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Čtenář roku 2014 v Městské knihovně Kolín 

Ve čtvrtek 27. března proběhlo předávání cen Čtenář roku 

2004 v Městské knihovně Kolín. „Letošní udílení cen jsme 

již tradičně pojali jako neformální setkání výherních 

čtenářů se starostou města a pracovníky knihovny. Výběr 

čtenářské rodiny byl pro nás velkým oříškem, protože na 

každém oddělení má čtenář svoji průkazku, statistiky se 

musí sčítat a dohledat příbuzné z různých oddělení bylo 

opravdu náročné. Každé oddělení tedy vytipovalo své 

favority a pak jsme srovnávali čísla. Hlavním kritériem pro 

nás byl počet platících čtenářů z jedné rodiny a pak jejich 

aktivita a počet výpůjček. Na setkání jsme sezvali čtyři 

rodiny - dvě třetí místa (rodina Králova a Novákova), druhé 

místo (rodina Čápova-Kohoutova) a hlavním vítězem a tedy 

postupujícím do krajského kola je rodina Chaloupeckých-

Hudcových (na fotografii s bannerem SKIP a Skanska). 

Čtenáři i knihovníci a pan starosta se sešli u slavnostní tabule. 
Po úvodním slově (co je soutěž, proč se pořádá, kolik bylo 
ročníků atd.) krátce promluvil pan starosta, pak jsme předali 
ceny a následovalo občerstvení s volnou diskusí. Příjemné 
odpoledne trvalo téměř 2 hodiny.“  

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín 

mailto:library@svkkl.cz
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Číst nás baví v Městské knihovně Rakovník 

Rakovnická knihovna uspořádala akci pod názvem Číst nás baví. Skrývá se pod ní mnoho aktivit na 

propagaci a podporu čtení, např. prodejní výstava Jarní sny spojená s jarní výzdobou domů a bytů 

doplněná fotografiemi ze společného čtení dětí a dospělých. 

Na krásné fotografie se můžete podívat zde: http://www.knihovna-rakovnik.cz/fotogalerie/cist-nas-bavi/. 

Milena Křikavová, Městská knihovna Rakovník 

Co se chystá v Roztocké Městské knihovně  

Děti se mohou těšit na literární pořad, který se pro ně uskuteční 15. května.  Dále pak na Jógu smíchu, 

která bude 27. května. Obě akce pro děti se uskuteční poprvé, věříme, že budou úspěšné a budou 

pokračovat. 

Pro dospělé se bude konat beseda se senátorem Jaromírem Štětinou o aktuálních událostech na Ukrajině. 

V rámci besedy bude promítnut dokument Odvrácená strana světa. V roce 2000 natočil válečný zpravodaj 

Jaromír Štětina v Čečensku tento unikátní dokumentární film. Záběry autor získal během svého 

devítidenního pobytu v ruskými jednotkami obléhaném čečenském hlavním městě Grozném, kam se dostal 

jako jeden ze čtyř zahraničních zpravodajů.  

Mgr. Michal Špaček, Městská knihovna Roztoky 

 

Z webových stránek SKIP: Biblioweb 2014 - výsledky 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České 

republiky již 15. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven: BIBLIOWEB. Ve dnech  

17. února 2014 až 9. března 2014 zhodnotila odborná porota webové stránky 41 veřejných knihoven, 

které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. 

Celkové výsledky najdete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2014 

SUK - Čteme všichni 2013 

Dne 10. dubna 2014 proběhlo v Památníku národního písemnictví vyhlášení výsledků ankety „SUK - 

Čteme všichni 2013“. Do ankety o nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v uplynulém roce se zapojilo 

téměř 3000 čtenářů. Slavnostní vyhlášení se konalo za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů i dětských 

čtenářů. Zároveň byly za přínos k rozvoji dětského čtenářství uděleny Ceny učitelů, Ceny knihovníků a 

Cena Noci s Andersenem. Na závěr se konala autogramiáda oceněných tvůrců. 

