
Kotrba. Beseda s promítáním a hudebním dopro-
vodem o cestě z Čech do Santiaga de Compostela 
trvala téměř dvě hodiny. Studovna knihovny byla 
opět zaplněna do posledního místečka. Zábavné 
vyprávění  Patrika Kotrby mohu všem doporučit.

V březnu jsme také zahájili další ročník projektu 
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Projektu se  
v letošním roce zúčastní 45 dětí. Kolegyně pro malé 
žáčky připravily téměř hodinový program se soutě-
žemi, čtením a prohlídkou dětského oddělení. 
5. dubna v rámci tohoto projektu knihovnu navštíví 
hudebník , spisovatel a učitel Marek Šolmes Srazil. 
Už se na jeho vystoupení těšíme a určitě dáme vě-
dět, jak se dětem líbilo. 
1. dubna se připojíme k nocujícím místům pro nás 
jedenáctou Nocí s Andersenem. Je to první Noc, kdy 
se děti v knihovně neuloží do svých pelíšků a nebu-
dou si mezi regály špitat ještě dlouho po půlnoci. 
Tentokrát jsme pro děti připravili program od 17.00 
do 21.00 hodin. Nejdříve jsme se změny obávali, 
ale děti i rodiče tento čas uvítali. Všichni věříme, že 
si děti z tohoto večera odnesou opět plno zážitků.
Pozvánka na duben
V úterý 12. dubna od 16.00 hodin Vás zveme na 
besedu „Ukazatel cesty ke zdraví a spokojenosti“  
s bylinkářkou a terapeutkou Evou Vágnerovou.   

Šárka Pánková,  
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
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Velká soutěž o cenu Karla IV. otce vlasti
 

V Knihovně Václava Štecha ve Slaném probíhá pro 
dětské zájemce velká dějepisná on-line soutěž Ka-
rel IV. císař a král. Akce se koná jako připomenutí 
700. výročí narození císaře Karla IV. 
Každý čtvrtek ve 14 hodin se objeví nová soutěž-
ní otázka na Knihovníčkově webu. Děti mohou za 
každou správnou odpověď získat virtuální rolničku. 
Na webu mohou sledovat, jak jsou jednotliví sou-
těžící úspěšní. Soutěž bude probíhat po dobu osmi 
týdnů (od 17. března). Vyhlášení výsledků soutěže 
se bude konat v pátek 13. května 2016 ve 14 hodin  
v K-klubu.

Zdroj: http://detske-slany.webnode.cz/

Léto se slánskou knihovnou
Letos poprvé pořádá Knihovna Václava Štecha ve 
Slaném pětidenní příměstský tábor. A rovnou ve 
třech turnusech. 

Zdroj: http://knihovnaslany.cz/zpravy-a-udalos-
ti,22/leto-s-knihovnou,261

Public Relations v malých knihovnách
Ve středu 30. března se konal v Městské knihovně  
Benešov seminář o problematice public relations  
v knihovnách. Lektorkou byla Mgr. Eva Bezoušková 
z kladenského Labyrintu. Připomeňme si z něj ně-
která doporučení a nápady:
Umístěme na správná místa v obci směrovky, při-
vedou do knihovny možná i nečtenáře.
Buďme v úzkém kontaktu s učiteli ZŠ a vychovatel-
kou z družiny, společně zvládneme spoustu akcí.

Zaměřme se jen na 2-3 cílové skupiny a pamatuj-
me, že senioři budou chodit do knihovny více do-
poledne, převážně od října do dubna.
Využijme regionální tisk a informujme občany neú-
navně a pravidelně o tom, co knihovna dělá.
Pořiďme si drobné tiskoviny na rozdávání - kalen-
dářík, rozvrh hodin apod., na které umístíme logo, 
otevírací dobu a web knihovny.
Facebook nezakládejme, pokud tušíme, že na něm 
nebudeme moci každý den reagovat a provádět 
aktualizace. Pokud jej už máme, buďme aktivní, 
dávejme na něj fotografie i videa (max. 2 minuty).
Zkusme připravit nové netradiční akce připomínají-
cí možná ne příliš známé dny, např. Večer tříkrálový 
(6.1.), Den Země (22.4.), Den stromů (20.10.). Další 
nám napoví třeba Wikipedie. 
Připomínejme knihovnu zastupitelům, informujme 
je o úspěších i bez vyžádání, nebojme se pochválit!

