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Nová sekce SKIP: Knihovníci – trenéři paměti 

Knihovníci – trenéři paměti oficiálně spojili své síly a v červnu 2011 ustanovili novou sekci Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR. V současné době je v české společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging 
registrováno 37 knihovníků/knihovnic – trenérů paměti, z toho 32 z nich se stalo členy sekce.  

Jejich neformální spolupráce však trvá již několik let (viz článek Jany Vejsadové Paměť a kreativita na Vysočině popáté 
na http://www.ikaros.cz/pamet-a-kreativita-na-vysocine-popate). Dosud uspořádali více než 1000 akcí pro cca 5700 
účastníků.  

Zdroj: http://www.skipcr.cz/  

 

Výročí knihoven ve Středočeském kraji 

Pojďme společně popřát oslavencům! V letošním roce mohou slavit významná 

jubilea mnohé knihovny. Uvádíme zde 5 kulatých výročí profesionálních knihoven 

ve Středočeském kraji.  

Příjemnou a uspokojující práci knihovníkům, dostatek knih, studijních míst a 

zajímavých akcí čtenářům a uživatelům knihoven, spokojenost s fungováním 

knihovny zřizovatelům a samozřejmě otevřenou štědrou ruku ve vztahu ke 

knihovně, která je v centru společenského dění obce.  

To vše přejeme knihovnám, pro které je letošní rok rokem jubilejním. 

Blahopřejeme!  

  170. výročí svého založení již oslavila Městská 

knihovna Rakovník – rok založení 1841. 

 

  150. výročí letos slaví také Husova knihovna 

Říčany – rok založení 1861. 

 

Městská knihovna Jílové slaví 150. výročí 

založení – poprvé otevřeno roku 1861.    

 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.ikaros.cz/pamet-a-kreativita-na-vysocine-popate
http://www.skipcr.cz/
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Citát na září 

Thomas Carlyle: „Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih.“  

Thomas Carlyle (4. prosince 1795, Ecclefechan – 5. února 1881, Londýn) byl skotský 

spisovatel a historik, jehož dílo velmi ovlivnilo britskou viktoriánskou literaturu. Pocházel z 

přísně kalvinistické rodiny, tímto náboženstvím byl velmi ovlivněn. Celý život ctil 

kalvinistické zásady. Studoval na University of Edinburgh. Po studiu se Carlyle stal učitelem 

matematiky. V letech 1819 – 1821 se vrátil na univerzitu, kde začal intenzivněji studovat 

německou literaturu. Díky sérii časopiseckých esejů a překlady z němčiny (především 

Goetha) začal být považován za odborníka na německou literaturu. Většinu života žil v 

Craigenputtocku, sídle v Dumfrieshire, kde také napsal většinu svých děl. 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

 

Projekt internetizace knihoven zatím 

nekončí 

Realizace projektu byla schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. září 2004 č. 877 o Projektu 

internetizace knihoven (PIK) a účasti státního rozpočtu 

České republiky na jeho financování. Po zrušení 

Ministerstva informatiky ČR v roce 2004 byl projekt 

prozatímně ponechán v působnosti Ministerstva vnitra 

ČR. Následně jej mělo převzít Ministerstvo kultury ČR, to 

se však do současných dnů nestalo. Hlavním důvodem, 

pro který byl předložen návrh na zrušení projektu, je 

neustálé oddalování převodu příslušné agendy na 

Ministerstvo kultury, dlouhodobé neřešení finančních 

podmínek zabezpečování realizace projektu a vytvoření 

nestandardního překlenovacího modelu, pro který nejsou 

vytvořeny nezbytné podmínky. Proto Ministerstvo vnitra 

podalo návrh na zrušení PIK ke dni 31. července 2011. 

 

 

Od 1. srpna 2011 tak mělo zůstat v ČR bez připojení k 

internetu celkem 3441 knihoven, z toho 483 knihoven působí 

v lokalitách, kde není dostupná vhodná infrastruktura. Tyto 

knihovny jsou připojeny satelitem. Dopady by v jednotlivých 

krajích byly různé. Ve Středočeském kraji se zrušení projektu 

může dotknout 268 knihoven, které by tak neměly hrazeny 

poplatky spojené s užíváním internetu. 