Akci pořádalo Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Klubem 

dětských knihoven. Výsledky jednotlivých kategorií i seznam dvaceti nejčtenějších knih najdete v odkazu. 

Zdroj: http://www.npmk.cz/node/469  

 

http://www.knihovna-rakovnik.cz/fotogalerie/cist-nas-bavi/
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2014
http://www.npmk.cz/node/469
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Útulek pro opuštěné knihy otevřen 

Díky spolupráci buštěhradského spolku FAIR TRASH 

se školní družinou, byl 1. dubna 2014 v 10.00 hodin 

slavnostně otevřen KNIŽNÍ ÚTULEK pro nechtěné a 

opuštěné knihy. Je k nalezení ve vestibulu staré 

budovy školy a první svého druhu v širokém okolí. 

Děti i dospělí si zde mohou volně půjčovat a 

směňovat knihy.  

S jednoduchými a velice zajímavými pravidly 

provozu tohoto útulku, seznámila všechny přítomné 

žáky, hosty a rodiče  zakladatelka spolku, sochařka 

Veronika Richterová. Společně s grafikem Michalem 

Cihlářem výtvarně zpracovala místo, určené 

odloženým knihám, ale také kontejnerům,  do 

kterých můžete přinášet víčka a drobné části 

plastových hraček. Ty poslouží dětem k tvůrčí 

recyklaci v družině. 

Citát na květen 

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení  

a národů.“ 

Henry David Thoreau (*12. červenec 1817, Concord, Massachusetts, USA - 

6. května 1862, Concord, Massachusetts, USA) byl americký filosof, 

esejista, moralista a básník. 

Zdroj: http://citaty.net  

Projekt spolku FAIR TRASH je určen všem, kteří se 

chtějí podílet na veselém tvoření z materiálů již 

jednou použitých a určených k trvalému zničení 

nebo recyklaci. Výsledky této nejen tvůrčí aktivity 

dětí ve školní družině budou veřejně 

prezentovány. 

Po obědě se s KNIŽNÍM ÚTULKEM přivítaly děti ze 

všech oddělení a provoz byl fakticky zahájen. 

Knihovna byla v neustálém obležení, knihy 

putovaly z ruky do ruky a víc než polovina z nich 

našla svého nového obdivovatele a čtenáře. 

 Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka  

„Nutno říci, že Veřejná knihovna Lidice 

spolupracuje s dětmi ve školní družině ZŠ 

Buštěhrad velmi čile. Knihovníci ve výlohách 

knihovny informují o akci Celé Česko čte dětem. 

Paní vychovatelka vše organizuje ve škole a 

v knihovně v Lidicích jsou vystavené fotografie,“ 

dodává pan Zdeněk Fous z Lidic.  

http://citaty.net/
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Našel se čas také na čtení, především z knížek  

o komisaři Vrťapkovi. Jeden z příběhů dětem 

přišel přečíst náměstek primátora Daniel Marek.  

Děti se také dočkaly návštěvy policistů, kteří 

s sebou do knihovny přivedli svého psího 

pomocníka a s dětmi si povídali o práci se 

služebním psem. Na závěr vystoupení předvedl 

psovod se svým psem zadržení pachatele. 

Pachatel s ukradenou knihou byl nakonec také 

dopaden, ovšem až dlouho poté, co odešli 

policisté a pes. Dopadení pachatele ukradené 

knihy bylo úkolem dětí, které se na jeden večer 

staly detektivy. Tým detektivů odvedl dobrou 

práci a pomohl knihovnicím vyřešit zapeklitý 

případ.  

Na závěr večera byl pro děti otevřen krámeček, 

v němž mohly vyměnit žetony získané při 

soutěžích za drobné dárky, ale to už byly všechny 

děti unavené a ospalé. Noc s Andersenem plná 

záhad a dobrodružství skončila a děti se uložily ke 

spánku. Hlídaly je nejen knihovnice, ale také celá 

řada literárních postav v knížkách všude kolem 

nich. Tak zase za rok, těšíme se na další Noc 

s Andersenem. 