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
foto: Kateřina Bohatová, MěK Benešov
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Společné čtení v knihovně v Brandýsku
Pan Lišák má knihy rád!
Franziska Biermann

Malý pan Lišák má moc rád knihy. Co to znamená, 
že je má rád? Má je rád opravdu a natolik, že poka-
ždé, když nějakou dočte do konce, tak ji se špetkou 
soli a trochou pepře spořádá. Svou zálibou v kni-
hách tedy nejen naplňuje touhu po vzdělání, nýbrž 
i zahání hlad. A ten má stále obrovitý. Nezastaví se 
ani před knihami z městské knihovny. Jednoho dne 
však vezme útokem knihkupectví, a pak už ho ne-
čeká nic jiného než cesta do vězení… Úžasně vtip-
ný příběh pro všechny milovníky knih bez rozdílu 
věku! 

Touto knihou začalo naše zábavné čtení pro malé 
čtenáře. Proběhlo v sobotu 6. 2. 2016 od 14.00 ho-
din. Děti dorazily v dobré náladě, a tak jsme hned 
začali. Příběh se líbil, a proto děti přidávaly své po-
střehy ke knize. Na závěr namalovaly svůj pohled 
na knihu, někdo přidal i jiné zajímavé pokračování 
příběhu knihy. Pak se děti pohroužily mezi dětské 
knihy v knihovně a vybraly si knihu podle své volby 
a ostatním vysvětlily, proč zrovna tuto knihu by si 
přečetly. Bylo to příjemné odpoledne, a proto jsme 
naplánovali další čtení na sobotu 19. 3. 2016 ve 
14.00 hodin.

Zábavné čtení v knihovně již podruhé!

V sobotu 19. 3. 2016 jsme se již podruhé sešli na 
Zábavném čtení pro děti. Tentokrát jsme měli na 
výběr čtyři knihy od autorky Martiny Drijverové, 
jejíž knihy velmi zdařile ilustruje Markéta Vydro-
vá. Šlo o krátké příběhy, místy i strašidelné, a děti 
společně po domluvě mezi sebou vybraly, o čem 
by chtěly číst. Téma jim bylo hodně blízké, neboť 
ve všech příbězích šlo o zlobení. Takže je možné, 
že načerpaly i nějakou novou inspiraci, kterou po-
těší doma své rodiče. Všichni se tak dobře bavili, že 
jsme zapomněli sledovat čas. Trochu jsme přetáhli, 
ale nikomu z nás to nevadilo. Proto chystáme po-
slední třetí Zábavné čtení 23. dubna od 14.00 ho-
din, a pokud bude zájem, začali bychom pak zase 
na podzim. Jste srdečně zváni.

Irena Pohůtková, Místní knihovna Brandýsek
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Kniha do vlaku

Dobřichovická knihovna si pro své čtenáře na bře-
zen, měsíc, který je spojován s knihou a čtenáři, 
připravila malé překvapení. V čekárně dobřichovic-
kého nádraží na vás od 11. března 2016 čeká nová 
knihovna. Myšlenkou této knihovny je zpříjemnit 
lidem cestu nebo čekání na vlak, ale také dát dru-
hou šanci vyřazeným knihám a podpořit čtenářství. 
Projekt Kniha do vlaku vznikl v roce 2014 v miku-
lovské knihovně a postupně se rozšiřuje do dalších 
měst a obcí. Jsem ráda, že se tento projekt podaři-
lo uskutečnit i u nás, a proto bych chtěla poděko-
vat za spolupráci Městu Dobřichovice, přednostovi 
dobřichovické stanice panu Petru Pavlíkovi, a také 
Petru Voříškovi, studentovi umění a architektury 
na TU v Liberci, který pro náš projekt navrhl logo. 

Pravidla jsou jednoduchá:
- v této knihovně si můžete vybrat jakoukoli knihu a 
..odnést si ji s sebou na cesty,
- zapůjčení je bez registrace a poplatku,
- knihu můžete vrátit do stejné, ale i do jiné knihov---
ny podobného typu,
- pokud se vám kniha líbí, můžete si ji ponechat,
- pokud máte knihu, o kterou se chcete podělit  
...s ostatními, dejte ji do police.
Prosím, nenoste knihy špinavé, roztrhané, nebo jinak 
zničené! Vítáno není ani velké množství knih, kterých 
se chcete zbavit, třeba z pozůstalosti. Knihy by měly 
být umístěny vždy jen v knihovně k tomu určené, ne 

