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MEZI  NÁMI  
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K N I H O V E N  S T Ř E D O Č E S K É H O  K R A J E  
 

Červenec - srpen 2013 
ročník 4, číslo 7- 8  

 

Citát na prázdniny 

„Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.“ 

František Vymazal (* 6. listopadu 1841, Topolany u Vyškova –  6. dubna 1917, Brno) 

byl český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic  

a konverzačních příruček a překladatel z ruštiny a němčiny. 

Zdroj: www.wikipedie.cz, citaty.net 

Povodně zasáhly také některé knihovny 

Ve středu 29. května si pracovníci SVK v Kladně a několik 

kolegů z KJD Příbram společně vyjelo na výlet do Děčína a 

exkurzi do Městské knihovny Děčín. O týden později jsme 

již s obavami v televizi sledovali stav vody v Labi a v duchu 

si promítali osobní vzpomínky na děčínskou knihovnu. 

Letošní povodně zasáhly také středočeské knihovny: 

Například Knihovna města Mladá Boleslav našla vytopený 

depozitář s výměnným fondem a vodní živel způsobil i 

odložení plánovaného kurzu počítačové gramotnosti.  

V tuto chvíli prozatím nemáme zprávy o dalších 

postižených knihovnách v našem kraji. Dá se však 

vzhledem k rozsahu zatopených oblastí předpokládat, že 

další knihovny budou hlásit újmy a ztráty na svém fondu. 

Pomoc takovým knihovnám nabízí Národní knihovna ČR. 

Dr. Richter napsal do elektronické konference Knihovna, 

že pokud některá knihovna potřebuje technickou pomoc 

nebo konzultaci související s povodněmi a problematikou  

 
Závěr Kurzu knihovnického minima 

Ve dnech 15.5., 22.5., 30.5., 5.6. a 12.6. se uskutečnil ve Středočeské vědecké 

knihovně v Kladně každoroční Kurz knihovnického minima. Je určený především pro 

začínající knihovníky a pracovníky bez knihovnické kvalifikace. Celkem 20 hodin 

prezenční výuky absolvovalo a závěrečný test vyplnilo 8 knihovníků. Z toho  

3 z malých obecních a 2 ze specializovaných knihoven.  

Přejeme jim do knihovnické práce hodně nadšení a spoustu spokojených čtenářů. 

Krajské knihovnické centrum, SVK v Kladně 

ochrany knihovních fondů, může kontaktovat ředitelku 

Odboru ochrany knihovních fondů NK ČR, Ing. Petru 

Vávrovou PhD., email: petra.vavrova@nkp.cz, tel: 736 

786 987. Zároveň předpokládá, že stejně jako při 

povodních v roce 2002 bude možno požádat a získat 

pomoc ze státního rozpočtu.  

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, potažmo 

Středočeský kraj, nebude požadovat náhradu za 

povodněmi zasažený výměnný fond. Je to jen minimální 

podpora, kterou může okamžitě vyjádřit. 

V nadcházejícím období, po úklidu a po návratu do 

běžného života v obcích se mohou knihovníci spolu se 

zřizovateli zamýšlet nad situací v knihovnách a nad 

obnovami prostor knihovny i fondu. Na další stránce 

přinášíme některé finanční zdroje, které by mohly nejen 

knihovny postižené povodněmi využít a požádat o dotaci.  

Více čtěte na str. 2. 
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Ministerstvo kultury ČR - http://www.mkcr.cz    

o Odbor regionální a národnostní kultury - programy na 

podporu menšin, Romů, zdravotně postižených, 

tradiční lidové kultury, uměleckých aktivit, kulturních 

aktivit, cizinců, atd.  

o Oddělení literatury a knihoven:  

 Projekt Česká knihovna  

 Vydávání neperiodických publikací  

 Periodika a další literární akce  

 Veřejné informační služby knihoven – VISK 2-9 

 Knihovna 21. století – K 21  

Termín vyhlášení dotačních programů a odevzdání projektů 

dotačních programů pro knihovny MK ČR se mění - posouvá 

se o jeden měsíc dříve. V letošním roce bude vyhlášení 

programů nejpozději 30. 9. 2013 a odevzdání projektů 

nejpozději do 10. 12. 2013. Termín vyúčtování zůstává beze 

změny, tedy do 15. 1. následujícího roku, na který byla 

dotace přidělena. 

Na stránce http://knihovnam.nkp.cz/docs/nariz288/NV288-

2002.doc najdete plné znění aktualizovaného nařízení vlády 

č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování 

dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády  

č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb. 

