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Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem  
Středočeský Kramerius 2014

Paní Mgr. Alena Sahánková je dobrovolnou knihov-
nicí ve Všenorské knihovně, obsluhovaný region 
Příbram. 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 Sa-
hánkové zeptali:
Paní Sahánková, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? O Všenorskou knihovnu a Informační 
centrum Berounka (dále budu používat jen Vše-
norská knihovna) pečuji asi 23 let. Nenapadlo mne, 
že bych mohla někdy dostat ocenení Středočeský 
Kramerius, dost mne to překvapilo. Mám z toho 
velkou radost a je to také motivace k další činnosti. 
Vaši čtenáři jistě vědí, že jste získala toto ocenění? 
Jaké byly jejich reakce? Přemýšlela jsem, zda to 
mám přiznat, ale jsem mezi svými a chci být upřím-
ná, tak tedy, v naší obci se o tom vůbec nepsalo ani 
nemluvilo. Takže čtenáři se to dozvěděli jen tehdy, 
pokud si o tom přečetli v regionálních novinách 
Náš region nebo v dobřichovickém Dobnetu. Přes-
to jsem dostala od čtenářů a od přátel krásné maily, 
o to cennější. Manžel pod dojmem Středočeského 
Krameria koupil do Všenorské knihovny plyšovou 
„moudrou sovu“ s tím, že to má být symbol naší 
knihovny. Tak se tedy musíme snažit.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Představte nám, 
prosím, stručně Vaši knihovnu. Všenorskou knihov-
nu jsem převzala na počátku devadesátých let 

jako pobočku střediskové knihovny v Černošicích  
s 2.500 svazky (v současné době máme 12 tis. svaz-
ků). Prvním krokem bylo osamostatnění knihovny. 
V této  době, kdy se bohužel rušilo poměrně dost 
knihoven, se podařilo zachránit několik tisíc knih 
od jejich smutného konce ve sběru. Regály, také 
ze zrušených knihoven, se v té naší plnily zajíma-
vými knihami. Ale co dál? Kam směřovat vesnickou 
knihovnu v blízkosti Prahy s velkými možnostmi, 
kam jezdí značná část obyvatel do školy nebo do 
zaměstnání?
Tak vznikla myšlenka, zaměřit se na regionální in-
formace a regionální literaturu. Byla to dlouhá ces-
ta, ale snad se to podařilo. Hodně nám pomohl on-
line katalog, ve kterém jsou vidět naše „poklady“. 
Součástí knihovního fondu je archiv videí, audio 
kazet, kronik nebo jejich kopií, fotografií Všenor-
ského zpravodaje a dalších dokumentů. Jsme spe-
cializováni na tvorbu a život Mariny Cvětajevové, 
ruské básnířky, která několik let žila ve Všenorech a 
okolí. Léta spolupracujeme s Dr. Galinou Vaněčko-
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vou, autorkou mnoha knih o této básnířce. Šestým 
rokem Všenorská knihovna pořádá geologické vy-
cházky s průvodcem Filipem Stehlíkem, na kterých 
jsme poznali řadu geologických lokalit. Společně  
s kulturní komisí připravujeme odborné seminá-
ře (v poslední době např. k výročí vypuknutí první 
světové války, k osvobození v roce 1945 ve Všeno-
rech a okolí). Teď zrovna chystáme seminář k vý-
ročí upálení M.J.Husa a slavnostní shromáždění  
s představiteli církví a obce s průvodem. Na webu 
knihovny máme řadu informací o historii a součas-
nosti regionu a samozřejmě o Všenorech. 
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 obyvatele 
obce? Všenorskou knihovnu využívají lidé všech vě-
kových kategorií. Díky spolupráci se školou stoupá 
počet dětí, ale stále je co zlepšovat. Co potěší, že  
k nám jezdí lidé z okolí, z Prahy, často kvůli regionál-
ní literatuře. Všenorská knihovna sídlí od roku 2011 
v budově obecního úřadu, hned u nádraží, takže je 
daleko lépe dopravně dostupná. Doufejme, že to je 
konečné místo. Jen za mého působení se knihovna 
stěhovala 5x. 

