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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2014

Paní Věra Bílá je dobrovolnou knihovnicí v Místní 
knihovně v Obříství, obsluhovaný region Mladá 
Boleslav. Dne 9. října 2014 byla odměněna za své 
působení v knihovně. Získala titul Středočeský Kra-
merius, který uděluje Středočeský kraj a chce tak 
motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit ty 
nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Bílé 
zeptali:
Paní Bílá, jak vnímáte ocenění Středočeský Krame-
rius? Je to pro mě milé a příjemné ocenění mé prá-
ce, které mi udělalo velkou radost.
Už Vaši čtenáři vědí, že jste získala toto ocenění? 
Jaká byla jejich reakce? Čtenáři se o všem dozvě-
děli rychle a to na webových stránkách obce, v tis-
ku a následně i v brožurce U nás doma v Obříství, 
kterou vydává každoročně Obecní úřad. K získání 
ocenění mi blahopřáli,  i je to potěšilo.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte nám, 
prosím, stručně Vaši knihovnu. Knihovna Obříství 
je malá vesnická knihovna,  která byla založena  
12. července 1909 a nesla název Lidová knihovna 
Svatopluka Čecha.
Od svých prvních krůčků prošla mnoha změnami. 
Vystřídalo se zde několik knihovníků, několikrát se 
změnil samotný název knihovny, knihy přibývaly i 
ubývaly, měnil se počet čtenářů i jejich věkové slo-
žení a knihovna se za tu dlouhou dobu dvakrát stě-
hovala a nevyhnula se jí ani povodeň v roce 2002.
Současná knihovna se nachází na ploše 29m²  
v budově Základní školy Obříství. I přes velmi malé 

prostory se snažím knihovnu vylepšovat, získávat 
nové knihy i čtenáře. A tak máme v knihovně od 
roku 2004 počítačový program pro katalogizaci a 
výpůjčky, internet, mailovou adresu, od roku 2008 
vlastní webové stránky a od loňského podzimu 
prostornější a přehlednější část pro dětské čtenáře 
s novými nízkými regály. 
Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, 
mládež, lidé v produktivním věku) a jak je moti-
vujete k návštěvě knihovny? Pořádáte v knihovně 
nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvate-
le obce? Do knihovny dochází kolem 95 čtenářů a  
z toho jsou  2/3 děti do 15 ti let. Zbylou část tvoří 
převážně mládež a důchodci. Mezi dospělými čte-
náři převažují ženy.
Už podle počtu dětských čtenářů je vidět že spo-
lupracuji s místní mateřskou a základní školou. 
Spolu s paními učitelkami se snažíme děti knihou a 
čtením zaujmout a získat jejich zájem o čtení. Děti 
chodí do knihovny  pravidelně  na besedy, čtení, 
exkurze a  spaní se čtením. Mimo prostor knihov-
ny pořádám již tradiční Tvořivé dílny pro dospělé 
s různým zaměřením (například drátování, batika, 
vyrábění šperků z různých materiálů, pletení z pa-
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Z výročních zpráv knihoven za rok 2014

Místní lidová knihovna Jince
Knihovna pravidelně připravovala pro své uživatele 
výtvarné dílny. Od ledna 2014 půjčuje společenské 
hry. Každý měsíc organizuje výstavy knih spisovate-
lů - jubilantů. Další akce: projekt Dáváme jim šanci - 
Den pro výměnu knih, Noc s Andersenem, Už jsme 
čtenář - Knížka pro prvňáčka, Mikulášský milionář 
v knihovně, Dokážeš to také ty? a další akce  a be-
sedy.

píru, aranžování) a Tvořivé dílny se čtením pro děti. 
Ty probíhají jednak v knihovně a jednak jsou spoje-
né s prezentací knihovny na „Obřístevském posví-
cení“ a „Vánočním jarmarku.“ 
Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká 
je spolupráce se zastupiteli? Spolupráce s obcí je 
na velmi dobré úrovni.  Ke všem potřebám knihov-
ny jsou paní starostka a místostarostka vstřícné, 
ochotné pomoci, vyhovět. 