 

Červnové zatopení skladů v knihovně v Čelákovicích 

„V neděli 2. června byly opět zatopeny v naší knihovně skladové prostory s knihami spodní vodou. Díky obětavé 

celotýdenní práci celého kolektivu včetně rodinných příslušníků nedošlo k ještě větším materiálním škodám, než 

budeme muset řešit po vysušení prostorů. Odsávali jsme mnoho set litrů vody a stále v práci pokračujeme. Před přímým 

stykem s vodou jsme nejohroženější fond uchránili jeho přestěhováním, ale vlhko cca 20 tisícům knih rozhodně 

neprospívá. Při předchozí záplavě v lednu 2010 byla situace podobná, tentokrát byly ušetřeny fondy v západní části 

budovy díky tehdejší pomoci Q-bytu a Městského úřadu, které našly řešení. Skladové prostory východní strany budovy 

jsou v horších podmínkách už po řadu let, ale příliš východisek se zatím nenabízí.“ 

Zdroj: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/  

Některé finanční zdroje, které by mohly knihovny využít 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR http://www.mmr.cz/  

- v oddílu Regionální politika / Dotace a programy  

Podpora obnovy a rozvoje venkova – na obnovu a 

rozvoj venkovských obcí, na rok 2013 byl termín 

podávání žádostí do 15. 2. 2013 - každoročně se 

opakuje 

o Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice 

roku 

o Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže 

do komunitního života v obci 

o Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na 

obnově a rozvoji venkova 

Středočeský kraj - http://www.kr-stredocesky.cz  

o Fond kultury a obnovy památek – podpora 

knihoven je jedna z pěti oblastí podpory, 

administruje Odbor kultury a památkové péče - 

http://goo.gl/ufEQC.  

o Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - Program 

obnovy venkova (pro obce do 2 000 obyvatel) a 

Velké projekty (pro obce do 5 000 obyvatel)  

Žádosti pro rok 2012 bylo možné podat V TERMÍNU OD 

14. 10. DO 15. 12. 2011 - každoročně se opakuje 

Adresa internetové aplikace kraje pro správu 

dotací: http://dotace.kr-stredocesky.cz 
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Drobné zprávy 

Kalendář České knihovny 2014 můžete objednávat na adrese http://goo.gl/RYqKh. „Výtvarná složka kalendáře bude  

v roce 2014 věnována tématu knihovnických exlibris. Výběr exlibris používaných v různých obdobích českými knihovnami 

provede jednatel Spolku sběratelů a přátel exlibris Ing. Milan Humplík.“ 

Cena Knihovna roku 2013 bude udělena Ministerstvem kultury ČR u příležitosti Týdne knihoven. Veřejnost nyní, až do  

5. srpna, může podávat návrhy na její udělení. Cena bude udělena opět ve dvou kategoriích – 1) základní knihovna a  

2) významný počin v oblasti VKIS. Více informací na adrese http://goo.gl/Al5HQ.  

 

Inspirujme se vzájemně: 

Z knihoven ve Středočeském kraji 

Bakov – Knihovna nabízí audioknihy těm, kteří mají rádi 

literaturu, ale zdravotní stav jim neumožňuje číst. Nabízí 

proto audioknihy na CD nosiči, které namluvily naše přední 

herecké osobnosti. Pokud bude o audioknihy zájem, 

budeme jejich nabídku průběžně rozšiřovat. 

Beroun – Městská knihovna na adrese http://goo.gl/RWR8F 

vystavuje elektronickou kroniku knihovny.  

Brandýs nad Labem a Stará Boleslav – Autor knihy Putování 

brandýskou historií, pan Miroslav Šnaiberk, seznámil se 

zajímavými historickými fakty z dějin souměstí. Přednáška 

byla sestavena z nových zjištění a doplňujících informací a 

volně navázala na dříve vydanou knihu. Akce se uskutečnila 

ve středu 5. června v knihovně. 

Čelákovice - MUZEJNÍ NOC V ČELÁKOVICKÉ KNIHOVNĚ  

v sobotu 22. června 2013 od 14.00 do 19.00 hodin se 

knihovna otevřela v rámci V. čelákovické muzejní noci. 

Čerčany – Obecní knihovna naplánovala na 20. červen 

pasování prvňáčků na čtenáře. 

Český Brod – Pasování prvňáčků a Dinosauří pohádky 

a hrátky v městské knihovně. Více informací a fotografie na 

adrese http://www.knihovna-cbrod.cz/index.php.  

Dobříš - Letos se již potřetí bude konat dětský příměstský 

Minitábor s knihou. Termín je stanoven od 26. do 30. srpna. 