O odborných akcích jsem se již zmínila. Ale vzpomí-
nám si ještě na večery s promítáním filmů, zaměřené 
na historii obce, které měly velký úspěch. Společen-
ský sál býval zcela plný. V poslední době jsme začali 
s odpoledním čtením dětem a slavnostně jsme pa-
sovali několik tříd prvňáčků. Slavnosti se účastnili i 
rodiče. V loňském roce přibyl společný prostor pro 
dospělé i děti, ve kterém jsou knižní novinky. Sto-
lek a dvě křesílka nabízejí pohodlí k výběru knížek. 
Málokdy je zde prázdno. Všenorská knihovna má 
své logo. Máme je na záložkách, propagačních le-

tácích, čtenářských průkazech pro děti a nově i na 
vlajce. Měsíčně jsou zasílány Informace Všenorské 
knihovny, které původně přinášely informace o no-
vých knihách, nyní rovněž informace o dění v obci a 
regionu, o nejrůznějších zajímavostech. Velkou pri-
oritou je individuální přístup ke každému čtenáři.

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? Jaká 
je spolupráce se zastupiteli? Spolupráce se součas-
ným zastupitelstvem je rozhodně lepší než v dřívěj-
ších letech. Poměrně dost zastupitelů a jejich rodin 
Všenorskou knihovnu využívá. To je dobré, poně-
vadž knihovnu znají z vlastní zkušenosti. Starosta, 
Ing. Seidler, je ve funkci třetí volební období, takže 
o činnosti knihovny už něco ví. Vyhovuje mi, že ho 
zajímá odvedená práce, ale do chodu knihovny ne-
zasahuje. Bez obalu také přiznávám, že si ho po těch 
letech vážím. 
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? Do-
plňovala jste si knihovnické vzdělání? Po ukončení 
gymnázia a nástavby Knihovnictví a vědeckotech-
nické informace jsem nastoupila do Odvětvového 
informačního střediska místního hospodářství. Až 
po 11 letech praxe pracovnice VTEI přišla Karlo-
va univerzita. Pět let, naplněných studiem našeho 
oboru, mi hodně dalo. V roce 1993 přišlo Národní 
informační středisko (NIS ČR) a o čtyři roky později 
jsem nastoupila do  Odborné knihovny Ministerstva 
Financí (oddělení Finanční a ekonomické informa-
ce). Všude jsem pracovala jako „informatik“ (rešer-
še, monitory, dokumentace, publikování atd.) Prak-
ticky knihovničit jsem se učila hlavně ve Všenorech, 
jako dobrovolná knihovnice. Vzdělávám se celý ži-
vot, to v našem oboru jinak nejde. Oceňuji rovněž 
pomoc příbramské Knihovny Jana Drdy, regionální-



ho oddělení. Naposledy se jednalo o školní lekce 
pro děti. S tím jsem zkušenost neměla. 
Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netě-
ší? Na mé práci ve Všenorech mne těší především 
to, že mohu pracovat dle svých představ. Knihovna 
je pro mne hobby a jsem šťastná, když tam mohu 
být, i sama mimo otevírací hodiny a pracovní dobu. 
Nabíjí mne to. Mám ji v hlavě pořád, když pracuji 
na zahradě, myji nádobí, sedím ve vlaku. Ptáte se, 
co mne netěší. Je to neustálý „boj“ o uznání naše-
ho oboru a někdy, což je horší, i o přežití.
Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte vol-
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no? Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, 
co jste v poslední době přečetla? Napadají mne 
teď knihy Mary Higgins Clarkové, Jo Nesba, Vlasti-
mila Vondrušky a Martiny Formanové. Naposledy 
jsem si s chutí přečetla knížku Martiny Formanové 
Snědla dětem sladkosti. 
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte 
nám něco ze svého soukromí? Moc času na jiné ak-
tivity nemám. Užívám si, dokud to jde, Všenorské 
knihovny, poněvadž to není na věky. Baví mne jinak 
zahrada, turistika. Chodíme často s manželem do 
divadla a na výstavy. 
O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to 
sdělila našim čtenářům-knihovníkům? Nedávno 
jsem se mohla zúčastnit knihovnického putování, 
které pořádal SKIP Středočeského kraje. Všechno 
bylo pěkné, zajímavé, dobře zorganizované, ale 
nejlepší ze všeho byla příjemná atmosféra. Myslím, 
že bychom si měli vážit toho, že takovou atmosféru  
v rámci našeho oboru můžeme zažít.
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Sahánková, a pře-
jeme mnoho radosti z další knihovnické práce.