Věra Kovaříková, Knihovna města Mladá Boleslav 

NOC S ANDERSENEM 2014  

V pátek 4. dubna 2014 se v Knihovně města Mladá 

Boleslav uskutečnila Noc s Andersenem, které se 

zúčastnilo 27 dětí. Úplně první Noc s Andersenem 

proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské 

knihovně, postupně se k této akci přidávaly další a 

další knihovny, později také školy, domy dětí, 

družiny i mateřská centra, a to nejen v Čechách, 

ale i na Slovensku, v Polsku a dalších zemích. 

V tuto noc se všechna spací místa mění 

v pohádkové a fantastické světy plné tajemství, 

her a zábavy. Noc s Andersenem vyhlašuje SKIP 

(Svaz knihovníků a informačních pracovníků). 

Každoročně je tato kouzelná noc věnována jiné 

osobnosti spisovatele nebo ilustrátora, letošní noc 

byla detektivní, byla věnována literární postavě 

komisaře Vrťapky. Komisař Vrťapka je kreslená 

postavička psího detektiva, který při svém pátrání 

nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj 

ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní 

kamarády. Jeho detektivní případy jsou 

napěchované parodickou nadsázkou a komentáře 

plné slovních hříček. Malé čtenáře knihy komisaře 

Vrťapky baví a podporují přirozený rozvoj jejich 

intelektu. Autorem komisaře Vrťapky je ilustrátor a 

spisovatel Petr Morkes. Příběhy a komiksy tohoto 

hrdiny vycházejí v dětských časopisech a knížkách 

již od roku 2004, letos tedy komisař Vrťapka slaví 

desáté narozeniny.  

Pro děti byl v knihovně připraven bohatý program, 

plný čtení, her a soutěží, které vedly k jedinému 

cíli: vypátrat pachatele, který v knihovně ukradl 

knihu. V průběhu večera, při hrách a soutěžích, 

získávaly děti indicie. Vytvářely portrét pachatele 

podle popisu, snímaly otisky prstů, luštily rébusy a 

hledaly stopy a důkazy v knihách. Stopy se skrývaly 

na nejrůznějších místech po celé knihovně, 

některé bylo nutné hledat potmě, jen s baterkou.   
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Již tradičně v Přerově nad Labem se Noci 

s Andersenem účastní jak děti ze Základní školy, 

tak předškoláci z Mateřské školy. Pro mateřinku 

si letos doprovodný program připravili deváťáci a 

jejich venkovní trasu s plněním úkolů v příšeří 

přicházejícího večera absolvovali všichni malí 

pátrači. Za každý splněný úkol jim byla 

vybarvena část otisku Vrťapkovy tlapky. Plni 

dojmů a překonaného strachu se pak naplno 

vrhli na čtení. 

Akci se jako zákeřný diverzant pokusili zmařit 

streptokokové a stafylokokové, se kterými děti 

bojovaly již nějakou dobu před Nocí 

s Andersenem. To také ovlivnilo počet 

zúčastněných, ale kdo byl zdravý – dorazil… 

Letošní Noc s Andersenem a Vrťapkou si užilo 73 

dětí. Akci zabezpečovalo 17 dospěláků a tým 

deváťáků … a všichni se již těší na další, co bude 

za rok.“   

Napsala Alena Bakošová z Obecní knihovny 

Přerov nad Labem.  

A ještě dodává, že přerovská knihovna je maličká 

a tradičně se na Noci s Andersenem 

organizátorsky podílí společně se ZŠ a MŠ  

v Přerově nad Labem, kde se akce také konala.   

