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Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01

www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111

MEZI  NÁMI 

M A L Ý  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

září 2010
ročník 2, číslo 9

Citát na září: 

„Člověka je možné poznat podle knih, které čte.“        

Samuel Smiles (23.12.1812 Haddington – 16.4.1904 Kensington) 
skotský spisovatel a reformátor       

 

Nadané děti v knihovně  

Jak poznáme mimořádně nadané dítě? Vůbec se 
nemusí lišit od svých vrstevníků. A přesto je většinou 
svou inteligencí a schopnostmi převýší. Může se pak 
stát, že do knihovny přijde malý čtenář a jeho verbální 
(jazyková), pohybová, prostorová, logicko-
matematická nebo například hudební inteligence bude 
nadprůměrná. Nadané dítě většinou vývojově 
předběhne ty ostatní. Dříve se naučí mluvit, číst, psát, 
případně počítat. Velmi často může být jeho vývoj 
nerovnoměrný. Potom je nutné rozvíjet u něj i to, co 
mu příliš „nejde“.  

Nadané děti někdy mohou mít problém přizpůsobit se 
svému prostředí a nějakým způsobem vyčnívají 
z průměru. A je opravdu důležité starat se o jejich 
sociální akceptaci. Rozumíme tím, že jedinec je svým 
okolím přijímán (akceptován) a to má pro něj posilující 
účinek. Svou pozitivní roli zde může velmi dobře 
sehrát právě knihovna, kterou nadané dítě navštěvuje. 
Víme, že mnoho knihoven tuto svou funkci velmi 
dobře naplňuje. 

 

Nejlepší způsob, jak pomoci (potencionálně) 
nadaným dětem, je poskytnout jim to, co 
potřebují, aby svůj talent rozvinuly. Připravme 
tedy dětem ve všech knihovnách dobré podmínky 
pro rozvoj jejich talentu prostřednictvím příjemného 
prostředí a nabídkou vhodné literatury.  Předložme 
jim atraktivní náměty a zajímavé projekty 
i jednorázové aktivity, do kterých se s chutí pustí 
a budou tak nejlépe moci předvést své schopnosti 
i obor, kterému se věnují. Velmi vhodné jsou 
nejrůznější olympiády, přehlídky, představení (např. 
divadelní) nebo soutěže. Dovolme dětem 
v knihovnách pořádat výstavy svých prací, 
prezentace a diskuze o jejich oblíbeném oboru. Tak 
budou moci představit samy sebe a své koníčky. 
Poskytneme jim tak rovnocenné partnerství, které 
umožní další rozvoj jejich osobnosti. Můžeme 
k tomu využít i spolupráce se školami, domovy 
mládeže, pedagogickými poradnami.  

Na tomto poli je vhodné spolupracovat 
s  neziskovými organizacemi, které se věnují 
potřebám dětí s mimořádným nadáním. Jsou to 
např: 

• Národní institut dětí a mládeže MŠMT – 
www.nidm.cz  

• Talnet – projekt MŠMT pro zvídavou 
a nadanou mládež – www.talnet.cz 

• Dětská menza – je součástí Menza ČR, 
podporuje např. vytváření klubů pro nadané 
děti - www.mensa.cz/nadane-deti  

• Centrum nadání – organizuje letní kempy pro 
děti a mládež - www.centrumnadani.cz  

pokračování na 2. straně 
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O SKIPu v několika bodech 

Knihovnické spolky a sdružení existují v mnoha zemích světa a jsou nedílnou součástí knihovnického 
systému i života knihovníků. V některých zemích (USA, Velká Británie, Německo) mají dlouhou historii. 
Čtyřicetileté přerušení vývoje spolkové činnosti knihovníků u nás způsobilo hlubokou trhlinu a navazovat na 
dřívější bohatou tradici profesionální a spolkové činnosti knihovníků nejde ze dne na den. Za posledních 
dvacet let se však SKIPu podařilo vybudovat stabilní základ své organizace.   

A co přesně SKIP dělá? Nabízíme stručný přehled jeho zájmových oblastí.  