Na otázky odpovídala paní Mgr. Alena Sahánková  
ze Všenorské knihovny.

 

Ptejte se knihovny 

Protože jde o službu českých knihoven nejširší ve-
řejnosti, ptát se mohou čtenáři i knihovníci. A ptát 
se mohou knihovníků z různých oborů a regionů, 
ale i specialistů na vyhledávací služby, kteří mají 
přístupy k novým databázím. 
Otázky musejí být konkrétní a stručné. Na takové 
pak e-mailem přijde odpověď do 48 hodin v po-
době krátkého seznamu knih, časopisů nebo www 
stránek. 
U složitých dotazů se s tazatelem dohodnou na 
termínu odpovědi. Pro formulaci otázek je vhodné 
přečíst si doprovodný text.
Dotazy a odpovědi na ně jsou archivovány podle 
knihoven, oborů či chronologicky. V archivu zájem-
ci najdou také „dotazy týdne“ a „dotazy roku“.
Každá knihovna v ČR se může do služby Ptejte se 
knihovny zapojit. Na výběr má ze dvou možnos-
tí: aktivně nebo pasivně. Pasivní zapojení spočívá 
v propagaci a umístěním loga služby na webové 

stránce knihovny. Aktivní zapojení již vyžaduje zod-
povídání dotazů přes e-mailovou adresu dle stano-
vených pravidel služby. 

Podrobné informace: http://www.ptejteseknihov-
ny.cz/



= 4 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6/2015

Setkání knihovníků regionu Slánsko

Po příjemném podzimním „Neformálním setkání 
knihovníků“ v obecní knihovně Zlonice jsme se roz-
hodli podobné setkání uspořádat i u nás v Knihov-
ně V. Štecha ve Slaném. Oslovili jsme proto několik 
desítek regionálních knihoven a těšili se na spo-
lečné popovídání a také výměnu zkušeností. Ter-
mín setkání byl stanoven na středu 15. dubna od  
10 hodin a očekávali jsme, že naše pozvání ostat-
ní kolegové uvítají, neboť podobných aktivit není  
v našem regionu mnoho. Doufali jsme také, že 
osobní setkání nám poskytne možnost vzájemně 
se lépe poznat a dá nám mimo jiné i příležitost 
možné budoucí spolupráce.

Naše pozvání přijala Obecní knihovna Stehelče-
ves, odkud přijela knihovnice paní Gisela Mrňová, 
Knihovna Zlonice a knihovnice paní Marie Srbko-
vá, dále knihovnice paní Květa Galbavá z Obecní 
knihovny Kamenný Most, přijel pan Ing. Jiří Mika, 
ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně za 
doprovodu svých kolegů pana PhDr. Radka Lišky a 
paní Mgr. Ladislavy Cukrové. Rovněž nás velmi po-
těšilo, že pozvání přijal i starosta města Slaný pan 
Ing. Pavel Zálom.  Setkání bylo tedy spíše komorní, 
ale vůbec neubralo na skvělé atmosféře a příjemně 
stráveném dni.
Po krátkém přivítání, kterého se ujala paní Zoja Ku-
čerová, vedoucí Knihovny V. Štecha, krátce pohovo-
řil i pan starosta a následovalo společné ohlédnutí 
za rokem 2014, tedy rekapitulace všeho, co jsme za 
tuto dobu v knihovně dokázali. Nebylo toho vůbec 