V první polovině srpna se uskutečnil malý průzkum stavu 

připojení knihoven, které využívají připojení k internetu 

pomocí programu PIK. Výsledky průzkumu budou využity pro 

materiál, na jehož základě vláda rozhodne o pokračování či 

zrušení PIK. 

V současné době čekáme na výsledky tohoto průzkumu, a 

také na to, jak k němu budou přihlížet odpovědné osoby, 

které budou rozhodovat o další existenci nebo formě 

existence PIKu. O dalším vývoji situace kolem projektu vás 

budeme informovat. 

  130. výročí slaví Obecní knihovna Miličín  

– rok založení 1881. 

 

  A 120. výročí svého založení slaví Středisková 

knihovna Neveklov – rok založení 1891. 

 Jak je to s Vaší knihovnou? Kdy byla poprvé otevřena? Napište nám. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._prosince
http://cs.wikipedia.org/wiki/1795
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecclefechan&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C3%BAnora
http://cs.wikipedia.org/wiki/1881
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktori%C3%A1nsk%C3%A1_literatura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalvinismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1819
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_literatura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dumfrieshire&action=edit&redlink=1
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Odbor kooperace knihoven SVK v Kladně se stěhuje 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala prostory bývalé Služby a údržby silnic Středočeského kraje. Po úvahách 

bylo rozhodnuto, že se do nich přestěhuje odbor kooperace knihoven i s celým výměnným fondem. K dispozici tak odbor 

získal pěkné skladové prostory, zasedací / výukovou místnost a několik kanceláří. Další informace a nabídky přineseme 

v příštím čísle bulletinu. 

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka, kterou 

připravil Památník Karla Čapka, se nám velice líbila. 

Nejenom obsahem, ale i jednoduchou instalací a její 

variabilností umístění. Doprovodné CD doplnilo zajímavou 

formou ukázky ze života spisovatele. My jsme výstavu ještě 

doplnili soutěží s drobnými cenami. Pokud připravujete 

podobnou výstavu, určitě bychom měli opět zájem. 

Mgr. Hana Procházková, Městská knihovna Jílové u Prahy 

Rádi bychom vám přiblížili naši spolupráci s Městskou 

knihovnou v Lysé nad Labem. Jistě všichni znáte vynikajícího 

spisovatele, Karla Čapka. Hned při vyslovení tohoto 

světoznámého jména se nám všem začnou vybavovat 

literární díla, která nás provázejí již od útlého věku – 

Dášenkou počínaje, přes R.U.R, Bílou nemoc, Válku s mloky, 

Krakatit a mnoho dalších konče. A právě tato a další díla 

nám přiblížila výstava: „Život a doba spisovatele Karla 

Čapka“, uskutečněná v městské knihovně, na kterou jsme 

byli pořadateli přizváni. Jako součást výstavy nám byl 

promítnut film o životě a díle Karla Čapka. Na výstavě nás 

velmi zaujal přátelsky formulovaný dopis, kterým T. G. 

Masaryk zval svého přítele na Hrad, ale i stránky a ukázky 

z různých vydání Čapkových titulů… na závěr zbývá už jenom 

říct: „Děkujeme za úžasný kulturní zážitek a těšíme se na 

další spolupráci s Městskou knihovnou v Lysé nad Labem.“  

Žáci a učitelé ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem  

Výstava byla vážně velmi pěkná, myslím, že byla i dost 

navštěvovaná. Nicméně Vám níže zasílám vyjádření paní 

Vlasty Lavičkové, která výstavu připravovala, instalovala a 

má přehled i o jejím dopadu na veřejnost. 

PhDr. Květa Cempírková, Jihočeská vědecká knihovna 

v Českých Budějovicích 

 

Jak jsme to viděli u nás (1) 

Rádi bychom Vám v tomto miniseriálu přiblížili reakce a hodnocení výstavy Život a doba spisovatele Karla 

Čapka, a to jak knihovníky, tak například žáky škol, kteří výstavu navštívili. Tyto reakce nám byly zasílány mailem 

a části, které se týkaly přímo výstavy, jsme nechávali téměř beze změny, vynechávali jsme oslovení a části mailu, 

které se věnovaly již jiné problematice. Doufám, že to i pro Vás bude příjemné čtení, stejně jako pro nás, a ty 

z Vás, kteří výstavu ještě neviděli, to bude inspirovat k tomu, aby ji v některé knihovně, kde se bude zrovna 

nacházet, navštívili, nebo si ji instalovali přímo ve své knihovně (více informací na liska@svkkl.cz).  