Legislativa a dotace: legislativní změny a dopad na knihovny, knihovní zákon, angažování v oblasti 
autorských práv, prosazování dotačních programů (VISK, K 21, RF, PIK, Česká knihovna) 

Vzdělávací činnosti: čtenářství, jeho význam a podpora, personální management, marketing 
v knihovnách, PR v knihovnách, právnické minimum pro manažery, krádeže v knihovnách, archivech 
a muzeích, klimatizace v knihovnách, archivech a muzeích, setkávání knihovníků 

Ceny a soutěže: Noc s Andersenem, Březen – měsíc (knihy, internetu) čtenářů, Týden čtení, Kde končí 
svět, Týden knihoven, Velké říjnové společné čtení, Den pro dětskou knihu, Kniha mého srdce, Biblioweb, 
Kamarádka knihovna, Knihovna roku …, Magnesia litera – Cena čtenářů, Cena českých knihovníků, 
Regionální a sekční ocenění 

A proč mnozí z nás jsou ve SKIPu? Profesní zisk, profesní sounáležitost, úcta k profesi, stavovská čest, 
možnost něco změnit a něčeho dosáhnout, příležitost se setkávat se zajímavými lidmi, přehled v oboru, 
příležitost k dalšímu odbornému vzdělávání, příležitost výměny zkušeností, nápadů, inspirace 

Za středočeský SKIP Vás zdraví a pěkný den přeje Mgr. Lada Schovánková, předsedkyně. 
studovna@knihovnaberoun.cz 

více o SKIP na http://skip.nkp.cz/ 
více o SKIP Středočeského kraje na http://skip.nkp.cz/regStr.htm  

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností / Václav 
Fořtík, Jitka Fořtíková . Praha: Portál, 2007. 

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované 
u nás a ve světě / Joan Freemannová [i.e. 
Freemanová]; Jitka Fořtíková (ed.); [překlad Lucie 
Vaňková] . Praha: NIDM MŠMT, 2009. 

 

 

... pokračování 

• ECHA – European Council for High Ability - 
www.echa.info (stránka v AJ) 

Máte nějaký konkrétní nápad nebo plán, který 
by pomohl dětem odhalit a rozvinout jejich 
talent a schopnosti? Podělte se o něj 
s ostatními a napište nám! 

Závěrem uvádíme příklady literatury vhodné pro 
osoby, které pracují s nadanými dětmi: 

Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie 
a podporovanie / Jolana Laznibatová . Bratislava: 
IRIS, 2001. (doporučuje Mgr. Jaroslava Stolařová, 

dětská psycholožka a lektorka seminářů pro 

knihovníky). 

Naše dítě je velmi nadané: rukověť pro rodiče 
a učitele / F. J. Mönks a Irene H. Ypenburg; 
[z německého originálu ... přeložil Jan Šmarda] . 
Praha : Grada, 2002. 
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Přinášíme Vám dopis Mgr. Romana Giebische, Ph.D., který jsme obdrželi prostřednictvím elektronické 

konference REGION dne 23.7.2010 a který je výzvou pro Vás, knihovnice a knihovníky. Zároveň Vám 

ve zkratce představuje vybrané elektronické konference. (O konferenci KNIHOVNA jsme psali již v prvním 

čísle našeho bulletinu – září 2009, ročník 1, číslo 1.) 

Vážené kolegyně a kolegové, 

možná nevíte, že pro efektivnější komunikaci sítě veřejných knihoven existují ELEKTRONICKÉ 
KONFERENCE, které vás informují o nejdůležitějších aktualitách našeho oboru, přinášejí nabídky 
vzdělávacích i společenských akcí, zásadní informace i diskuze o problémech knihoven a pro současnou 
činnost pracovníků v knihovnách jsou velmi důležité, ba často nepostradatelné. Ti, kdo alespoň v některé 
z nich nejsou zapojeni, přicházejí o včasné zásadní informace. Tyto konference mají buď obecné, nebo 
specializované zaměření. Prosíme Vás proto, pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste 
dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište nám a my vám pomůžeme s registrací.  

ROZŠIŘTE ŘADY SPOLEČNĚ KOMUNIKUJÍCÍCH KNIHOVEN, KNIHOVNIKŮ A KNIHOVNIC! 

Vybrané elektronické konference:  

/blíže o všech konferencích na: 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_diskusni_konference.htm&PHPSESSID=d175ac182b19a44
a65a1c836990dffd1/ 

KNIHOVNA - konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí; nabízejí se zde 
vyřazené knihy a časopisy, diskutují obecné problémy knihoven, chodí nejvíce nabídek informací z oboru  

KMS - konference KMS je zaměřena na podporu četby a čtenářství, informuje o aktivitách a projektech 
na podporu čtení v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven 

ANDERSEN - konference členů Klubu dětských knihoven SKIP a všech pracovníků s dětmi v knihovnách, 
přináší řadu materiálů k besedám, informací o problémech „děckařiny“, kontakty, probírají se zde společné 
projekty apod.  