málo, ale všechny akce, setkání a kreativita ať s dět-
skými tak dospělými návštěvníky stály za zmínku a 
mělo nemalý smysl je ostatním kolegům přiblížit. 
Těší nás, že se jako knihovna z menšího města mů-
žeme vyrovnat „našim okresním soukmenovcům“ 
a čtenáři nás nejen chválí, ale rádi se k nám i vrací. 
Po obsáhlém zhodnocení celého roku kolegyně ze 
studovny paní Monika Šímová představila kolegům 
svou prezentaci databáze o „Čestných občanech 
města Slaný“. Tato databáze je zatím v prvotní 
fázi, ale v budoucnu bude kompletně vystavena na 
webu naší knihovny. Projekt „Setkávání (nejen) pro 
seniory“ nám všem přiblížila další kolegyně, paní 
Míla Najmanová a připomněla, že jde již o několi-
kátý ročník, který je velmi oblíben nejen u seniorů. 
Hosté měli možnost zhlédnout prezentaci z jed-
notlivých setkání, ze které byla patrná nejen hoj-
ná účast, ale také pestrost nabízených témat. Více  
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o všech akcích knihovny na http://www.knihovna-
slany.cz/fotogalerie/.
Abychom naše milé hosty neunavili pouze povídá-
ním o nás, pozvali jsme je na malé občerstvení a 
společně jsme pak otvírali jednotlivá témata, kte-
rá je zajímala. Měli jsme možnost vyslechnout si 
krátké příspěvky z ostatních knihoven a čas velice 
příjemně ubíhal. Po krátké diskusi jsme všechny ko-
legy i pana starostu, který je ve své funkci teprve 
krátkou dobu, pozvali na prohlídku knihovny a jed-
notlivých oddělení včetně těch, která jsou běžným 
uživatelům téměř nedostupná. Potěšila nás chvála 
i zájem ze strany některých kolegů a také uznání, 
co všechno se dá na tak malém prostoru, který má 
naše knihovna k dispozici, zvládnout.
Po prohlídce interiérů knihovny byla na programu 
přednáška o Jaroslavu Vrchlickém „Za trochu lás-
ky“ v podání PhDr. Věry Kubové. Přednáška byla 

velice zajímavá, neboť nám dala nahlédnout do 
soukromí Jaroslava Vrchlického a jeho milostné ko-
respondence.
Lehce před třetí hodinou odpolední jsme se museli 
rozloučit, neboť čas vyměřený pro toto setkání byl 
za námi. Děkujeme všem, kteří vážili cestu, přijali 
naše pozvání a doufáme, že se jim společně stráve-
ný den v naší knihovně líbil stejně jako nám. Rádi 
bychom, pokud by se tato knihovnická setkání stala 
nepsaným pravidlem, na které se budeme společ-
ně těšit, ať se budou konat u nás nebo v některé 
jiné regionální knihovně. Měli bychom si uvědomit, 
že se nám tak otvírá jedinečná příležitost vzájemné 
pomoci ať již ke zkvalitnění knihovnických služeb 
nebo pořádání společných akcí. Nápadům i aktivitě 
jsme zcela otevřeni a na vaše podněty se budeme 
těšit na příštím setkání. 

Kateřina Mrvová Krejčová,  
Knihovna Václava Štecha Slaný

Kde hledat informace o knihách

Československá bibliografická databáze: http://
www.cbdb.cz - zde naleznete přehled knih i spiso-
vatelů s možností vyhledávání a řazení dle kritérií. 
Dále články, komentáře, fórum, diskuze, žebříčky. 
Registrovaný čtenář může hodnotit, soutěžit či vy-
tvořit si osobní knihovnu.

Databáze knih: http://databazeknih.cz - zde najde-
te kromě knižní databáze (hodnocení knih, názory 
uživatelů na knihy), informace o autorech (údaje a 
životopisy), povídkách, dále aktuality z literárního 
světa a mnoho dalšího. Dále také žebříčky, diskuzi  
i uživatelský bazar.

Historické romány: http://historickeromany.cz - 
pro milovníky všech historických příběhů. Najdete 
zde knihy s horní dějovou hranicí cca rokem 1900, 
jejichž příběh je z doby již zachycené v historických 
pramenech. Po registraci máte možnost knihy hod-
notit a komentovat, připojovat ke knihám klíčová 
slova nebo přidávat knihy. Vyhledát můžete knihy a 
autory s využitím filtrů (klíčová slova, data narození 
či historické období).

Knihovnička: http://www.knihovnicka.net/ - nabízí 
snadné a přehledné vyhledávání spisovatelů a ob-
sahů literárních děl, po registraci možnost vkládání 
autorů, obsahů knih, recenzí a článků. Dále nalez-
nete diskusi a antikvariát.

LEGIE - Databáze knih Fantasy a Scifi: http://www.
legie.info - informace o sci-fi a fantasy literatuře. 
Knihy, série, povídky či časopisy, které vyšly v ČR, 
na Slovensku (nebo dříve v Československu). Na-
leznete informace o autorech, po registraci může-
te hodnotit, psát komentáře či pomáhat s vývojem 
stránek.