Teď několik osobních otázek. Co Vás na práci  
v knihovně nejvíce těší a co naopak netěší? Nabíd-
ku vést knihovnu jsem dostala v roce 1983. Bylo mi 
devatenáct let a pracovala jsem prvním rokem jako 
učitelka místní mateřské školy. Od té doby se vlast-
ně nic nezměnilo. Stále pracuji ve školce a jednou 
týdně vedu knihovnu. Obě profese jsou mojí srdeč-
ní záležitostí, mám je propojené a nedovedu si svůj 
život bez nich představit.
Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte vol-
no? Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, 

co jste v poslední době přečetla? Knihy si vybírám 
podle nálady, střídám vážnější témata s humornou 
literaturou. Mezi mé oblíbené autory patří Zdena 
Frýbová, John Irving, J. K. Rowlingová.  Za dobu mé 
práce mám své čtenáře „přečtené“, takže jim do-
kážu s výběrem pomoci a mám radost, když se jim 
knihy mnou nabídnuté líbí.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
něco ze svého soukromí? Mám velkou rodinu, která 
se dál rozrůstá, ale i tak si na své záliby čas najdu. 
Ony vlastně skoro všechny mé koníčky nějak souvi-
sejí s mou prací. Jedinou výjimkou je cykloturistika, 
divadlo a péče o zahradu. 
O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to 
sdělila našim čtenářům-knihovníkům? Ráda bych 
všem popřála, aby si dovedli na sebe udělat čas, 
dokázali odpočívat a přitom si třeba přečetli něja-
kou pěknou knížku.
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Bílá, a přejeme 
mnoho radosti z další knihovnické práce.

Na otázky odpovídala paní Věra Bílá z Místní 
knihovny v Obříství.

Městská knihovna Úvaly
Knihovna pravidelně pracuje s dětmi z mateřských 
a základních škol v Úvalech, Škvorci a Tuklatech. 
Pořádá pro ně besedy, jejichž nabídku každoročně 
aktualizuje. Po každé besedě knihovna přijme ně-
kolik nových čtenářů, kterým zájem o knihy vydží. 
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovna organizo-
vala již potřetí.

Další zajímavosti o knihovnách v příštím čísle.
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Knihy na přání v Knihovně Václava Štecha 
Slaný

Každý knihovník si během své práce často vyslech-
ne povzdech od čtenáře, že mu schází kniha nebo 
autor v knihovnickém fondu.  Z toho důvodu jsme 
ve Slaném vymysleli novou službu pro čtenáře, 
která nese název Knihy na přání.
Dříve jsme mívali v půjčovně obyčejnou lepen-
kovou krabičku, kam občas zabloudil kus papíru  
s názvem knihy nebo psaníčko s vtipným obsahem. 
Množily se i slovní dotazy a žádosti o rozmanité ti-
tuly. Z těchto důvodů bylo třeba vyslyšet hlas širo-
ké veřejnosti a podívat se na problém trochu jinak. 
Uvědomili jsme si, že naši čtenáři jsou velice ak-
tivní a to je přeci snem každé knihovny. Abychom 

splnili jejich přání, zavedli jsme tuto novou službu.
Své požadavky na různé tituly mohou tak čtenáři 
zasílat na email info@knihovnaslany.cz nebo jej 
jednoduše napíší přímo v půjčovně. Každé odděle-
ní má totiž v současnosti dřevěnou uzamykatelnou 
truhličku, vedle které jsou vždy položeny tužky 
a lístky, jež jsou v podstatě předtištěným formu-
lářem. Pro rychlé zakoupení knihy je třeba uvést 
správný název knihy, jméno autora, číslo čtenářské 
legitimace a podpis. Lístky následně prochází peč-
livým výběrem, aby titul našel ohlas a uplatnění  