REGION - problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je 
určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí  

DRTINA – konference pro knihovníky školních knihoven a zájemce o tuto problematiku z ostatních 
knihoven 

AKM - sdružuje pracovníky z oblasti archivů, knihoven, muzeí, památkové péče, veřejné správy, výzkumu 
a vývoje a další zájemce o využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního 
a vědeckého dědictví 

Další konference na: 
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_diskusni_konference.htm 

S pozdravem 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 
Národní knihovna ČR 
Klementinum 190 
110 00   Praha 1 
 
Tel: +420/221 663 333 
email: roman.giebisch@nkp.cz 
www.nkp.cz  
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Rozhovor s knihovníkem 

Tentokrát jsme zavítali do Obecní knihovny Měšice, kde nás přijala, provedla knihovnou a následně 
velmi ochotně odpovídala na naše otázky paní Marie Nováková. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Nováková, představte nám stručně Vaši knihovnu. 

Naše knihovna je poměrně velká svou rozlohou a má otevřeno několik hodin denně. V knihovně je 
umístěno kolem 5500 svazků knih a periodik. Pro své čtenáře máme k dispozici čtyři počítače. Bohužel 
v obci není velký zájem o četbu, takže máme poměrně málo registrovaných čtenářů.  A například děti chodí 
téměř výhradně na internet, jen občas si půjčí něco, co potřebují do školy. Malý počet čtenářů je nejspíše 
dán také tím, že v obci není škola, se kterou bychom mohli spolupracovat, a je dost dobře možné, že by 
nám pak stoupl počet dětských čtenářů. Dalším důvodem může být také to, že naše obec je blízko Prahy, 
kam část obyvatel dojíždí za prací, a pokud potřebují nějakou knihu, pravděpodobně si ji vypůjčí tam. 
Já osobně zde pracuji teprve něco přes rok, takže se mám o knihovnictví stále co učit. První, co bylo 
potřeba udělat, byla řádná inventura, což jsem snad zvládla dobře. V knihovně je umístěna stálá výstava o 
historii obce, jejímž autorem je můj manžel, který je v obci kronikářem. Mým krédem je mít v knihovně co 
nejdéle otevřeno.  

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete 

k návštěvě knihovny? 

Registrováno je bohužel pouze 73 lidí a dětí jen 12. Většinu čtenářů tvoří ženy, a to spíše ženy středního 
a staršího věku. Muži k nám chodí jen dva. Ženy si zde půjčují většinou ženské romány. Jak jsem již řekla, 
velká část obyvatel chodí do knihoven v místě svého pracoviště.  

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce? 

Akce nepořádáme žádné, protože o ně není vůbec zájem. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod? 

Obecní úřad dává určitou částku na nákup knih, které pořizujeme z Euromedií. Jinak obec na knihovnu 
nevynakládá žádné prostředky, ne že by o knihovnu neměla žádný zájem, spíše neustále upřednostňuje 
jiné priority. Také máme často problémy s našimi staršími počítači, ale protože na jejich zprovozňování je 
najat externí zaměstnanec, trvá to většinou delší dobu, než znovu fungují, což pro nás i pro uživatele není 
nic příjemného. 

pokračování na další straně 
 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem, který se koná ve dnech 9. až 12. září 
2010 (čtvrtek až neděle).  
Více informací o sedmém ročníku tohoto veletrhu najdete na stránce http://www.vll.cz/veletrh-27 včetně 
doprovodného programu, např. s besedami a autogramiádami známých osobností, vyhodnocením soutěží. 
Veletrhu se zúčastní 35 vystavovatelů. Velkým lákadlem bude mj. vystavená Ďáblova bible - Codex Gigas. 
Tradičně budou ve svém stánku prezentovány také knihovny Středočeského kraje.   

Těšíme se na setkání s Vámi! 
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Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

S výměnnými soubory jsem velmi spokojená. Dá-li se to tak říct, právě novinky z výměnných fondů drží 
naši knihovnu nad vodou. Kdybychom tyto novinky neměli, pravděpodobně by nám rapidně klesl již tak 
malý počet čtenářů, a pak by snad ani nemělo cenu knihovnu dále provozovat. Je to tedy pro nás přímo 
existenční záležitost.   

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 

Původní profesí jsem byla účetní a jako taková jsem dlouhou dobu pracovala ve státním statku. Když 
statek zrušili, působila jsem jako hospodářka na jednom gymnáziu v Praze. Poté se uvolnilo místo zde 
v knihovně, tak jsem šla sem. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší? 