 
Výstava "Život a doba spisovatele Karla Čapka" byla 

obsahově i technicky výborně připravena. Cituji zápis z 

knihy návštěv ...vyvážené, bez mentorování, bez touhy 

odlidštit Karla a Josefa v idol..., takových zápisů je v naší 

knize návštěv více. Vzhledem k velké propagaci této 

výstavy jsme měli rekordní návštěvnost, hlavně středních, 

ale i základních škol, nejen z Českých Budějovic, ale též z 

Třeboně, Č. Krumlova, Týna n/Vlt., Hluboké n/Vlt. Z 

Českých Budějovic např. výstavu navštívili studenti ze 

všech tříd Biskupského gymnázia. Velmi kladně se k 

výstavě vyjádřili profesoři a další čtenáři, kteří náhodně 

zavítali do knihovny a výstava je upoutala svou obsahovou 

i výtvarnou formou. Instalace byla velmi jednoduchá a na 

manipulaci i převoz nijak složitá. 

Vlasta Lavičková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých 

Budějovicích 

Výstava  „Život a doba spisovatele Karla Čapka“  měla mezi 

našimi návštěvníky úspěch. Výborné bylo také spojení 

s pracovními listy a promítáním krátkého (mimochodem 

hodně povedeného) filmu, což nám umožnilo větší 

interakci s návštěvníky především z řad studentů a 

pedagogů středních škol. Žádné Vámi uváděné problémy 

technického nebo prostorového rázu jsme neměli. Pokud 

existuje avizovaná možnost obdobné či pokračovací 

výstavy, naše knihovna rozhodně deklaruje zájem. 

Mgr. Gabriela Jarkulišová, Městská knihovna Kutná Hora 

Pokračování příště. 

Více si o tematických výstavách můžete přečíst v bulletinu 

Mezi námi, 4/2011: http://www.svkkl.cz/cs/pro-

knihovny/bulletin-mezi-nami/2011/  

mailto:liska@svkkl.cz
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-mezi-nami/2011/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-mezi-nami/2011/
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Soutěž Vesnice roku 2011 a knihovny 

Do 17. ročníku soutěže Vesnice roku v „Programu obnovy 

venkova“ se ve Středočeském kraji přihlásilo celkem 21 

obcí. Desetičlenná komise navštívila obce na začátku 

června. Z přihlášených obcí byl podle kritéria počtu 

obyvatel nejmenší obcí Ostrov (65 obyv.) a největší městys 

Davle (1350 obyv.). 

Jako členka soutěžní komise jsem v letošním roce jezdila 

už potřetí, a tak jsem asi polovinu obcí, ale hlavně 

knihoven, viděla i v minulých ročnících. V pěti obcích 

knihovnu vůbec neměli. 

Které knihovně udělit diplom je vždy svízelné 

rozhodování.  Při letošním hodnocení jsem viděla 

knihovny, které nezůstávají jen u půjčování knih, ale 

realizují i mnoho zajímavých, nebo mezi knihovnami 

tradičních, akcí. Knihovny mají své webové stránky nebo 

informují o své činnosti na webu obce. 

Chtěla bych uvést několik knihoven, které jsem nemohla 

ocenit a které jsou aktivní součástí kulturního dění v obci.  

Je to například Obecní knihovna v Dobšicích (203 obyv.), 

která je součástí Muzea Keltů. Podívejte se na webové 

stránky, které jsou díky paní knihovnici Heleně Novotné 

stále aktuální, a pochopíte, jak aktivní je paní knihovnice a 

možná najdete i inspiraci k činnosti 

(http://knihovnadobsice.webk.cz/). Knihovna používá 

automatizovaný knihovní systém (AKS) Clavius REKS. 

Velké změny doznala také Obecní knihovna Kněžice (501 

obyv.). Obec pomohla vylepšit vzhled a vybavení knihovny 

a nová paní knihovnice Blanka Donátová aktualizovala 

knihovní fond a začala aktivně pracovat s dětmi, což se 

projevilo v nárůstu počtu čtenářů. Knihovna má AKS 

Clavius REKS. 