Ze čtvrtka na pátek děti budou spát v knihovně. Děti mohou 

přicházet již v 7.00, program je od 9.00 do 17.00.  

Kromě noci v knihovně je připraven bohatý program plný 

výletů, her, zábavy a dílen a mohou se jako každoročně těšit 

i na divadelní představení. Letos k nám přijede originální 

výtvarnice Hana Voříšková, jež u nás s velkým úspěchem 

hostovala již v zimě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostivice – Městská knihovna vyhlásila vítěze 2. kola 

soutěže o nejlepší povídku či báseň. Na adrese 

http://www.mksh.cz/mestska-knihovna/novinky/ najdete 

jména výherců a můžete si přečíst také vítězné práce.  

3. kolo soutěže bude vyhlášeno v zářijovém Hostivickém 

měsíčníku. 

Kladno – Městská knihovna vyhlásila dlouhodobou soutěž 

O nejlepšího čtenáře roku 2013 pro své registrované 

čtenáře, ve které jsou rozhodujícími kritérii největší počet 

výpůjček, celý rok bez upomínek a celkový počet návštěv. 

Čtenáři soutěží ve dvou kategoriích – do 15 let a nad 15 

let. Začátkem ledna 2014 budou oceněni první tři nejlepší 

z každé kategorie. 

Kněževes – Knihovna městyse zveřejnila svoji podrobnou 

historii. Můžete číst na adrese http://www.mestys-

knezeves.cz/knihovna/.  

Kolín – Městská knihovna se připravuje na tradiční 

Knihovnický happening. Uskuteční se 20. září 2013. Více 

informací o této akci můžete najít na adrese 

http://knihovnakolin.cz/happening/.  

Kouřim – Městská knihovna připravila na 4. června 

pasování prvňáků na čtenáře pod názvem Za písmenky do 

knihovny. 

Lysá nad Labem - Městská knihovna vyhlásila již 17. ročník 

fotografické soutěže. Letošní téma je: MALOVÁNO 

PŘÍRODOU. Poslední soutěžní fotografie je možná 

odevzdat do 30. září 2013. 

Mělník – Každé pondělní dopoledne si mohou děti  

v Městské knihovně volně pohrát, seznámit se s aktivitami 

Montessori. Jsou prezentovány knihy z dětského oddělení. 

Při středečních dílničkách si mohou děti zahrát deskové 

hry nebo pexeso a karty. V době dílničky mají děti přístup 

na počítač a Internet.  

Pokračování na následující stránce. 

http://goo.gl/RYqKh
http://goo.gl/Al5HQ
http://goo.gl/RWR8F
http://www.knihovna-cbrod.cz/index.php
http://www.mksh.cz/mestska-knihovna/novinky/
http://www.mestys-knezeves.cz/knihovna/
http://www.mestys-knezeves.cz/knihovna/
http://knihovnakolin.cz/happening/
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 Z knihoven ve Středočeském kraji – pokračování 

Milovice – Městská knihovna pravidelně zveřejňuje novinky 

ve svém fondu. Webové stránky městské knihovny si můžete 

prohlédnout na adrese http://www.milovice.knihovna.cz/. 

Načeradec – Ve střediskové knihovně se konalo 12. 6. 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti přečetly odstavec  

z pohádkové knížky, dostaly diplom, pastelky a záložky. 

Zároveň dostaly přihlášky do knihovny s tím, že na letošní 

rok mají registraci zdarma. 

Nymburk – Velkou galerii fotografií z Pasování prvňáčků na 

čtenáře, které se konalo 17. 6., či z Pikniku s knížkou si 

můžete prohlédnout na webové stránce městské knihovny 

http://www.knihovna-nbk.cz/. 

Odolena Voda - Městská knihovna se zapojila do projektu 

Infocentra ve Slaném, které připravilo na období od května 

2013 do konce září 2015 nový projekt Bořek na cestách. Více 

si přečtěte na adrese http://goo.gl/V1Svf nebo na adrese 

http://www.boreknacestach.cz/.  

Rakovník - Městská knihovna pořádá pro děti ve věku 8 – 

12 let týdenní program KOMUNIKUJEME, HRAJEME 

A HRAJEME SI ANEB HRANÍ NÁS BAVÍ. Od pondělí 26. do 

pátku 30. 8. 2013 každý den od 8.00 do 17.00 hodin. Děti se 

budou po celý týden seznamovat s literaturou a základy 

dramatické výchovy, hrát si, zpívat a taky se hýbat. 

Roztoky – Městská knihovna připravila literární pořad pro 

děti  ve věku 3-5 let  Helenka a Princezna podle 

stejnojmenné knihy E. Petišky. Pořad s písničkami a tvořivou 

mini dílničkou se konal ve středu 19. 6. 2013. 

