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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2017

Paní Zuzana Belanská je dobrovolnou knihovnicí  
v Místní lidové knihovně Jince, obsluhovaný region 
Příbram. Dne 3. října 2017 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 Belan-
ské zeptali:
Jak vnímáte ocenění Středočeský Kramerius?
Samozřejmě mně, jako osobě, toto ocenění uděla-
lo velkou radost, ale chtěla bych říci, že se nedo-
mnívám, že je to ocenění pouze mé osoby, bez ná-
vštěvníků knihovny – uživatelů, čtenářů, by veškerá 
má práce byla úplně zbytečná, takže vše se snažím 
dělat především pro návštěvníky knihovny a tím je 
toto ocenění i pro ně všechny.
Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala? 
Jaká byla jejich reakce?
Jsme sice městys, ale jinak se svými čtenáři hodně 
komunikuji, takže i o vlastním aktu předání tohoto 
ocenění jsme hovořili. Taktéž v regionálním tisku 
vyšel článek p. Maršálka a samozřejmě i v jineckém 
zpravodaji. S negativní reakcí jsem se nesetkala 
žádnou. Asi největší radost jsem měla z gratulace  
p. Hnízdila, který mi řekl, že jsem jeho sluníčko, kte-
ré zahřeje na srdíčku, ale nikdy nespálí.
V čem je Vaše knihovna jedinečná?  Zkuste nám ji 
představit, prosím.
Nevím, jestli jedinečná, ale snažím se vše dělat tvo-
řivě, stále hledám a zkouším nové věci, svým uživa-

telům nabídnout něco inspirativního a zajímavého. 
Na druhou stranu se snažím i je zapojit do aktivit 
knihovny. Tak se nám v minulých letech podařilo 
uspořádat výstavu panenek, nebo zase něco pro 
kluky, což byla výstava autíček ze sbírek našich čte-
nářů. Ani vybavení dětského koutku nás nestálo vů-
bec nic, uživatelé knihovny donesli dřevěné kostky, 
pěnové puzzle, nezbytné plyšáky, MŠ poskytla malý 
stoleček a dětské židličky. Jinečáček věnoval sedáky 
na zem, nezabírají mnoho místa a přitom poskytují 
dostačující pohodlí. A tak bych mohla pokračovat 
dále.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost?
Většina aktivit knihovny směřuje k jejímu zviditel-
nění (vlastní webové stránky, pravidelná rubrika  
v  jineckém zpravodaji), snažím se zapojovat knihov-
nu do každodenního života obce. Pro ZŠ a MŠ Jince 

www.svkkl.cz
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pořádám bibliografické lekce dle požadavků peda-
gogů prvního stupně, chtěla bych připravit progra-
my i pro vyšší ročníky. Dále představit dětem knižní 
kulturu ve všech jejích podobách, podpořit vnímání 
obrazové stránky knih, rozvíjet čtení s porozumě-
ním a také ukázat dětem knihu jako plnohodnotné 
a moderní kulturní médium. Do knihovny jsou zváni 
autoři i ilustrátoři knih na autorská čtení, pořádá-
me besedy především s osobnostmi našeho kraje  
(p. Roháček Antonín, p. Zenková atd.).

Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce?
Sama jsem od roku 2014 členkou zastupitelstva 
městyse a aktivně pracuji i v kulturní komisi Rady 
městyse, takže se dá říci, že se spoluúčastním  
všech akcí organizovaných obcí i ve spolupráci  
s občanskými sdruženími a spolky. Např. tradičními 
akcemi jsou výstava Dokážeš to také ty?, Huberský 
den, Den dědečků, Advent, Příměstský jarní tábor, 
Den matek atd.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní 
profese?
Po svém 25 letém působení v AČR jako voják  
z povolání jsem se přihlásila na konkurz vyhláše-
ný městysem a na základě svých předložených vizí  
v něm uspěla. Knížky a práci s lidmi mám ráda, tak-
že vlastně dělám, co mne baví, a tak mi je práce 
vlastně koníčkem.