Vrťapkova detektivní akademie 

„Noc s Andersenem se v Přerově nad Labem letos 

obzvláště vydařila. Velkou zásluhu na tom měl 

patron večera komisař Vrťapka. Díky jeho 

příběhům vznikl nápad a od toho již byl jen skok 

k realizaci. Díky týmu dobrovolníků z řad rodičů a 

paní učitelek byla škola na jeden večer 

přeměněna na detektivní akademii. Proč mít jen 

jednoho komisaře? Záhad a případů je kolem 

spousta a tak si musel komisař  Vrťapka  vyškolit 

nové pomocníky. Stát se detektivem není jen tak, 

je potřeba získat spoustu znalostí. Malí adepti na 

detektivy trénovali dedukci na „Místu činu“, 

zkoumali zanechané stopy v „Laboratoři stop“ a 

luštili tajné vzkazy zapsané Morseovou abecedou.  

Domů si odnesli vlastní otisky, které si ověřovali 

během školení v oboru „Daktyloskopie“ vedené 

přímo komisařem Vrťapkou.  Na závěr proběhlo i 

vyhlášení absolventů Vrťapkovy detektivní 

akademie a noví detektivové byli oceněni 

diplomem. Pak již nic nebránilo tomu vrhnout se 

do spacáků a na noční čtení. 

 



 

 = 6 = 

 

MEZI NÁMI BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 
 

5 / 2014 

  

Dne 8. dubna v rámci tohoto projektu kralupskou 

knihovnu podruhé navštívila Knížka Helča (Helena 

Kriglová) se svým zábavně vzdělávacím pořadem, 

který měl u dětí opět značný úspěch! Představení 

plné písniček a povídání o vzniku a cestě knížek ke 

čtenáři děti opět rozhýbalo, rozesmálo a pobavilo. 

Ale především ukázalo, že s knížkami je možné 

prožít mnoho dobrodružství a zábavy. 

Projekt bude ukončen v červnu další návštěvou 

knihovny, kdy budou dětem slavnostně předány 

knížky, které byly napsány a ilustrovány výhradně 

pro účastníky projektu. Kralupské děti obdrží také 

leporelo Desatero malého čtenáře, které dětem 

bude připomínat vše potřebné a důležité, co se při 

návštěvách knihovny v rámci tohoto projektu 

dozvěděly. 

Šárka Pánková,  

Městská Knihovna Kralupy nad Vltavou 

V únoru dětské oddělení knihovny vyhlásilo 

literární soutěž Dopiš to - Záhada v knihovně. 

Počet odevzdaných příspěvků do soutěže, ve 

kterých děti domýšlely příběh o malé čtenářce, 

která se sama ocitla v dětském oddělení, nás mile 

překvapil. Při čtení a hodnocení povídek jsme se 

těšili na rozluštění detektivních zápletek, báli jsme 

se u povídek téměř hororových a dobře jsme se 

bavili při čtení humorných fantasy příběhů. Ale 

především nás překvapilo, jaké nástrahy na 

knihovnice a čtenáře v knihovnách čekají. Autoři 

vítězných prací byli odměněni poukázkou na knihu, 

sladkostí a bezplatnou registrací do knihovny na 

další období. 

V měsíci březnu jsme v naší knihovně zahájili další 

ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti 

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, tentokrát ve 

spolupráci s 1. třídami ZŠ V. Havla. Cílem projektu 

je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního 

ročníku školní docházky. Při návštěvě knihovny na 

malé prvňáčky čekaly hádanky a ukázky z pohádek, 

které prověřily jejich znalosti a pohotovost. Děti 

byly seznámeny s provozem knihovny, dozvěděly 

se, jak se chovat ke knížkám, jaký je rozdíl mezi 

knihovnou a knihkupectvím a mnoho dalších 

informací. Samozřejmě nechyběla prohlídka 

dětského oddělení knihovny. 

 

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou podporuje dětské čtenářství 
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Osobnost knihovníka jako pedagoga 

volného času 

Z druhého semináře Pedagogického minima pro 

knihovníky (2. dubna) pro vás vybíráme některé 

body:  

Sebevědomý pedagog sám sebe pozoruje, 

hodnotí se a dokáže přijmout své nedostatky a 

odpustit si je. Je to součást sebereflexe, po které 

následuje sebeocenění.  