v bednách, nebo na zemi. Knihy, které byste chtěli 
darovat do tohoto projektu, můžete přinést také 
do dobřichovické knihovny, kde je opatříme logem 
projektu, a následně odvezeme na nádraží. 
Omezením této knihovny je tedy pouze její kapaci-
ta a otevírací doba čekárny:
po – pá 3.50–21.40
so  4.20–18.25
ne  4.20–20.45
Věříme, že vám knihy z této knihovny udělají radost 
a zpříjemní vám cestu, ať už pojedete kamkoli. Bu-
deme rádi, když nám napíšete, kam až s Vámi kniha 
doputovala na e-mail: knihovna@dobrichovice.cz.

Příjemné čtení na cestách vám přeje  
dobřichovická knihovnice Veronika Krecbachová.
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Městská knihovna Kolín je konečně  
bezbariérová!

Ač Městská knihovna Kolín sídlí ve starší budově 
- do dvoupatrové budovy sloužící dříve Živnosten-
ské bance se stěhovala již v roce 1948, je od břez-
na 2016 konečně bezbariérová! Ve spolupráci se 
zřizovatelem - MÚ Kolín se podařilo vytvořit pro-
jekt venkovního výtahu. Na výstavbu výtahu byly 
použity prostředky z rezervního fondu MěK Kolín. 
Stavba začala na začátku prosince 2015. I když se 
jedná o výtah venkovní "přilepený zvenku na plášť 
budovy", úpravy zasahovaly samozřejmě i do pro-
stor knihovny. Postupně přicházela různá omezení 
pro čtenáře i pracovníky knihovny, ale vidina výta-
hu byla silnější, a tak nedošlo k žádným stížnostem. 
Měli jsme štěstí na firmu. Její pracovníci pracovali 
spolehlivě a byli nakloněni drobným změnám tak, 
jak je přinášely jednotlivé dny. Podařilo se dodržet 
i časový harmonogram, a tak ve čtvrtek 17.3.2016 
došlo k slavnostnímu pokřtění výtahu a předání 

stavby. Velká akce pro veřejnost a první oficiální 
jízda výtahem nastala 23.3. Této příležitosti jsme 
využili i k předání cen Čtenáře roku a setkání se 
starostou města. Nejdříve jsme si společně připili 
na úspěšné dokončení stavby, starosta města a ře-
ditel knihovny přestřihli pásku a ocenění čtenáři se 
jako první mohli výtahem svést. Postupně všichni 
účastníci akce vyjeli do sálu MěK Kolín, kde na ně 
čekalo občerstvení, předali jsme ceny Čtenářům 
roku a pak následovalo příjemné povídání jak se 
starostou, tak ředitelem i vedoucími knihovnicemi 
jednotlivých oddělení. Přijďte se podívat a svézt 
i Vy - myslím, že přístavba se opravdu povedla.  
A bonusem k výtahu je trošku zvětšená a vylepše-
ná čítárna!

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín
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Putovní výstavy
Výstavu putovních panelů Kouzlo starých map při-
pravila Česká kartografická společnost společně  
s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou 
Univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, 
Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou 
knihovnou v Olomouci k příležitosti Mezinárodního 
roku mapy, vyhlášeného mezinárodní kartografic-
kou asociací ICA na období 2015/2016. 
Výstava představuje 7 výjimečných mapových děl 
ze sbírek výše uvedených institucí, přičemž každý 
exponát je na panelu doplněn vysvětlujícím popi-
sem a dobovými souvislostmi. Cílovou skupinou 
výstavy jsou žáci ZŠ a SŠ a laická veřejnost. Předpo-
kládaná doba expozice u jednoho uživatele je 3 – 4 
týdny. V případě zájmu o zapůjčení výstavy je mož-
né se zaregistrovat na: www.kouzlostarychmap/
panely.
Superhrdinové kolem nás. Pod hlavičkou projek-
tu Otevřená věda IV vznikla výstava znázorňující 
vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České 
republiky jako komiksové superhrdiny, kteří boju-
jí každý den svého pracovního života v nejrůzněj-
ších odvětvích vědy. Vědci jsou ztvárněni právě 
jako superhrdinové, o nichž jen málokdo tuší, co je 
vlastní podstatou jejich pracovní náplně. 7 posterů 
představuje 7 vědeckých pracovníků z daných vě-
deckých oblastí +1 informační poster představují-
cí téma a záměr výstavy. Podmínky pro zapůjčení 
výstavy: umístění úvodního posteru „O výstavě“ na 
viditelném místě a jako součást výstavy, zpětné do-
dání (min. 10 ks) fotografií dokumentujících umís-
tění výstavy a její návštěvnosti v kvalitní datové po-
době použitelné pro uveřejnění na internetových 
stránkách a facebookovém profilu Otevřené vědy.
Mezi další nabízené výstavy patří Čeští vědci a jejich 
vynálezy, Věda a voda a Jsem mladý vědec. 
Kontakt pro výstavy: Mgr. Veronika Machačová, 
e-mail: machacova@ssc.cas.cz, tel.: 221 403 852. 
Podrobnější informace najdete na webových strán-
kách http://data.otevrenaveda.projekty.avcr.cz/
vystavy/.