PITAVAL - databáze detektivní, thrillerové a špi-
onážní literatury: http://www.pitaval.cz - stejná 
struktura stránek i možností pro uživatele jako na 
webu Legie.

Renčina červená knihovna: http://www.cervenak-
nihovna.com - blog jako čtenářský deník. Najdete 
zde knihy s romantickým nábojem, e-shop i bazar. 
Můžete přispívat a hodnotit.



MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 6/2015

= 6 =

Středočeské SKIPování 2015

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v prostorách Národní 
knihovny ČR uskutečnilo setkání členů středočes-
ké organizace SKIP. Letos to byl již 4. ročník. Kromě 
odborného programu se uskutečnila i malá valná 
hromada.
„Dobrý den, vážené dámy a pánové, na našich 
webových stránkách si můžete přečíst zprávu  
o průběhu letošního SKIPování. K dispozici jsou jak 
přednesené zprávy o činnosti SKIP 02 či prezentace 
odborného programu, tak i výsledky voleb a usne-
sení valné hromady. Seznámit se můžete i s výsled-
ky ankety spokojenosti účastníků akce. Vše na na-
šem webu.
Děkujeme všem za účast, aktivitu v diskuzi či vypl-
nění dotazníku a poskytnutí návrhů i připomínek.
Přeji všem krásný den a těším se na viděnou, třeba 
na našem Knihovnickém putování, které se blíží,“ 
napsala Mgr. Lada Schovánková, předsedkyně Stře-
dočeského SKIP (e-mail z 4.5.2015).

Více informací najdete na http://goo.gl/l8YlyO.

Ocenění Papilio Bibliothecalis

Oceněním Papilio Bibliothecalis středočeský SKIP 
vyjadřuje poděkování, vděk a úctu knihovníkům, 
kteří aktivně zvyšují úroveň našeho oboru. 
Letos toto ocenění získala paní Jiřina Soukupo-
vá z Knihovny Jana Drdy Příbram. Jako metodička 
pracovala již od roku 1972. Po krátké přestávce a 
návratu do knihovnického oboru působila v letech 
1987 až 1993 jako ředitelka knihovny. Poté pět let 
pracovala v Informačním a poradenském středisku 
pro místní kulturu. Pak se opět vrátila k metodice a 
dodnes pracuje jako vedoucí oddělení regionálních 
služeb KJD Příbram. Zároveň se několik let věnova-
la jako komisařka soutěži Vesnice roku.
„Paní Jiřina Soukupová je oporou a pilířem odbor-
né knihovnické práce nejen v Knihovně Jana Drdy, 
ale i v širokém regionu.“
I my se připojujeme s poděkováním a VELKOU GRA-
TULACÍ!

Zdroj: SKIP - http://goo.gl/XKzwDk

Už jsem čtenář v Městské knihovně Kolín

Do sedmého ročníku projektu na podporu čtenář-
ské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka se zapojila také kolínská knihovna. Rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku 
školní docházky je hlavním cílem projektu. O to jde  
samozřejmě i knihovníkům v Kolíně.

Do projektu, každoročně vyhlašovaného SKIPem, se 
přihlašují prvňáčci základních škol, se kterými daná 
knihovna spolupracuje. Více o projektu na http://
www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/.

Foto: Libuše Vodičková, MěK Kolín
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Také v malých knihovnách se dějí věci ...

Obecní knihovna Třebichovice uspořádala Večer  
s paní Ljubou Skořepovou. Beseda s oblíbenou zná-
mou herečkou a spisovatelkou se konala pod zášti-
tou obecního úřadu. 

foto: Obecní knihovna Třebichovice

Obecní knihovna Kněžmost

Na počest 600. výročí upálení MISTRA JANA HUSA 
jsme v místním kostele sv. Františka Serafínského 
uspořádali vernisáž výstavy „Historický a literární 
odkaz MISTRA JANA HUSA“.
Vernisáž zahájila vedoucí knihovny a připomněla 
přítomným odkaz Jana Husa. Kostelní zdi nasákly 
tóny písně Richarda Pachmana Neodvolám, pak do 
mysli posluchačů vstupovaly tóny církevních písní  
v podání pěveckého souboru CANTORES PONTEM 
PRICEPTIS, které byly proloženy vstupy neuvěři-
telného napojení na postavu Jana Husa s kouzlem 
pravdy, víry a lásky. 
Závěrečná slova patřila paní farářce Kateřině Ha-
velkové z Církve československé husitské, která do-
minovala svými slovy a četbou odkazu lidu: „…pra-
vá láska vždycky počíná u sebe sama, a následovně 
na potomstvo podle příbuznosti se převádí…“
Následně se návštěvníci seznámili s obsahem vý-
stavy.