i u dalších čtenářů.  Pokud je přání schváleno, in-
formujeme čtenáře ihned po zpracování knihy po-
mocí emailu nebo SMS zprávy, že si ji může vypůjčit  
v jednom z našich oddělení.
Knihy jsou označeny viditelnou samolepkou s lo-
gem Kniha koupena na přání čtenáře. Seznam těch-
to titulů je snadno dohledatelný přímo v online 
katalogu www.knihovnaslany.cz pod heslem „knihy 
na přání“. 
Od začátku roku 2015 bylo vzneseno celkem 81 přá-
ní. Díky tomu jsme náš fond obohatili o 71 nových 
titulů. Knihy jsou velmi často rozpůjčované, zejmé-
na také proto, že si je čtenáři vzájemně doporučují, 
což nás velice těší.
Většinu přání vznášejí ženy. V jejich požadavcích se 
nejčastěji objevují knihy zaměřené na psychologii, 
romantiku, humor, vaření, alternativní medicíny či 
životy slavných. Přání však přicházejí i od dětských 
čtenářů – velice populární jsou například dobro-
družné knihy od spisovatele Breziny, ale také dívčí 
čtení jako je Deník malé blondýnky. Požadavek byl 
vznesen i na periodikum Historický kaleidoskop. 
Za podněty na rozšíření fondu správným směrem 
jsme velice vděčni a těšíme se na nová přání našich 
čtenářů. 

Miloslava Najmanová, KVŠ Slaný

Nápis na veřejích jedné čínské knihovny

Příteli, ze sedmera rajských radostí si vyber knihu, 
ženu, víno. Co knize chybí, žena má - co ženě chy-
bí, kniha dá ti zas. A zlaté víno, v kterém čas svou 

všechnu moudrost uložil, dá svět ti viděti plný krás. 
Však ženy stárnou a zkysnout mohou vína - tvou zů-
stane a věčně krásnou kniha.

Zdroj: http://www.knihovna-cbrod.cz/
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Výtvarný kurz v Kutné Hoře

Paní Alena Šultová z Městské knihovny Kolín se 
zúčastnila výtvarného kurzu v Kutné Hoře. Poslala 
nám několik fotografií, za které jí velice děkujeme. 
Pro vás jsme z nich vybrali tyto tři. 
Kurz pořádala MěK Kutná Hora, knihovna pověřená 
výkonem regionální funkce. 
Různé výtvarné techniky, které si na kurzech 
knihovnice vyzkouší, pak mohou použít při práci  
s dětmi i dospělými. A lektorka paní Kačenka Dolej-
ší má opravdu velmi zajímavé nápady! Jen se podí-
vejte!

Foto: Alena Šultová, MěK Kolín

Hlášení škodlivého obsahu a škodlivých 
projevů na internetu

„Narazíte-li při svém brouzdání internetem na 
stránku se škodlivým obsahem anebo se setkáte ať 
už vy sami anebo někdo ve vaší blízkosti s projevy 
kyberšikany, můžete vše nahlásit na Horkou linku 
Policie ČR.

Veškeré novinky a zajímavé odkazy na články do-
týkající se internetové a kybernetické bezpečnosti 
naleznete na sociálních sítích NCBI:
Facebook: https://www.facebook.com/saferinter-
net.cz,
Twitter: https://twitter.com/ncbicz,
YouTube: https://www.youtube.com/user/saferin-
ternetczech.“

Zdroj: Saferinternet Newsletter, březen 2015.

Výstava Ivan Komárek: Kreslené knihy

V Malé galerii Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně vystavuje část svého díla akademický ma-
líř Ivan Komárek. 

„Ivan Komárek absolvoval v roce 1982 Akademii 
výtvarných umění v Praze u profesora Jana Sme-
tany. Od 80. let tvoří a vystavuje, jeho obrazy jsou 
zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze, 
Galerie Středočeského kraje a dalších. Na výstavě 
v Malé galerii SVK v Kladně představí malované 
knihy, které si průběžně tvoří pro radost, doplněné 
objekty z nasávané papíroviny a kolážemi. 
Výstava bude k vidění od 2. dubna do 12. května 
2015.“

Zdroj: http://www.svkkl.cz/



MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 5/2015

= 5 =

16 dovedností, kterými by děti rozhodně 
měly disponovat

Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo přehled 
základních dovedností, kterými by dnešní děti a 
mládež měli disponovat. Zveřejnilo jej pod názvem 
„Nová vize vzdělávání: odemykání nového potenci-
álu technologií“.
Tyto potřebné znalosti a dovednosti můžeme  
u dětí rozvíjet nejen v rodinách a ve školách, ale 
také v našich knihovnách.  