Je důležité, aby pedagog přizpůsobil úkoly lidem, 

nikoliv lidi úkolům. I při motivaci je třeba myslet 

více na ostatní, ne na sebe. Při plnění úkolu musí 

být lidé spokojeni alespoň s něčím, aby jej 

úspěšně splnili. 

Dobrý pedagog je zároveň také diagnostik, 

poradce, podněcovatel, strůjce, organizátor, 

koordinátor, průvodce. 

Cílové skupiny v knihovnách 

Pod dojmem třetího semináře (23. dubna) opět 

nabízíme výběr. Nebudeme jmenovat všechny 

cílové skupiny, zaměříme se jen na některé a 

vypíchneme některé důležité body, jež by měl 

pedagog znát: 

Předškolní věk – hry především; vhodné střídání 

aktivit klidových a pohybových; nové věci je 

vhodné zařadit, ale pomalu a s opakováním; 

velmi jednoduchá pravidla při hrách. 

Mladší školní věk – pedagog je vzorem; často 

zodpovídá i citlivé (choulostivé) otázky, které by 

měl řešit spolu s rodiči; dítě vydrží již delší dobu  

u jednoho tématu, je proto vhodné zahájit delší 

projekty. 

Pubescence – pedagog může využít neformálního 

vztahu a předat dítěti aktivitu a zodpovědnost; 

nelimitovat jej, ale předem stanovit pravidla; 

 

být tolerantní k emočním výkyvům a nebrat to 

osobně; zapojovat jej do činností, kde může být 

příkladem, pomocníkem, průvodcem.  

Adolescence – pedagog je pouze průvodce a 

podporovatel; domluvená nastavená pravidla 

dodržují všechny strany; pedagog nabízí svoji 

odbornost. 

Průběh pedagogického procesu 

Poslední setkání (30. dubna) bylo věnováno 

plánování a přípravě aktivit v knihovnách, volbě 

jednotlivých pedagogických metod před 

samotnou realizací akce a také důležitému 

hodnocení každé aktivity. 

Během čtyř seminářů se účastníci zapojovali do 

krátkých častých diskusí. Lektorka se ptala na 

jejich pocity, zkušenosti a sama uváděla příklady 

z praxe. Na závěr účastníci (ano, pedagogické 

minimum absolvoval také jeden muž :-) obdrželi 

osvědčení o absolvování celkem 24 hodin výuky. 

Věříme, že jim bude celý kurz k užitku.  

Pokud Vás tento výčet navnadil, podívejte se na 

podklady ze všech čtyř seminářů – 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-

knihovniku/. Najdete zde i některé doporučené 

hry. 

Sestavila Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
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Knihovna ve Zlonicích opět otevřena 

Po celkové rekonstrukci a pěti měsících usilovné práce je Knihovna Zlonice opět otevřena pro veřejnost. 

V pátek 18. dubna 2014 se od 18 hodin konalo slavnostní znovuotevření knihovny. Zde je několik 

fotografií, které nám zaslala knihovnice paní Marie Srbková. Z ohlasů je patrné, že se slavnostní akce 

zdařila. Gratulujeme! Přejeme knihovně i paní knihovnici spokojené čtenáře.   

Městská knihovna v Kladně otevřela své nové prostory 

Magistrát města Kladna nechal pro Městskou knihovnu Kladno zrekonstruovat bývalou prodejnu 

s autodílny. Nové prostory byly veřejnosti otevřeny dne 28. března. Čtenáři zde najdou centrální 

půjčovnu literatury pro děti i dospělé. Nechybí zde samozřejmě čítárna ani veřejný internet. 

Rekonstrukce stála 28 milionů korun a téměř 24 miliony korun z této částky tvoří evropské dotace. Také 

kladenské městské knihovně přejeme stále vysokou návštěvnost! 

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: liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373 
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