Ivana Cenefelsová,  
vedoucí Obecní knihovny Kněžmost

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2015 
Vyhlášení soutěže

„SKIP ČR vyhlašuje již šestý ročník soutěž o nejlepší 
městskou knihovnu „Městská knihovna roku 2015“. 
Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, 
které jsou provozovány či zřizovány městy a moti-
vovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihov-
nických a informačních služeb. 
Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Mini-
sterstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“ v Týdnu 
knihoven 2015 (5.10.-11.10.2015).
Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna 
roku 2015 a dary od vybraných sponzorů.
Do soutěže bude zařazena knihovna, která v TER-
MÍNU DO 30.6.2015 podá řádně vyplněnou při-
hlášku do soutěže. Podrobnosti o soutěži najdete 
na: http://goo.gl/mEJz4N.“

Zdroj: e-konference Knihovna, 21.5.2015  
napsal PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
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VÍT, Petr. Praktický právní průvodce pro neziskové 
organizace. První vydání. Praha: Grada, 2015. 157 
stran. Manažer. ISBN 978-80-247-5477-2.

„Kniha je první srozumitelnou a prakticky zaměřenou práv-
ní publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Autor, 
který je zkušeným právníkem v oblasti neziskového sektoru, 
se v knize věnuje hlavním tématům, jež neziskovky po právní 
stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací – zejména 
právním formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání ne-
ziskových organizací a jejich orgánům, dále právní úpravě fun-
draisingových nástrojů, a nakonec hlavním právním vztahům 
a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, sponzory a 
třetími stranami. Výklad doprovází příklady a vzory smluv. Vše 
je zpracováno v souladu s novým občanským zákoníkem.“

zdroj: http://news.neziskovky.cz/c/664/05-kve-
ten-2015/

FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha: 
FCC Public, 2015. 60 stran. ISBN 978-80-86534-26-
8.
„...Je tedy jistě dobré, ne-li nezbytné, mít alespoň základní 
představu o tom, jak autorské právo funguje, jaká jsou jeho 
pravidla, vazby a souvislosti. V tomto smyslu je kniha Adély 
Faladové Autorské právo v praxi ojedinělým dílem a neoceni-
telným pomocníkem. Její předností jsou stručnost a přehled-
nost, ale současně i velká informační hustota. Jinými slovy, 
jde o publikaci, která by neměla rozhodně chybět v žádné 
knihovně.“ (Ing. Josef Košťál, šéfredaktor časopisu Elektro, 
Praha, květen 2015)

Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/eshop/au-
torske-pravo-v-praxi--15

Cena Kamarádka knihovna 2015

Dne 2. června byly vyhlášeny výsledky soutěže o ti-
tul pro nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září 
do prosince 2014 hodnotily děti v České republice 
knihovnu ve svém městě v rámci soutěže Kamarád-
ka knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 kniho-
ven a děti jim vystavily cca 15 000 vysvědčení. 
Absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka 
knihovna 2014 se stala Městská knihovna Havířov 
http://www.knih-havirov.cz/. 

Ve své kategorii (města s 5 001 – 10 000 obyvatel) 
uspěla také jedna ze středočeských knihoven. Na 
druhém místě se umístila Městská knihovna Dobříš  
http://www.knihovnadobris.cz/. Gratulujeme k ta-
kovému pěknému úspěchu!

Další informace na 
 http://www.kamaradkaknihovna.cz/ 
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Setkání knihovníků u řeky Berounky

Ne, neseděli jsme někde v trávě na břehu. To nám 
počasí a studeno nedovolilo. Přijali jsme pozvání 
kolegyň z Městské knihovny v Berouně a sešli se 
v půvabných prostorách tamního dětského oddě-
lení.
Toto jarní neformální povídání bylo určeno knihov-
níkům Berounska a Rakovnicka, ale přivítali jsme  
i hosty z příbramského regionu, konkrétně knihov-
nici oceněnou cenou Středočeský Kramerius, paní 
V. Rudolfovou ze Stašova a paní P. Flasarovou  
z Letů.  Podpořit nás přijely i kolegyně z příbram-
ské Knihovny Jana Drdy, metodičky J. Soukupová a  
S. Fojtová. Byla to velice milá návštěva. 
Hlavním hostem však byl ing. Vladimír Dráb, sta-
rosta obce Braškov, který velkoryse podporuje svo-
ji obecní knihovnu a veškeré kulturní dění v obci. 
Promluvil o svých zkušenostech s dotacemi a fon-
dy, ze kterých čerpá peníze.