Co Vám působí největší radost?
Největší radost je, když přijde žáček 3. třídy a chlubí 
se, jak jej paní učitelka pochválila za výběr knížky 
a její doporučení ostatním spolužákům. Nebo když 
cestou „pověřené“ profesionální knihovny zajistím 
čtenáři knižní bestseller, který v našem knižním fon-
du nemáme. 
A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se  
v knihovně)?
Naváži na předchozí otázku. Trápí mne nedostatek 
peněz na nákup knižních novinek a hlavně prostory, 
které již začínají být nedostačující, především pro 
konání akcí pro veřejnost.
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Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s se-
bou na pustý ostrov), která by to byla? A proč?
Mám ráda historii a literaturu faktu, ale přesto s se-
bou na pustý ostrov bych si vzala pohádkovou kníž-
ku z pera p. Erbena nebo p. Němcové. V pohádkách 
totiž vždy dobro zvítězí nad zlem.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám 
ještě něco ze svého soukromí?
Toho času skutečně moc nezbývá, ale na pěknou 
procházku brdskou krajinou si čas vždy udělám.  
V současné době mi největší radost dělá má skoro 
půlroční vnučka.
Ať z ní máte stále jen samou radot. Pak budete 
moci být také v knihovně spokojená. Ať se stále 
daří dobře. 

Děkujeme za rozhovor.

Fotografie: Místní lidová knihovna Jince

Nová učebnice pro knihovnické školy

Po dvouletém úsilí byl v září 2018 uveden na trh 
první díl série učebnic pro knihovnické školy s ná-
zvem Knihovnické fondy, procesy a služby. Autory 
textů jsou Pavla Kovářová, Pavlína Mazáčová, Klára 
Masařová, Iva Zadražilová a Martin Krčál. Kniha byla 
připomínkováná odborníky z knihovnických škol a 
z praxe. Kromě toho jsme ji rok testovali ve výuce 
Střední knihovnické školy Luhačovice. Myslím si, že 
může najít uplatnění nejen na knihovnických ško-
lách, ale také při vzdělávání knihovníků. Při psaní 
jsme se snažili o co největší zjednodušení textu, 
aby byl co nejlépe pochopitelný pro žáky středních 
škol. Součástí jsou také otázky k diskuzi a další do-
plňující materiály. Rád bych touto cestou poděkoval 
Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU 
a Střední škole Luhačovice za pomoc s přípravou 
knihy, dále všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na vydání této publikace. A také společnosti 
Citace.com za finanční podporu, díky které jsme 
mohli knihu vydat za rozumnou cenu. 
Knihu je možné zakoupit přes distributora na  
https://citace.t-shock.eu.
Zvýhodněná cena je 290 Kč. Pokud bude knihov-
na vyžadovat platbu na fakturu, pak prosím zvolte 
platbu převodem a do poznámky uveďte "vystavit 
zálohovou fakturu". 

Martin Krčál
Zdroj: e-konference Knihovna

Přípravy Dne pro dětskou knihu

SKIP je partnerem již tradiční publikace Nejlepší 
knihy dětem, kterou připravila Komise pro dětskou 
knihu SČKN a Česká sekce IBBY. Každoročně dopo-
ručují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog 
slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, ško-
lám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině 
evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo 
s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.
Katalogy i plakáty lze ideálně využít při akci Den 
pro dětskou knihu. Možnost přihlásit se najdete na 
http://www.dendetskeknihy.cz/. Neváhejte.
Katalogy i krásné velké plakáty si můžete vyzved-
nout osobně u Mgr. Romana Giebische v Klemen-
tinu. 
Více informací na https://www.nejlepsiknihyde-
tem.cz/.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR

Zdroj: e-konference Knihovna

 

 