Říčany – Městská knihovna připravuje na září Malování na 

rynku - Galerii pod širým nebem. Výstava výtvarných prací 

pak bude k vidění v oddělení pro děti. 

Sadská - Dne 3. 6. 2013 od 9 do 11:30 se městská knihovna 

připojila k celostátní akci Celé Česko čte dětem.  

Fotografie a video jsou uveřejněny na 

https://www.facebook.com/knihovna.K.Viky.   

Sázava - Od 10. 6. je v městské knihovně připraven oblíbený 

bazárek knih. Každý si může do prodeje přinést 15 knih 

různých žánrů. Bazárek potrvá do 31. 8. 

Sedlčany - Od 7. 6. do 31. 8. budou na chodbách budovy 

knihovny vystaveny příběhy a ilustrace k nim, které vytvářeli 

žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt se jmenuje 

Malí spisovatelé, malí ilustrátoři. Všichni mohou hlasovat, 

který příběh a ilustrace se jim nejvíce líbí. Na podzim bude 

vyhodnocení spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem 

dětských knih. 

 

 

Slaný - NEJLEPŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK je literárně 

naučná soutěž pro děti vyhlášená Knihovnou Václava 

Štecha. Každý, kdo prožije o prázdninách nějaký 

zajímavý a neobvyklý výlet, dovolenou nebo 

dobrodružství na táboře či u babičky a dědy, se může  

o to podělit a ještě vyhrát! Soutěž trvá do 17. září 2013. 

Týnec nad Labem – Městská knihovna se stala 

spoluorganizátorem mimořádné sbírky na pomoc 

oblastem postižených povodněmi. Sbírku vyhlásilo 

Občanské sdružení Diakonie Broumov a uskutečnila se 

právě v prostorách knihovny. 

Uhlířské Janovice – Na virtuální prohlídku městské 

knihovny se můžete podívat z adresy 

http://goo.gl/hJsFq.  

Unhošť – V městské knihovně se konalo Pasování 

prvňáčků na čtenáře, také Pohádkové čtení pro školku a 

poslední školní den 28. června knihovna otevře pro děti 

mimořádně dopoledne. 

Velim – Místní knihovna nabízí kreativní kurzy nejen pro 

své čtenáře. 

Velvary - Roznáška knih a časopisů z knihovny až domů a 

naopak v případě dlouhodobé nemoci nebo omezené 

pohyblivosti je služba městské knihovny, která vznikla na 

základě námětů od čtenářů.  

Na adrese http://www.velvary.cz/knihovna.html se 

můžete podívat také do archivu. Knihovna zve na besedy 

velmi zajímavé hosty. 

Vlašim – Městská knihovna má informace o regionálních 

autorech na své webové stránce 

http://www.knihovnavlasim.cz/.  

Vrdy – Místní knihovna je další z těch, které mají svůj 

facebook https://www.facebook.com/KnihovnaVrdy.  

Zásmuky – Městská knihovna také pořádala Pasování 

prvňáčků na čtenáře, fotogalerii můžete najít na 

www.mestskaknihovna.rajce.net. 

Zdice – Městská knihovna připravila pro žáky ZŠ besedu 

se sběratelem autogramů panem J. Marešem. Žáci si 

do knihovny přišli prohlédnout na 150 autogramů 

známých osobností a poslechnout si zajímavé vyprávění, 

které se k tomuto koníčku váže. 

Čerpáno z webových stránek jednotlivých knihoven. 

 

 

 

http://www.milovice.knihovna.cz/
http://www.knihovna-nbk.cz/
http://goo.gl/V1Svf
http://www.boreknacestach.cz/
https://www.facebook.com/knihovna.K.Viky
http://goo.gl/hJsFq
http://www.velvary.cz/knihovna.html
http://www.knihovnavlasim.cz/
https://www.facebook.com/KnihovnaVrdy
http://www.mestskaknihovna.rajce.net/
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Piknik v trávě s knížkou 

Městská knihovna v Nymburce se již třetím rokem 

rozhodla připojit k projektu Celé Česko čte a v rámci  

3. týdne mezinárodního čtení dětem připravila Piknik  

v trávě s knížkou. 

Uspořádat piknik pro děti se čtením pohádek, básniček a 

říkanek v parku, se ukázal jako dobrý nápad, ale letošní 

počasí nás zklamalo. Z důvodu chladného a deštivého 

počasí jsme čtení přesunuly do prostor dětského 

oddělení.  