Připravuje knihovnický web. Obec je provozovatelem ještě 

dvou knihoven v Dubečnu a Oseku, ale ty jsem neviděla. 

Změn doznala i knihovna ve Vlkanči (597 obyv.), která se 

přestěhovala do prostor více vyhovujících činnosti 

knihovny. Obec provozuje také ještě aktivní pobočku v 

Kozohlodech. 

Na ocenění „za vzorné vedení obecní knihovny“ jsem 

navrhla Obecní knihovnu v Nalžovicích (576 obyv.). 

Knihovnu vedou nerozlučně knihovnice paní Eva Říhová a 

paní Marie Caltová. Ačkoliv jsou obě důchodkyně, uložily 

knihovní fond do AKS Clavius REKS. Uvolněný čas za nudnou 

statistiku (tedy, podle mě „nudnou“) věnují hlavně práci 

s dětmi a mládeží a aktivně spolupracují se ZŠ, ale také 

s důchodci apod. 

Účast v krajské soutěžní komisi je náročná, ale velmi 

obohacující a inspirativní. A velmi mě potěšilo zjištění, že 

knihovny nestojí mimo dění v obci. 

Jiřina Soukupová, Knihovna Jana Drdy Příbram 

  Interiér Obecní knihovny v Nalžovicích   

http://knihovnadobsice.webk.cz/
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Rozhovor s knihovníkem 

Jednu z menších knihoven, Obecní knihovnu Bohdaneč nedaleko Ledče nad Sázavou, nám velmi ochotně představila 

její knihovnice paní Anna Holubová, která nám byla i zasvěceným průvodcem zdejším kostelem. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Holubová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu?  

Naše knihovna byla založena v roce 1921 a bez přerušení funguje dodnes. Nachází se v budově bývalé mateřské 

školy, v současné době prochází rekonstrukcí, protože se jedná o starší budovu, která je poměrně dost vlhká. 

Knihovna má k dispozici 3101 titulů knih. Máme zde k dispozici knihovnický program Clavius REKS a naši uživatelé si 

mohou knihy půjčovat přes internet. Bohužel máme problémy s výpočetní technikou, která je již značně zastaralá. 

Snažím se pro naši knihovnu získat dva nové počítače a tiskárnu, abychom našim čtenářům nabídli kvalitnější služby. 

V knihovně funguje také klub, který si zde děti samy vytvořily, a kde se scházejí, protože jiný takovýto prostor pro 

společné aktivity v obci není. Děti si hodně půjčují povinnou školní četbu, dále pak knihy o zvířatech a přírodě. Muži 

si půjčují převážně knihy o kutilství, sportu, různé encyklopedie a máme tu také jednoho čtenáře, který čte téměř 

výhradně rodokapsy. U žen pak vedou tzv. ženské romány např. od autorek, jako jsou Vlasta Javořická, Vlasta 

Pittnerová, Danielle Steelová atd. Chodí sem také maminky na mateřské dovolené a ty si půjčují především recepty, 

knihy o výchově dětí či knihy o mezilidských vztazích. Čtenářům půjčuji v knihovně i své vlastní knihy, pokud je 

vyžadují a v knihovně je nemáme. Důležité pro mě je to, jaký názor mají na knihovnu občané Bohdanče, a za tímto 

účelem jsem vytvořila dotazník a uspořádala anketu, abych si o jejich názorech udělala představu. O knihovně také 

často uveřejňuji informace v našem farním Zpravodaji, který je zde vydáván a jehož jsem redaktorkou. Ráda bych, 

přinejmenším jednou za rok vydala pro čtenáře a nejen pro ně alespoň dvojstránku informací z knihovny a o 

knihovně. 

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

knihovny? 

Bohdaneč má asi 420 obyvatel a knihovnu navštěvuje kolem 20% jejích obyvatel. Chodí k nám všechny věkové 

kategorie, avšak převážně ženy. Dá se říci, že v rodinách, kde se vždy četlo i dnes čtou všichni její členové a někdy má 

legitimaci do knihovny jen jeden člen a ten půjčuje knihy zbytku rodiny, ale počet těchto „tajných uživatelů 

knihovny“ se dá jen těžko přesně určit. 