Citace.com
https://citace.t-shock.eu
http://www.dendetskeknihy.cz
https://www.nejlepsiknihydetem.cz
https://www.nejlepsiknihydetem.cz
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Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2018

Dne 9. října 2018 předal ministr kultury Antonín 
Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Minister-
stva kultury ČR „Knihovna roku 2018“. Knihovnou 
roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se sta-
la Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic  
z Moravskoslezského kraje. Zvláštní ocenění získaly 
Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a 
Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal 
Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) za 
implementaci mezinárodního projektu Bookstart 
v českém prostředí s názvem S knížkou do života. 
Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy 
za vedení klubové činnosti jako významného soci-
álního a socializačního prvku napříč všemi genera-
cemi.
Ocenění „Městská knihovna roku 2018“, které udě-
luje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
a Svaz měst a obcí ČR, získala Regionální knihovna 
Karviná z Moravskoslezského kraje. Ceny předal 
předseda Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst 
a obcí Vlastimil Picek.
Podrobné informace na:
https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/
knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna-ro-
ku-ceny-udelene-roku-2018 a na:
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnic-
ka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena
-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku.

Zdroj: e-konference Knihovna

 

Cena MARK 2018

Dne 9. října byla v Zrcadlové kapli Klementina udě-
lena cena MARK 2018. Cenu uděluje Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem 
projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí ak-
tivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pří-
padně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let 
a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru  
v kalendářním roce. Cenu MARK 2018 získala Kateři-
na Nekolová, M.A.. Kolegyně Nekolová se systema-
ticky zaměřuje na interkulturní knihovnické služby, 
komunitní role knihoven a znevýhodněné uživatele 
a tato témata se snaží v knihovnách propagovat a 
prosazovat. Pořádá vzdělávací kurzy pro knihov-
níky a knihovnice, vyjíždí do jiných knihoven, kde  
o těchto tématech přednáší či o nich píše články do 
odborných periodik.
Byla navržena za celkový souhrn aktivit souvise-
jících s podporou a zlepšováním služeb knihoven  
v České republice pro osoby se speciálními potře-
bami, kulturní a jazykové menšiny, sociálně vylou-
čené apod. Na implementaci těchto služeb spolu-
pracuje s celou řadou knihoven z celé ČR. Zaměřuje 
se na občanskou angažovanost a participativní 
přístup. Nevyhýbá se ožehavým tématům, jako je 
solidarita s uprchlíky a lidmi ohroženými sociálním 
vyloučením nebo genderová rovnost, která jsou  
v ČR vnímána často negativně. Šíře jejích ak-
tivit na tomto poli začíná především pořádá-
ním vzdělávacích akcí, na mnohých akcích také 
sama přednáší. Vyvíjí také rozsáhlé publikační 
aktivity atd. Absolvovala několik stáží a dobro-
volnických pobytů v zahraničí, například spo-
lupracovala s knihovnami v Kolumbii a Peru.  
V roce 2016 nastoupila do Národní knihovny ČR, 
kde v Knihovnickém institutu pracuje v Oddělení 
vzdělávání.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
Národní knihovna ČR

Zdroj: e-konference Knihovna

 

S československými legionáři po Transsibiř-
ské magistrále

Zveme Vás do Malé galerie SVK v Kladně na výstavu 
mapující anabázi formování československých legií 
a osudy významných legionářů. Výstava prezentuje 
významnou a do nedávna velmi opomíjenou část 
našich dějin. Je k vidění do 27. 11. 2018.
Za zapůjčení výstavy děkujeme Muzeu T. G. M. v Lá-
nech.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/akce/219

https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna
https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena
https://www.svkkl.cz/akce/219
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Diskuse Knihovna - věc veřejná ve Středo-
českém kraji