Doporučení WEF shrnuje dovednosti do tří základ-
ních okruhů:
1.    Základní dovednosti, které by děti rozhodně 
měly ovládat: jak děti aplikují základní dovednosti 
v každodenním životě
a.    Literární a jazyková gramotnost
b.    Matematická gramotnost
c.    Základy věd
d.    Základy práce s ICT technologiemi (počítačová 
gramotnost)
e.    Základy finančnictví (finanční gramotnost)
f.    Základy kultury a dějin lidstva (kulturní gramot-
nost)

2.    Kompetence: jak děti přistupují k řešení kom-
plexních otázek
a.    Kritické myšlení a schopnost řešení problému
b.    Kreativita
c.    Komunikativnost
d.    Schopnost spolupráce
3.    Charakterové kvality: jak se děti vyrovnávají a 
adaptují na měnicí se podmínky a prostředí
a.    Kuriozita, neotřelé nápady, jedinečnost
b.    Iniciativnost
c.    Houževnatost a odolnost
d.    Adaptabilita
e.    Schopnost vést
f.    Sociální a kulturní osvěta

Analýzu dovedností a podrobné informace najde-
te v dokumentu WEF Nová vize pro vzdělávání na 
http://widgets.weforum.org/nve-2015/#summary.

Zdroj: bulletin Saferinternet 4/2015.

Výběr akcí městské knihovny aneb Co se 
dělo v Berouně

Bajkal a okolí
Student fyzické geografie na PřF UK se se svými 
spolužáky vypravil na více než měsíční cestu po Si-
biři, přičemž hlavním cílem byla návštěva její perly 
– jezera Bajkal. Poslední třída Transsibiřské magis-
trály, autostop nebo jen pěšky, to je způsob dopra-
vy, po němž zůstane Rusko s jeho obyvateli navždy 
hluboko ve Vás. Oním studentem byl známý cesto-
vatel Jirka Lehejček, se kterým se zájemci setkali  
13. dubna 2015.

70 let po válce
Výstava o průběhu II. světové války na Berounsku a 
Hořovicku. Také o osobnostech, vlastenectví a od-
kazu národního boje za svobodu. Výstavu pořádal 
Český svaz bojovníků za svobodu - okresní organi-
zace Beroun a byla k vidění po celý měsíc duben ve 
vestibulu knihovny.

 

Nižbor jak jej neznáte
V rámci cyklu Setkání s autory, které máme rádi, 
přivítali autora nové publikace o Nižboru Ludvíka 
Fortuníka a vydavatele knihy Kameela Macharta. 
Akce se konala za finanční podpory města Beroun 
ve středu 22. dubna 2015.

Kořeny ženské spirituality a Ženy v Bibli, ženy 
dnes
Setkání s představitelkou moderní feministické teo-
logie, kulturoložkou, hebraistkou a lektorkou Tere-
zií Dubinovou, PhD. se konalo ve středu 29. dubna 
2015. Autorka pohovořila o svých knihách Kořeny 
ženské spirituality a Ženy v Bibli, ženy dnes. Akce se 
konala ve spolupráci s Českobratrskou církví evan-
gelickou v Berouně. Info o autorce: www.ohela-
dom.cz.

Zdroj: info e-mail MěK Beroun



MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 5/2015

= 6 =

Akce v Městské knihovně v Kralupech

Březen měsíc čtenářů ukončila desátá Noc s An-
dersenem
   
V podvečer 27. března  se dveře knihovny opět 
otevřely pro patnáct dětských čtenářů, kteří chtěli 
strávit v knihovně noc  při čtení knížek a užít si pře-
devším hodně zábavy a dobrodružství.
Pro děti byl připravený bohatý program, ve kterém 
nechyběla například večerní návštěva kralupské-
ho muzea, malá oslava desátého výročí nocování  
v knihovně, připomenutí pohádek H. Ch. Anderse-
na a Jana Drdy, který by se v letošním roce dožil 
100 let, soutěže a čtení. Připomněli jsme si také 
420. výročí založení Matějské pouti. Mezi děti opět 
přišla Mahulena Regálová s vltavským vodníkem, 
aby jim popřáli hodně zábavy a rozdali všem malé 
dárky.

Po půlnoci se děti postupně ukládaly ke spánku a 
knihovna pomalu utichla. Před sedmou hodinou 
ranní opět ožívala dětským smíchem a nadšeným 
povídáním při snídani. 