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

Do knihovny chodí poměrně dost dětí, pro které se snažím vymýšlet různé aktivity. Pořádáme např. tzv. tvořeníčka, 

kterých se pravidelně účastní deset až patnáct dětí, těm nejmladším jsou jen čtyři roky. A děti celkem baví, že si 

mohou vyrobit nějakou drobnost – např. svícen, nebo ozdobu na Vánoce apod. Mám také v plánu plést s dětmi 

košíčky ze Zlatých stránek, které jsme získali z pošty a Obecního úřadu. Také jsme se loni prvně zúčastnili Noci 

s Andersenem, kterou jsme začali lampionovým průvodem, potom nám studentka pedagogické školy z Čáslavi hrála 

na kytaru a zpívali jsme, vyráběli jsme s jednou maminkou květiny z pedigu, dokonce jsme složili Oslavnou báseň 

z Bohdanče, přišel mezi nás i pan starosta a nakonec děti dostaly čtenářský glejt. Snažila jsem se získat rodiče pro 

četbu během Noci s Andersenem, ale nikdo o to bohužel neměl zájem. Také chodím s dětmi na výlety, aby poznaly 

okolí své obce. Dále pořádáme ve spolupráci s obcí různé předvánoční akce, také máme sjednáno s obcí, že s těmito 

dětmi pojedeme do ZOO v Jihlavě. Akce pro dospělé nepořádám zatím žádné, v budoucnu bych ale ráda uskutečnila 

společné čtení dětí a seniorů.  

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

V naší obci je hodně aktivit, které obec také podporuje, tzn., že se na knihovnu nedostává tak velká částka, které by 

byla potřeba. Přesto je ale postoj obce vcelku vstřícný, nějaké peníze na nákup knih dostávám a obec proplácí i 

pomůcky k výrobě dětských výtvorů. Ráda bych v budoucnosti (doufám, že ne tak daleké) obnovila náš knižní fond, 

který je již zastaralý. Doufám tedy, že pro tento svůj záměr získám i představitele naší obce.  
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Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna?  

S výměnnými soubory jsem spokojená. Mohu tak alespoň trošku doplnit náš fond o nové tituly knih. Z Kutné Hory si 

půjčujeme např. knihy o zahradnictví, grilování, kutilství, s vánoční či velikonoční tematikou, encyklopedie a 

samozřejmě romány a povídky apod. 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů?  

Protože nemám knihovnické vzdělání, uvítala bych více odborných školení k této problematice, jak pracovat a 

zaujmout děti, jak dospělé a co poskytnout starším spoluobčanům. 

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

Původně jsem pracovala jako administrativní pracovník v oblasti služeb zahraničního obchodu. Zde v knihovně jsem 

začala pracovat až po odchodu bývalé knihovnice. Zároveň teď studuji na univerzitě obor speciální pedagogika a vyšší 

odbornou školu ekonomického směru.  

          

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

Těší mě, že i přes současné technické vymoženosti a lákadla lidé čtou, včetně dětí, pro některé je cesta do knihovny, 

hlavně na vesnicích často jedním z mála, ne-li jediným zdrojem kultury, nebo kontaktem s lidmi, tím míním hlavně 

starší spoluobčany. Děti sem chodí nejen pro knihy, ale i proto, že si tu dají sraz s ostatními dětmi a pak si povídají, co 

četly, o knížkách, nebo se ptají, kdy bude opět Noc s Andersenem, nebo nocování mimo tuto akci. Na letošní Noc 

s Andersenem a bohdanečskou druhou Noc jsme se zaregistrovali. Také mě těší, když sem například zajde studentka, 

která nutně potřebuje knihu ke studiu a ve školní knihovně ani jinde ji nemůže sehnat a u nás si ji přes meziknihovní 

výpůjční službu může půjčit a pak při vracení knihy hlásí, že udělala zkoušku, nebo zápočet. Netěší mě pozdní vracení 

knížek, malý prostor v knihovně a málo aktuálních knih, zejména encyklopedií. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?  