Ve středu 3. října 2018 proběhla ve Středočeském 
kraji veřejná panelová diskuze na téma Knihovna - 
věc veřejná a uzavřela tak sérii těchto setkání v jed-
notlivých krajích ČR. Konala se v prostorách Středo-
české vědecké knihovny v Kladně u příležitosti 100 
let od založení Československa a také v předvečer 
100. výročí vydání prvního knihovního zákona u nás 
v roce 1919. 
Panelové diskuse se zúčastnil Ing. Zdeněk Štefek, 
předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a 
cestovní ruch Středočeského kraje, Mgr. Gabrie-
la Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná 
Hora a předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP,  
Mgr. Jana Poláková, starostka obce Byšice, PhDr. 
Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní 
knihovny ČR, Ing. Eva Recmanová, zástupce ředite-
le pro knihovnickou činnost ze Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně, Mgr. Miroslava Hájková, minis 
terský rada v oddělení základního vzdělávání MŠMT 
a spisovatel Michal Viewegh. Diskusi moderoval 
šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař.

Po uvítání návštěvníků diskuse Ing. Evou Recmano-
vou setkání slavnostně zahájila videozdravice prezi-
dentky Mezinárodní federace knihovnických sdru-
žení (IFLA) Glórie Pérez-Salmerón. Na ni navázal 
PhDr. Vít Richter s přehlednou prezentací mapující 
současný stav a trendy v poskytovaných službách 
knihoven v ČR, měnící se poptávku ze strany ná-
vštěvníků i stoupající nároky na kvalifikaci pracov-
níků knihoven. Zdůraznil potřebu rozvoje digitál-

ních služeb a zjednodušení legislativního přístupu  
k zpřístupňování digitalizovaného fondu. Neopomněl 
ani srovnání finančních výdajů na provoz knihoven  
u nás a ve světě. Pozitivní zprávou bylo, že v zahra-
ničí je Česká republika oprávněně vnímána jako 
Království knihoven pro svoji hustou síť, jež vychází 
z prvního knihovnického zákona z roku 1919.

Následovalo představení systému veřejného 
knihovnictví ve Středočeském kraji (mimochodem 
funguje zde nejvíce veřejných knihoven v ČR) a 
plnění regionálních funkcí, kterého se ujal PhDr. 
Radek Liška, vedoucí oddělení Krajského knihov-
nického centra. Z tohoto vystoupení se návštěvníci 
dozvěděli, že jen pouhých 19,3 (v úvazcích) meto-
diků Krajského knihovnického centra a pověřených 
knihoven (Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Bo-
leslav a Příbram) obsluhuje celkem 817 knihoven 
nejlidnatějšího kraje ČR, což představuje celkem 
14 % všech knihoven (profesionálních i neprofesio-
nálních) v ČR. Na jednoho středočeského metodika 
tak připadá 42,3 knihoven. Celorepublikový průměr 
však činí 26 knihoven na metodika. Dalším zajíma-
vým číslem je celkový počet ujetých kilometrů za 
rok 2017 při metodické činnosti - 45 968 km, což je 
o zhruba 6 tisíc kilometrů více, než je délka zemské-
ho rovníku.
Poté se již rozproudila diskuze organizátory rozčle-
něná na tři základní okruhy otázek. Prvním a zřejmě 
nejdůležitějším tématem bylo financování činnosti 
a rozvoje knihoven, druhý okruh řešil budoucnost a 
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Nová e-kniha o pražské knihovně

Městská knihovna v Praze (MKP) upozorňuje na 
novou e-knihu s názvem Knihovna pro Prahu a re-
publiku, kterou vydává u příležitosti 90letého výro-
čí budovy Ústřední knihovny (ÚK) na Mariánském 
náměstí.
Budova, postavená podle návrhu architekta Františ-
ka Roitha a ideového konceptu ředitele Jana Tho-
na, byla slavnostně otevřena právě před 90 lety za 
účasti významných osobností tehdejšího kulturního 
a politického života.
E-kniha přináší soubor textů týkajících se historie, 
architektury, poznámek k fungování knihovnického 
provozu v 30. letech i zajímavé informace o poža-
davcích, které vedení MKP formulovalo na funkci 
prostoru Ústřední knihovny v souvislosti s rozsáh-
lou rekonstrukcí v polovině 90. let 20. století. Auto-