Věříme, že si děti odnesly domů mnoho zážitků, 
ale především poznaly to, že návštěva knihovny a  
čtení pohádek  nemusí být žádná nuda.
A jaký byl největší zážitek pro nás po letošní Noci? 
Tím se stal pravděpodobně zápis v naší kronice od 
jednoho ze dvou nocujících chlapců: „Mě ta Noc  
s Andersenem hrozně baví. Je tu zábava, i když 
jsme tu jen dva kluci.“

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

V úterý 14. dubna se prvňáčci ZŠ Václava Havla 
v rámci tohoto projektu setkali se spisovatelem 
Ivanem Karasem, který dětem představil svou 
knížku Jak se budí medvědi.  Autor  je seznámil  
s Kulíškem a Třasořitkou, s lesními skřítky, kteří se 
kamarádí s malým děvčátkem s havraními vlásky, 
které je navštěvuje a prožívá s nimi nejrůznější 
příhody. Děti se ale především dozvěděly o cestě  
knihy ke čtenáři, o spolupráci s nakladatelstvím a 
samozřejmě nechybělo ani čtení příběhů z této au-
torovy prvotiny.

Šárka Pánková, Městská knihovna Kralupy nad 
Vltavou

Pozvánka do Zlonic

„Knihovna Zlonice s Městysem Zlonice Vás zvou 
na besedu do knihovny, která se uskuteční v úterý  
26. května 2015 od 17,00 hod.
Přijďte si popovídat s paní Terezou Pokornou, he-
rečkou, choreografkou, asistentkou režie, galerist-
kou a publicistkou. Těšíme se na Vás. Vstupné dob-
rovolné!“

Zdroj: leták Knihovny Zlonice

Pozvání na přednášku Jana Brejchy

„HCI, UX a Borgové: umělá inteligence jako pro-
středek mezikulturní komunikace. Přednáška se 
uskutečnila v pondělí 4. května v rámci cyklu Jino-
nické informační pondělky ve 14 hodin v prosto-
rách UISK FF UK v Jinonicích (ul. U Kříže 8, místnost 
č. 2015). Přednášky pořádají UISK  FF UK a Česká 
informační společnost, o.s.“

Zdroj: e-konference Knihovna
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Noc s Andersenem v Bohdanči - bojovka, 
hry, host a karaoke

Noc s Andersenem jsme letos v Obecní knihovně  
v Bohdanči posunuli, ale program byl stejně lákavý 
jako v předchozích letech. Letošní téma pro tuto 
akci bylo vybráno v Knihovně v Uherské Hradiš-
ti - Noc s Andersenem, s knížkou na hradě Bradě 
a tomu jsme také přizpůsobili zrenovované pro-
story nad knihovnou, namalovali jsme dvě brány  
s lomeným obloukem, hradní ochoz, místnost jsme 
poněkud zútulnili obrázky, květinami a hlavně ná-
pisem Noc s Andersenem. A pak jsme již očekávali 
den "D", který nastal v pátek 10. dubna v 19 hodin 
večer. 

Do místnosti se dostavilo 18 malých spáčů od 6 do 
12 let. Úvodem se všechny děti představily, protože 
navštěvují různé základní školy v okolí, řekly něco o 
sobě, pak se dozvěděly, co je během nocování čeká 
a poté již běžel anderseňácký program. Nejprve 
jsme šly na chvilku ven, abychom si stačily za světla 
nalézt vhodné kamínky,  ze kterých jsme potom vy-
ráběly pomocí barev a tavné pistole různé ozdoby, 
pak následovaly hry, představení oblíbené knížky. 
Kolem 21. hodiny nás navštívil host - paní Marie 
Milichovská, která dětem vyprávěla o ledečském 
hradě, kde prováděla turisty a o nedaleké sklárně 
- skanzenu Huť v Tasicích, která je rovněž národní 
kulturní památkou. Za poutavé vyprávění jí tři zá-
stupci malých čtenářů předali pamětní listy, záložku 