Osobní knihovnice
Každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci je v Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně od 11 do 12 a od 17 do 18 
hodin osobní knihovnice k dispozici všem, kteří po-
třebují poradit, nevědí, jakou si vybrat knihu nebo 
mají pocit, že všechny zajímavé knihy již přečetli. 

Zdroj: http://www.kjm.cz/udalost/osob-knihovni-
ce

Revue 50plus
Magazín Revue 50plus, společenský a vzdělávací 
časopis, je orientovaný na starší generaci čtenářů, 
generaci seniorů. Obsahuje rady, jak řešit problé-
my přicházející s věkem, jak si udržet zdravý život-
ní styl a optimismus. Přináší informace z Univerzit 
třetího věku, zajímavé soutěže pro čtenáře. Velká 
část je věnována tréninku mozku, jako prevenci 
proti zapomínání. Od počátku vydávání s magazí-
nem spolupracuje novinář a spisovatel Ondřej Su-
chý, básník a moderátor Miloň Čepelka, spisovatel 
František Novotný, novinář a publicista Karel Tejkal, 
sběratelka historického oblečení a doplňků Vlaďka 
Dobiášová a filmový historik Pavel Taussig. 
Roční předplatné (10 čísel časopisu) stojí 450,- Kč + 
DPH včetně poštovného a balného.  
Objednávat můžete na e-mailové adrese: predplat-
ne@revue50plus.cz. V případě dotazů jsou vám  
k dispozici telefonní čísla 233 322 855 a 739 632 
577.  

Další informace na http://www.seniorrevue.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

Výročí měsíce
William Shakespeare
pokřtěn 26.4.1564, Stratford-upon-Avon - zemřel 
23.4.1616, Stratford-upon-Avon

Největší dramatik světové literatury. Narodil se  
v Anglii ve Stratfordu nad Avonou. Přesné datum 
jeho narození neznáme, jisté je pouze, že byl po-
křtěn 26.4.1564. O jeho životě se dochovalo málo 
informací a bylo vyřčeno mnoho spekulací, dokon-
ce o skutečném autorství jeho děl. Dochovalo se 
jemu připsaných 38 divadelních her, 154 sonetů, 
dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho 
hry byly přeloženy do všech významnějších jazyků. 
Kromě tvorby dramat se věnoval i herectví. V letoš-
ním roce uplyne od Shakespearova úmrtí 400 let.

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

Romeo a Julie na Facebooku …aneb Shakespeare 
online

Jak by Romeo a Julie komunikovali na Facebooku? 
Blogoval by Hamlet na Twitteru? Jak? Jak by zněl 
sonet pro Antivirus? Soutěžit do konce března  
o dovolenou v Londýně, návštěvu v Globe Theatre 
a Facebook Headquarters mohl kdokoliv, komu je 
mezi 13 a 19 lety a studuje základní školu, gymná-
zium nebo jakýkoliv typ střední školy. Podmínkou 
bylo napsání eseje, povídky nebo básničky, vytvo-

ření  videa nebo Facebookového profilu postavy ze 
Shakespearovy tvorby nebo jiné propojení Willia-
ma Shakespeara se světem online a zaslání pří-
spěvku  na webovou stránku Bezpečně online nebo 
na zeď skupiny Soutěž i Sejf – Shakespeare online.

Zdroj:  http://www.bezpecne-online.cz/isejf/vano-
ce-prichazeji-13-18-let.html?highlight=YToxOnt-
pOjA7czo3OiJ3aWxsaWFtIjt9.