další směřování činnosti knihoven, jejich proměnu 
na komunitní centra, kulturní, vzdělávací a infor-
mační střediska, databázová centra, ale také místa 
pro setkávání osob bez ohledu na jejich sociální či 
kulturní status. Zaobíral se také současnou legisla-
tivou k dané problematice. Kvalifikačními předpo-
klady pracovníků knihoven se zabýval třetí okruh 
otázek. Zdůraznil nutnost celoživotního vzdělávání 
knihovníků, jejichž profese zahrnuje celou škálu 
dovedností nezbytných k poskytování kvalitních 
služeb veřejnosti, jež se neustále rozšiřují. Naznačil 
potřebu kopírovat měnící se poptávku a aktuálně 
reagovat na současné trendy rozvíjejících se tech-
nologií.
Závěrem lze uvést, že účastníci se shodli na tom, že 
potřeba knihoven vyplývá především z požadavků 
a potřeb občanů daných obcí, a musí tedy vzejít 
především „zdola“. Na mnoha místech plní roli níz-
koprahového zařízení pro všechny, zařízení pro se-
tkávání, popovídání, kulturní a vzdělávací činnost. 
Z nabídky středoškolského odborného vzdělávání 
bohužel zmizely školy zaměřené výhradně na studi-
um knihovnictví. Činí to problémy při získávání kva-
lifikovaných pracovníků do knihoven. Byť veřejnost 
většinou vnímá knihovny i jako vzdělávací instituce, 
přesto kromě školních knihoven nespadají do gesce 

Ministerstva školství ČR a pod Ministerstvo kultury 
ČR spadá jen velmi omezené množství knihoven. 
Zřizovateli veřejných knihoven jsou především obce 
a kraje. Stále se také v této oblasti nedaří nalézt 
společný konsensus mezi resorty školství a kultury.
Panelové diskuse se zúčastnilo 70 osob; akce byla 
pokryta i mediálně - rozhovor s ředitelem Knihov-
nického institutu Národní knihovny ČR Vítem Rich-
terem natočily Kladenské listy a Praha TV, zúčastnil 
se i Kladenský deník.

Jitka Hrušková, vztahy s veřejností SVK v Kladně
Zdroj: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/klad-

no/, fotografie: archiv SVK v Kladně

ry textů jsou například historik architektury Zdeněk 
Lukeš nebo dlouholetý odborník na stavby a rekon-
strukce knihoven Ladislav Kurka. Kromě textové 
části publikace obsahuje i papírový model budovy 
ÚK od Rolanda Havrana pro všechny, kteří by chtěli 
mít tuto monumentální stavbu každý den na očích. 
E-knihu stahujte zdarma v různých formátech z
https://search.mlp.cz/cz/titul/knihovna-pro-prahu
-a-republiku/4433162/.
Aktuálně už připravujeme druhé vydání, které by 
mělo vyjít v průběhu příštího roku, a které bude 
obohaceno o původní text Jana Thona a zprávu au-
torů rekonstrukce architekta Jiřího Zavadila a inže-
nýra Jiřího Grosze.

Lenka Hanzlíková, MěK Praha
Zdroj: e-konference Knihovna

 

https://www.knihovna-vec-verejna.cz/kladno
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/kladno
https://search.mlp.cz/cz/titul/knihovna-pro-prahu-a-republiku/4433162
https://search.mlp.cz/cz/titul/knihovna-pro-prahu-a-republiku/4433162
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Středočeský Kramerius 2018

Ve středu 3. října se ve Středočeské vědecké knihov-
ně v Kladně konal již 7. ročník slavnostního ocenění
Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dob-
rovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského 
kraje obsluhovaných výkonem regionálních funkcí.
Pět oceněných knihovnic:

 • Bc. Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč,
 • MgA. Zuzana Brychtová Horecká a Mgr. Barbora   

,,,,,Černohorská, Knihovna J. M. Hovorky ve State- 
,,,,,nicích,

 • Jana Kuncířová, Obecní knihovna Byšice,
 • Dana Schovánková, Obecní knihovna ve Bzové,
 • Marie Vrbová, Obecní knihovna v Ratměřicích.