z nakladatelství Albatros a kytici růží. Paní Milichov-
ská pak všem malým anderseňákům předala také 
pamětní listy a záložky, které nám byly letos zaslá-
ny z nakladatelství Albatros. Potom opět pokračo-
valy různé hry, oslava šampaňským - dětským :-) a 
opravdovým dortem, poté si malé hradní dámy vy-
ráběly špičaté klobouky pro bílé paní a kluci - rytíři si 
vyrobili z papíru rytířskou přilbu. V plánu byla také 
kratší bojovka - starší anderseňačky Péťa, Natálka, 
a Deniska se zhostily její organizace - připravily svíč-
ky, které roznesly venku, kolem kostela a vymyslely 
program během procházení. Všichni účastníci tra-
sou prošli a šťastně se vrátili do vyhřátých prostor 
nad knihovnou.
Překvapením večera bylo karaoke - zpívání do mik-
rofonů s hudbou, které vytváří dojem velkého sálu. 
Někteří spáči, kteří v sobě objevili talent byli tak 
nadšení, že se od mikrofonu pak již téměř neodtrh-
li, nejoblíbenějšími hity byly Když se zamiluje kůň a 
snažily jsme se nacvičit píseň Voskovce a Wericha 
- V domě straší duch, jejíž slova o tom, že na hradě 
není dobré být sám, protože tam straší duch, za-
padala do letošního tématu na hradě Bradě. Hvěz-
dami byli zejména Vojta a Šimon, kterým to spolu 
velmi dobře ladilo a určitě by se měli ještě někdy 
sejít a zkusit něco secvičit :-).
Noc opět pokračovala probíhajícími hrami, povídá-
ním, mlsáním, jedna skupinka dětí se pomalu ubí-
rala ke spánku, ale nakonec se přidala k těm vytr-
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valcům, kteří si usmysleli nespat vůbec a vydržet až 
do rána. 
Letošní program Noci s Andersenem byl docela 
nabitý a tak svítání, první sluneční paprsky a zpěv 
ptáčků z venku děti spíše překvapili, po snídani si 
pomalu sbalily spacáky, karimatky a odebraly se 
domů, nebo je vyzvedli rodiče.  
Snad si znovu akci Noc s Andersenem užily a odpo-
činuly si od školních povinností.
Doufejme, že příště se k této celostátní a největ-
ší knihovnické akci na podporu dětského čtení, 
která přesahuje hranice našeho státu, opět z naší 
knihovny připojíme a vymyslíme zase jiný program, 
podle tématu, který bude určen z Knihovny v Uher-
ském Hradišti, kde s touto akcí před 15 lety začali 
jako první a která se postupně rozšířila do dalších 
knihoven, škol a různých zařízení. 
Například letos se k této akci připojilo 620 kniho-
ven v ČR, 514 škol v ČR a dalších institucí 83 v ČR, 
nocovalo se ale také v Polsku, na Slovensku a ve  
26 dalších zemích.
Závěrem se sluší poděkovat: dětem a jejich rodi-
čům, kteří se zúčastnili - bez nich by se akce asi 
neuskutečnila, firmě Sázavanet, která poskytla na 
tuto akci wifi připojení na internet v prostorách nad 
knihovnou, Obecnímu úřadu Bohdaneč, jako zřizo-
vateli Obecní knihovny, který přispěl nejen na ob-

čerstvení, nápoje, cukrovinky, ale také na karaoke 
set, který se určitě využije i pro další podobné dět-
ské akce, nebo znovu za rok na Noci s Andesenem, 
knihovnice Anna Holubova poskytla svůj notebook, 
protože v knihovně je jen nepřenosný počítač a bez 
něj by nešlo ani promítat ani zpívat, pan Martin Píbil 
- poskytl dataprojektor k promítání, který také spolu  
s další technikou před akcí zapojil, dále patří podě-
kování paní Marii Milichovské, průvodkyni ze sklár-
ny v Tasicích, která si na akci udělala čas a přišla nám 
povědět něco o sklárně a ledečském hradě a poté  
s námi zůstala více jak dvě hodiny během noční zá-
bavy. Poděkování patří také paní Černé, která po-
skytla některé své fotky z části akce. 
Na webových stránkách Obecní knihovny Bohda-
neč lze nalézt nejen fotky z této akce a dalších, ale 
také pozvánky na další pořádané akce, které během 
roku knihovna postupně pořádá a na které jsou 
všichni ať čtenáři, či nečtenáři, srdečně zváni. 
Bez podpory, nadšení a sympatií by nebylo možné 
podobnou akci pro děti zorganizovat. Noc s Ande-
rsenem se vydařila, ať žije další Noc s Andersenem 
2016!