Co mě asi nejvíce potěší je, když přijdou děti ne kvůli internetu, ale vypůjčit si nějakou knihu, ze které mají 
viditelnou radost. Naopak nemám radost z toho, že do knihovny chodí hrozně málo lidí. Je těžké sem lidi 
nějak dostat, protože většina z nich je přes den mimo obec. A za ten rok mé práce zde musím bohužel 
konstatovat, že situace se nijak nelepší a do knihovny si najde cestu jen velmi málo nových čtenářů. To činí 
mou práci méně radostnou, než bych chtěla. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno? 

Upřednostňuji spíše romány. Mezi mé oblíbené autory patří např. Bohumil Hrabal, Ernest Hemingway nebo 
Erich Maria Remarque.  

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době přečetla? 

Asi nejvíce mě v poslední době oslovila kniha Růže na úvěr od Elsy Trioletové. Ač kniha  
u nás vyšla již v roce 1962, její téma je stále aktuální. Hlavní hrdinka pořizuje všechno na úvěr a nad své 
poměry, tak jako mnoho lidí v dnešní době. Je to lehká, odpočinková četba. Dále bych ještě doporučila 
knihu Tisíce planoucích sluncí od Khaled Hosseini, to ale rozhodně není pro čtenáře, kteří touží po četbě 
lehké, odpočinkové. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Ráda pracuji na zahradě. Mým velkým koníčkem je také jízda na kole či běžkaření. Od dětství jsem 
vyrůstala na venkově a mládí prožila také většinou venku, takže raději trávím čas  
v přírodě než doma, a tomu jsou přizpůsobeny i mé koníčky. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér knihovny v Měšicích 
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Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 

 

Obecní knihovna v Novém Vestci 

Naše malá vesnička Nový Vestec má skoro 400 obyvatel. Při obecním úřadě dlouhá léta fungovala 
knihovna. Po odchodu paní knihovnice Hruškové do ní chodila pouze jedna čtenářka.  

V roce 2007 jsme se s manželem přistěhovali.  Při návštěvě obecního úřadu jsem se zaradovala, když 
jsem viděla nápis na dveřích „knihovna“. Přihlásila jsem se, ale bylo mi řečeno, že se bude knihovna asi 
rušit. Při dalších návštěvách mne několikrát oslovil pan starosta, zda bych si nechtěla vzít knihovnu 
na starost. Váhala jsem, měla jsem časově náročnou práci a věděla jsem, že ve vedlejší vesnici mají 
fungující knihovnu a místní návštěvníci mohli mezitím přejít. 

Knihovnicí jsem se stala na konci roku 2008. Tápala jsem, protože jsem nic nevěděla. S pomocí paní 
účetní Mirky Linkové jsme zjistily, že lze spolupracovat s knihovnou v Mladé Boleslavi. Obrátila jsem se 
na paní Bíglovou a paní Maršálkovou, sjednaly jsme si schůzku, dohodly jsme se, jak mám postupovat a já 
jsem mohla začít. 

Naše knihovna získala dotaci od Ministerstva kultury. Využili jsme ji na rekonstrukci nových prostor 
a na zavedení internetu. 

Nyní máme již 11 nových členů různých věkových kategorií. Čtenáři u nás mohou využít internet (zatím 
o něj zájem není). Velký zájem je o určité tituly či autory. Díky vynikající spolupráci s paní Bíglovou a paní 
Maršálkovou můžeme vyjít vstříc požadavkům našich návštěvníků, dvakrát do roka nám přivezou soubory 
knih a ještě máme možnost vlastního výběru knih přímo v Mladé Boleslavi. Je to obrovská pomoc z jejich 
strany. Obnova knižního fondu nebo jeho doplnění není levná záležitost. 

V době rekonstrukce knihovny jsme nepořádali žádné akce, ale na podzim bychom chtěli uspořádat 
přednášky, odpoledne pro děti a zahrát si „Člověče, nezlob se“. 

Mám radost, že i v době různých technických vymožeností si i malé děti najdou čas na knihu. Překvapil mě 
desetiletý chlapec. Přišel do knihovny s maminkou a uviděl knihu, která se mu líbila. Chtěl si ji půjčit. 
Maminka moc nadšená nebyla. Syn prý neustále sedí u počítače a číst nebude. Chlapec odešel s knihou 
a jeho maminka mi po nějaké době řekla, že syn opravdu čte.  

Jaroslava Beránková, Obecní knihovna v Novém Vestci 

 

V sobotu 18.září 2010 se budou konat oslavy 110. výročí otevření veřejné knihovny v Příbrami. 
Knihovně Jana Drdy Příbram gratulujeme a přejeme stále mnoho spokojených uživatelů! 

 