Ocenění je poděkováním knihovnicím za jejich dob-
rovolnou a často dlouholetou práci v knihovně, 
poděkováním za podporu čtenářství a zároveň zdů-
razněním významu knihoven především pro dětské 
čtenáře.

Knihovní zákon
Kniha, která by neměla chybět v žádné 
knihovně

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář od 
naší kolegyně JUDr. Terezy Danielisové z Městské 
knihovně v Praze. 
Autorka komentáře knihovního zákona se pečlivě 
věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak 
čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení 
knihoven, jejich povinnostech, podpoře, informace 
ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, po-
stavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení  
o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předcho-
zí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která 
ovlivňuje i náš zákon.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
Knihu si můžete zatím předobjednat na:
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-za-
kon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Zlatý fond 2018
Zlatý fond české a světové literatury pro 
fondy veřejných knihoven

Standard pro dobrý knihovní fond doporučuje, aby 
každá veřejná knihovna vytvářela základní fond, 
který by měl zahrnovat systematicky budovaný vý-
běr beletrie, naučné literatury, regionální literatury 
a neknižních materiálů dlouhodobé hodnoty, který 
slouží k uspokojování základních potřeb uživatelů.
Obrátili jsme se na odborníky, aby pro tento účel 
vytvořili soubor klasických literárních děl, jakýsi 
zlatý fond či literární kánon české a světové litera-
tury, který reprezentuje tradice domácí a světové 
kultury. Jedná se o díla, která by měla být zastou-
pena v základním knihovním fondu každé veřejné 
knihovny. Pro tento účel vznikl seznam 1 303 klasic-
kých děl, který je rozdělen na tři oblasti:
1. Zlatý fond české literatury - 353 titulů
2. Zlatý fond světové literatury - 450 titulů
3. Zlatý fond literatury pro děti a mládež - 500 titulů
Tento seznam doporučené literatury najdete na:
https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018/

Zdroj: https://ipk.nkp.cz
 

Jednotlivé oceněné knihovnice a knihovny předsta-
víme v příštích číslech bulletinu.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/stredo-
cesky-kramerius/stredocesky-kramerius-2018

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html
https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty
https://ipk.nkp.cz
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/stredocesky-kramerius/stredocesky
https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/stredocesky-kramerius/stredocesky


MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 5/2018

= 8 =

Nepřehlédněte v kalendáři 

Listopad
11. 11.  Den proti drogám
16. 11. Den poezie
16. 11.  Mezinárodní den tolerance
17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii
19. 11. Světový den prevence týrání a zneužívání 
............dětí
20. 11. Světový den dětí
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 

Prosinec
1. 12. Den pro dětskou knihu
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
3. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených
10. 12.  Den lidských práv
10. 12. Odevzdání projektů na dotační programy 
............Ministerstva kultury ČR na rok 2019
18. 12. Mezinárodní den migrantů
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity

V těchto měsících si rovněž připomínáme výročí na-
rození a úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:

Listopad
Čech, Pavel (5. listopadu 1968, Brno -  );
Čtvrtek, Václav (4. dubna 1911, Praha – 6. listopa-
du 1976, Praha);
Dahl, Roald (13. září 1916, Llandaff, UK — 23. listo-
padu 1990, Oxford);
Erben, Karel Jaromír (7. listopadu 1811, Miletín – 
21. listopadu 1870, Praha);