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč
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Dialog musí být dialogem

Plchov je malá obec ve slánské oblasti regionu 
Kladno.
Má 180 obyvatel. Má i místní knihovnu. Donedáv-
na několik starých regálů s ještě starším fondem  
v neútulném, studeném sále úřadu. 
Ze statistik, metodických návštěv a frekvence vý-
půjček z výměnného fondu bylo jasné, že tato 
knihovna moc nefunguje. 
Vzhledem k tomu, že každá, i ta nejmenší knihov-
na by měla sloužit a my metodici jsme tady proto, 
abychom pomohli, poradili, sundávali rubáše oněm 
knihovnickým mrtvolkám a přiváděli je znovu k ži-
votu, vyvolali jsme jednání se starostou obce. 
Tak jakýpak ten dialog asi bude? A pan starosta? 
Vyhodí nás? Uslyší? Uvidí stejnýma očima? Stačilo 
málo. 
Během několika měsíců nechal knihovnu přestě-
hovat do zrekonstruované části úřadu, povolal no-
vou knihovnici, která zaktualizovala fond, požádala  
o větší soubor knih z výměnného fondu SVK v Klad-
ně, rozhýbala webové stránky http://www.plchov.
cz/mistni-knihovna, rozšířila výpůjční dobu a při- pravila první akci v celé novodobé historii existence 

místní knihovny - Velikonoční čarování. 
A stal se div. Ze statisticky vykazovaných dvanácti 
čtenářů (?), z toho jednoho do patnácti let, se do 
knihovny nahrnulo celkem 29 aktivních návštěvní-
ků.  17 dětí a 12 dospěláků.  A někteří se hned jako 
noví čtenáři i zaregistrovali.
Dnes paní knihovnice, měsíc po znovuotevření 
knihovny, vyhlásila soutěž O nejlepšího čtenáře, 
hned v květnu se pak ti malí sejdou s vodníky a víla-
mi při společném čtení. 
Kde byla chyba, asi všichni tušíme. Je to stará známá 
věc. Vždy záleží na lidech, na jejich chuti, vstřícnos-
ti, osobní velikosti a dialogu. Pokud se tohle sejde, 
vždycky se najde cesta, řešení. To plchovské se jme-
nuje Pavlína Pacholíková. Dobrovolná knihovnice.

Hana Matějčková, metodička regionu Kladno,  
Krajské knihovnické centrum
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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

Další Kniha do vlaku

Po vzoru Mikulovské knihovny, ale i knihobudek 
a dalších pouličních knihoven, jsme po delším 
vyjednávání otevřeli na Roztockém nádraží další 
pouliční knihovnu. S pomocí pana starosty jsme 
3. dubna 2015 odstartovali provoz (foto 1). První 
náplň knihovny tvoří dary (foto 2), které nám při-
nesli čtenáři v posledních několika měsících. Přes-
ný počet jsem neprovedl, nicméně knih bylo deset 
rozumně plných krabic. Provoz jsme odstartovali  
k mé spokojenosti, neb již v pondělí večer byla 
zhruba polovina knih na cestách (foto 3 a 4), uvidí-
me, zda se budou vracet k nám, či jinam. Doufám, 
že zpříjemníme cestování od nás i k nám. Knihovnu, 
jsme zřídili díky Nadaci Okřídlené kolo, jejíž ředitel 
Mgr. Jiří Střecha převzal nad naší Knihou do vlaku 
záštitu, a s jeho přispěním jednáme o zpřístupnění 
nádraží po Česku, aby bylo možno bez větších pro-
blémů zřídit i další pouliční knihovny v prostorách 
Českých drah. Vedení ČD se projekt líbí a věřím, že 
bude Knih do vlaku přibývat. Pravidla pro čtenáře 
jsou poměrně jednoduchá (viz leták).

Mgr. Michal Špaček, Městská knihovna Roztoky