Nejraději čtu historické knihy, naučnou literaturu, o zahradě, zvířatech, kutilství, turistické průvodce zejména 

současná vydání o krásách ČR dále anglické a italské knihy, a to jak jazykové učebnice, tak krásnou literaturu.  

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

Mám velmi ráda knihy od Ludmily Vaňkové, poezii Milana Rúfuse, nebo Bohuslava Reynka, aforismy Pavla Kosorina. 

A v poslední době mě zaujala kniha Jaroslava Šůly Sen o ratibořickém dětství, jsou to osudy předobrazů postav 

z Babičky Boženy Němcové. 

Jaké jsou Vaše koníčky? 

Na koníčky teď kvůli škole moc času nezbývá, ale vyhrává zahrádka, zvířata, příroda vůbec, hudba hlavně klasická, 

nebo jakákoliv dobrá včetně lidové, chodívala jsem na zpěv a do sboru, dále cestování, historie, ruční práce – 

háčkování a také knížky. 
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Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody 

k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co 

rádi děláte) 

Je to recept na marinádu, který kdysi vyšel v časopise Lidové recepty a nechá se použít nejen na kuře, ale i králíka, 

nebo skopové maso atd. Ingredience jsou obyčejné a najdou se v každé domácnosti: 2 dcl vlažné (ne horké, ani 

studené vody), 2 dcl oleje, 2 střední cibule nakrájené na kolečka, 5-7 utřených stroužků česneku, 2 polévkové lžíce 

obyčejné hořčice, 2 polévkové lžíce kečupu, 1 lžička sladké mleté papriky, trochu pepře, trochu soli, všechny přísady 

smícháme, maso klasicky osolíme a polijeme marinádou, necháme odležet do druhého dne. Pak maso i s marinádou 

pečeme a před dopečením slijeme šťávu a pečeme dozlatova, nakonec přilijeme marinádu a ještě chvilku vše 

podusíme. Jako příloha mohou být buď vařené brambory, rýže, knedlíky co má kdo rád. Dobrou chuť! 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!  

 

Pište nám!  

 

Bulletin najdete na http://www.svkkl.cz/;  
sestavují: liska@svkkl.cz, tel. 312 813 154; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 
 

Co jsme zjistili z webových stránek 

knihoven 

Při prohlížení webových stránek knihoven byste narazili 

na nejrůznější zajímavosti. Pro vás jsme vybrali dvě 

z nich. A obě jsou báječné: 

Opravdu pěkná služba čtenářům je na webových 

stránkách Husovy knihovny Říčany. Mohou zde najít 

rubriku Knihovníci o knihách aneb Co jsme poslední  

dobou četli - 

http://knihovna.ricany.cz/recenze/recenze.php 

Knihovníci zde přinášejí vlastní krátké recenze o 

přečtených knihách. Pomáhají tak svým čtenářům 

orientovat se v záplavě vydávaných titulů a vybrat pro 

sebe ten nejvhodnější.  
Jednoduché tipy pro čtení nabízí na webových stránkách 

více knihoven jako například Knihovna Václava Štecha 

ve Slaném. Ale v souvislosti s touto knihovnou chceme 

upozornit na jinou službu uživatelům.  

Tou je výuka na počítači pro úplné začátečníky. Jedná se 

o individuální asistovanou výuku, při které se pouze 

jeden zájemce s lektorem (=knihovníkem) věnuje 

jednomu z programů: MS Excel, MS Word a nebo 

Internetu. Služba je určena registrovaným čtenářům a 

zájemce může využít celkem 3 hodiny výuky v každém 

programu. 

http://www.knihovnaslany.cz/oddeleni-

knihovny/studovna/vyuka-na-pocitaci-pro-uplne-

zacatecniky/  

Napište nám o svých zkušenostech se službami 

čtenářům. Předem děkujeme. 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://knihovna.ricany.cz/recenze/recenze.php
http://www.knihovnaslany.cz/oddeleni-knihovny/studovna/vyuka-na-pocitaci-pro-uplne-zacatecniky/
http://www.knihovnaslany.cz/oddeleni-knihovny/studovna/vyuka-na-pocitaci-pro-uplne-zacatecniky/
http://www.knihovnaslany.cz/oddeleni-knihovny/studovna/vyuka-na-pocitaci-pro-uplne-zacatecniky/