Mgr. Lada Schovánková z berounské knihovny nás 
pak krátce seznámila s programem  Co venkovské 
knihovny umějí a mohou, s mapou toho, co se kde 
daří, vymýšlí a realizuje.  
Možná ani netušíte, co všechno vlastně můžete. 
Slyšeli byste, že máte zkusit všechno, co Vás napa-
dá, že neexistují hranice pro neotřelost a invenci. 
Jděte do toho! Odvaha Vám zajisté přivede nové 
čtenáře, zviditelní Vaši mnohde nevnímanou práci, 
pozvedne Vaši knihovnu z kategorie prosté půjčov-
ny do centra kulturního dění v obci. 
A přijeďte nám o tom příští rok povyprávět! Přijeď-
te se nechat inspirovat, inspirujte ostatní. Termín 
a místo se včas dozvíte. A už teď se na Vás těšíme!

Hana Matějčková,  metodička 
Krajské knihovnické centrum při SVK v Kladně

http://knihovnaberoun.rajce.idnes.cz/Setkani_ne-
profesialnich_knihovniku_-_5.5._2015/

Foto: L. Schovánková

Poslechový pořad v MěK Benešov

Městská knihovna Benešov zve zájemce na posle-
chový pořad věnovaný skupině Cream. Pořadem, 
který se koná 10. června od 18 hodin v audiovizu-
álním oddělení knihovny, bude provázet hudební 
kritik Jiří Černý.

Zdroj: http://www.knihovna-benesov.cz/

Výstava Romantic v berounské knihovně

„Fotografická výstava Jana Picky bude k vidění po 
celý měsíc červen, jak v prostorách oddělení pro 
dospělé a studovny, tak ve vestibulu knihovny.“ 

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/wp-con-
tent/uploads/2014/02/001.jpg
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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

 

Setkání knihovníků Příbramska

V Knihovně Jana Drdy v Příbrami se ve čtvrtek 
14. května 2015 setkali knihovnice a knihovní-
ci z obecních knihoven obsluhovaného regionu. 
V programu vystoupila nejprve Mgr. Naděžda Číž-
ková s přednáškou o životě příbramského rodáka 
a spisovatele Jana Drdy (připomínka stého výro-
čí od narození). Dále byly na programu novinky  

z knihovnictví, informace o současném financo-
vání regionálních funkcí Středočeským krajem, in-
formace o celorepublikových akcích SKIP, informa-
ce o dotačních titulech. Společně jsme pohovořili  
o zkušenostech, radostech i problémech z činnosti 
malých knihoven. 
Snad mohu napsat, že to bylo příjemné „knihovnic-
ké“ odpoledne.

Jiřina Soukupová, metodička KJD Příbram

Polští laureáti Nobelovy ceny za literaturu

„Výstavu připravila Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na im. E. Smołki Opole, která je již několik let part-
nerskou knihovnou Středočeské vědecké knihovny 
v Kladně. Představuje na ní čtyři polské nositele No-
belovy ceny za literaturu - spisovatele Henryka Sien-
kiewicze, Władysława Reymonta, Czesława Miłosze 
a Wislawu Szymborskou.
Autorky výstavy Hanna Jamry a Magdalena Mąc-
zyńska se zaměřily především na postoj samotných 

spisovatelů k tak významnému ocenění. Sledují 
jejich komentáře a názory, jež vyjádřili v reakci na 
obdržení Nobelovy ceny. Současně věnují pozornost 
vlivu tvorby těchto autorů na polskou kulturu, na 
výtvarné a filmové umění. Výstava bude doplněna 
ukázkou děl všech čtyř autorů, přeložených do češ-
tiny.
Výstava je k vidění od 14. 5. do 23. 6. 2015 v Malé 
galerii naší knihovny.“

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