 

Opět jsme o spolupráci požádaly městské kulturní 

středisko a babičky z klubu důchodců. Samozřejmě 

nezklamaly a napekly dětem rohlíčky, košíčky, koláčky a 

další lákavé cukroví. V dětském oddělení vzniklo malé 

pohádkové prostranství, kde včelí medvídci, beruška a 

další pohádkové postavičky roznášely dobroty v košíčcích 

dětem, které si pohodlně sedly nebo lehly na připravené 

deky. 

Ve středu 5. června v 9 hodin čtení zahájila ředitelka 

knihovny Helena Liptáková. Do čtení se zapojil vedoucí 

odboru kultury, který i zahrál na kytaru známé i méně 

známé písničky, členka klubu důchodců, ředitel Hálkova 

divadla, který také přišel s kytarou. Dramatické čtení  

v podání divadelníků a herců však samozřejmě děti 

zaujalo více už proto, že herci četli v pohádkových 

kostýmech a s dětmi si čtení užívali. 

Přestože jsme tentokrát museli improvizovat a čtení  

v parku přesunout do knihovny, Piknik v trávě s knížkou 

se opět vydařil, líbil se nejen dětem, ale i maminkám, 

učitelkám, veřejnosti i účinkujícím. Nad touto akcí 

převzal záštitu starosta Nymburka Ing. Miloš Petera. 

Další informace a fotografie z akce naleznete na 

www.knihovna-nbk.cz. 

Helena Liptáková, ředitelka MěK Nymburk 

Spontátnní bubnování s knihovnou 

Obecní knihovna a informační středisko Kněžmost uspořádaly 21. června pro veřejnost Spontánní bubnování.  

„Jednoduchými rytmickými prvky je uspokojována potřeba sebevyjádření člověka. Všichni se mohou uvolnit a nemusí 

se snažit o jakoukoli dokonalost. Mezi efekty této metody patří redukce stresu, příliv energie a radosti ze života, 

podpora imunitního systému a léčení, možnost prožití skutečné ženské a mužské energie ve spolupráci, což je dnes 

velmi důležitý a chybějící prvek ve vztazích atd.“ Aktivita je vhodná pro všechny věkové skupiny. 

Zdroj: pozvánka na akci 

http://www.knihovna-nbk.cz/
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

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 

 
 
 

Doporučujeme Vaší pozornosti 

Webové stránky, servery a portály zaměřené na knihy a 

čtení. Je jich opravdu mnoho, přinášíme jen některé: 

Literární.cz www.literarni.cz – světová literatura živě. Zde 

si přečtete recenze i ukázky, rozhovory a reportáže. Jsou 

zveřejňovány pozvánky a ediční výhledy. Pozornost je 

zaměřena na prózu i poezii. 

Čítárny www.citarny.cz – portál, na kterém najdete 

aktuální zprávy ze světa knih, zajímavosti, žebříčky a 

přehledy. Můžete si počíst o osobnostech kolem knih. Také 

zde mimo jiné najdete odkazy na on-line katalogy 

nakladatelství. 

 

Přání krásných prázdnin a dovolených 

Báječný odpočinek s báječnou knihou za každého 

počasí vám všem přejí pracovníci Krajského 

knihovnického centra SVK v Kladně. 

 

Co nás čeká v září 

 Konference Knihovny současnosti – 10/9 až 12/9 – 

koná se v areálu Univerzity Palackého v Olomouci 

 PC kurz Práce s tabulkami – 12/9 – v KJD Příbram 

 PC kurz Prezentační programy a technika v knihovně – 

18/9 a 25/9 – v učebně SVK v Kladně 

 Tradiční Knihovnický happening – 20/9 – místem 

konání je tentokrát Kolín a hlavním pořadatelem je 

Městská knihovna Kolín 

 Od 30/9 do 6/10 se koná Týden knihoven 

Databáze knih http://www.databazeknih.cz/ - zde 

naleznete kromě knižní databáze (hodnocení knih, 

názory uživatelů na knihy) informace o autorech (údaje 

a životopisy), povídkách, dále aktuality z literárního 

světa a mnoho dalšího. Můžete se podívat na žebříčky, 

diskuze, bazar knih atd. 

Knihovnice http://www.knihovnice.cz/ - je pokladnice 

plná knih, recenzí, autorů, životopisů a ukázek. Také 

zde najdete soutěže, novinky, drby a mnoho dalších 

užitečných informací souvisejících s knihami a čtením. 

Chcete-li sami některé webové stránky doporučit, 

napište nám. 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://www.literarni.cz/
http://www.citarny.cz/
http://www.databazeknih.cz/
http://www.knihovnice.cz/