Zdroj: https://www.individualita.com/2017/12/19/20-
12-mezinarodni-den-lidske-solidarity/

Gaiman, Neil (10.listopadu 1960, Portchester -  );
Gordon, Noah (11. listopadu 1926, Worcester -  );
Goscinny, René (14. srpna 1926, Paříž – 5. listopadu 
1977, Paříž); 
Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 
1378, Praha); 
Kertész, Imre (9. listopadu 1929, Budapešť –  
31. března 2016, Budapešť);
Lewis, C.S. (29. listopadu 1898, Belfast – 22.listopa-
du 1963, Oxford);
Lindgrenová, Astrid (14. listopadu 1907, Vimmerby 
– 28. ledna 2002, Stockholm);
London, Jack (12. ledna 1876, San Francisco –  
22. listopadu 1916, Glen Ellen); 
Miler, Zdeněk (21. února 1921, Kladno – 30. listo-
padu 2011, Nová Ves pod Pleší);
Singer, Isaac Bashevis (21. listopadu 1902, Leoncin, 
Polsko – 24. července 1991, Surfside, Florida);
Zmatlíková, Helena (19. listopadu 1923, Praha –  
4. dubna 2005, Praha);
Žáček, Jiří (6. listopadu 1945, Chomutov -  ).

Prosinec
Austenová, Jane (16. prosince 1775, Steventon – 
18. července 1817, Winchester);
Čapek, Karel (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 
25. prosince 1938, Praha);
Gavalda, Anna (9. prosince 1970, Boulogne-Billan-
court -  );
Lada, Josef (17. prosince 1887, Hrusice – 14. pro-
since 1957, Praha);
Lustig, Arnošt (21. prosince 1926, Praha – 26. úno-
ra 2011, Praha); 
Macourek, Miloš (2. prosince 1926, Kroměříž –  
30. září 2002, Praha);
May, Peter (20. prosince 1951, Glasgow -  );
Mrázková, Daisy (5. května 1923, Praha – 14. pro-
since 2016);
Sparks, Nicholas (31. prosince 1965, Omaha -  );
Steinbeck, John (27. února 1902, Salinas, Kalifornie 
– 20. prosince 1968, New York);
Trnka, Jiří (24. února 1912, Plzeň – 30. prosince 
1969, Praha);
Wilsonová, Jacqueline (17. prosince 1945, Bath –  ).

https://www.individualita.com/2017/12/19/20
10.listopadu
22.listopadu
22.listopadu
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Výročí měsíce listopadu
Pavel Čech

5. listopadu 1968, Brno - 

Český malíř, autor komiksů, ilustrátor a tvůrce au-
torských knih. Vyučil se strojním zámečníkem, poté 
pět roků pracoval jako opravář v Královopolské 
strojírně a následně 15 let jako profesionální hasič.  
V roce 2004 toto povolání opustil a stal se profesio-
nálním výtvarníkem a literátem.
V letošním roce uplynulo od narození Pavla Čecha 
50 let.

Zdroj: Wikipedie
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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 prosince
Karel Čapek

9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 
1938, Praha

Český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, 
překladatel a amatérský fotograf. Svoji literární 
tvorbu zahájil před první světovou válkou, zpočátku 
tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především 
malířem. Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filo-
sofické a estetické vzdělání, velmi ho ovlivnila také 
vědeckotechnická revoluce. V mnoha svých dílech 
vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad 
člověkem. Typickým znakem jeho děl je využívání 
obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, 
několikanásobných větných členů a rozvitých sou-
větí.
V letech 1932 až 1938 byl sedmkrát nominován na 
Nobelovu cenu za literaturu, 
Letos uplyne od smrti Karla Čapka 80 let.

Zdroj: Wikipedie

Kalendárium a výročí měsíce připravuje  
Helena Jetmarová Ratajová.

http://www.svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
mailto:liska@svkkl.cz

