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Nad Metodickým pokynem MK ČR k vymezení 

standardu veřejných knihovnických a informačních 

služeb VKIS poskytovaných knihovnami zřizovanými 

a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 

republiky. 

Článek č. 8 pokynu se zabývá přístupem k internetu a 

k informačním technologiím. 

„Zabezpečení neomezeného přístupu k internetu  

v knihovnách a k informačním službám podporuje 

společnost i jednotlivce v jejich úsilí o dosažení svobody, 

prosperity a rozvoje. Knihovny a jejich služby jsou 

základními vstupními branami k internetu. Knihovny 

nabízejí všem příležitost, radu a pomoc, pro některé 

skupiny obyvatel jsou jedinými přístupovými místy, která 

mají k dispozici. Umožňují překonání bariér vzniklých 

rozdílností zdrojů, technologií a úrovní vzdělání.“ (Manifest 

IFLA o přístupu k Internetu) 

„Jedním z hlavních úkolů veřejné knihovny je překlenout 

propast mezi informačně bohatými a informačně chudými. 

Proto musí také umožňovat přístup k nezbytnému 

elektronickému, počítačovému a audiovizuálními zařízení. 

Patří sem osobní počítače s přístupem k internetu, veřejně 

přístupné katalogy, čtečky mikrozáznamů, audio a MP3 

přehrávače, zpětné projektory a zařízení pro zrakově a 

tělesně postižené.“ (Směrnice IFLA: Služby veřejných 

knihoven) 

Výše uvedené citáty popisují jednu z funkcí knihovny a 

zároveň její povinnost vůči svým uživatelům poskytnout 

služby a prostředky, které jsou v konkrétní knihovně. 

k dispozici. 

Indikátor: Počet veřejně přístupných stanic připojených  
k internetu. 

 

 

Doporučená  
hodnota  

Celostátní  
průměr 2009  

Počet  
obyvatel obce  

Počet stanic  Počet stanic  

1 - 500  1 až 2  1 

501 - 1 000  2  1 

1 001 - 3 000  2 až 3  2 

3 001 - 5 000  3 až 5  3 

5 001 - 10 000  5 až 10  5 

10 001 - 20 000  10 až 15  8 

20 001 - 40 000  15 až 20  19 

Více než 40 001  20 a více  36 

 

1. Pokud je v obci zřízeno veřejné místo přístupu  

k internetu mimo knihovnu, je možno počet veřejně 

přístupných stanic připojených k internetu v knihovně 

využívaných k zajištění knihovnických služeb snížit.  

2. Knihovna nabízí uživatelům dostatečné množství 

přípojek pro přenosné počítače. Doporučuje se 

poskytnout připojení pomocí bezdrátové lokální sítě 

(Wi-Fi). Počítače a další informační technologie je 

nezbytné obnovovat nejpozději po pěti letech.  

3. Provozovatel knihovny v obci, která má více než 10 000 

obyvatel, a krajská knihovna, která v místě svého sídla 

plní funkci základní knihovny, vybaví vybraná studijní 

místa technikou a umožní využití zvukových, zvukově 

obrazových a multimediálních dokumentů včetně 

internetu pro zrakově postižené a nevidomé.  

Zdroj: http://knihovnam.nkp.cz/  

 

         
 

Metodický pokyn VKIS ve svém osmém článku uvádí 

doporučený počet stanic připojených k internetu v závislosti 

na velikosti obce, ve které knihovna funguje, a současně pro 

porovnání uvádí celostátní průměr z roku 2009. Dále se 

zabývá také některými situacemi, jež mohou v konkrétní 

obci nastat: 
 

   

mailto:library@svkkl.cz
http://knihovnam.nkp.cz/
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Citát na září 

„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - 

na to jsou všechny ty knihy v knihovnách,“ pravil Thomas Alva Edison. 

Thomas Alva Edison (11. února 1847 stát Ohio, USA – 18. října 1931 New Jersey) byl 

americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších. Na 

jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi 

nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. 

Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science. 

Zdroj: www.wikipedie.cz  

Z elektronické konference KNIHOVNA 

Máte nyní možnost seznámit se s novým webovým 

projektem Vzdelavani.knihovna.cz. Vznikl na platformě 

knihovna.cz a jeho hlavním tématem bude problematika 

vzdělávání v knihovnách, jak v konferenci informoval pan 

Jan Zikuška z KISK FF MU, který bude portál také 

zpracovávat. Dále uvádí: 

„Smyslem portálu bude přinášet pravidelně informace, 

především z oblasti informačního vzdělávání, a časem se 

také věnovat oblasti mediální či počítačové gramotnosti, 

vzdělávání stávajících i budoucích knihovníků nebo 

tématům týkajícím se obecně vzdělávání. 

 

Těšit se můžete na aktuální zprávy a reportáže  

z probíhajících akcí - příklady dobré praxe napříč všemi typy 

knihoven u nás i v zahraničí - doporučení zajímavých 

publikací, článků, webových stránek a studentských prací - 

zkušenosti z projektů v oblasti informačního vzdělávání aj.“ 

Portál najdete na adrese http://vzdelavani.knihovna.cz/, 

tam si můžete přečíst Proč? Kdo? Kdy? Co? Komu? 

 
Výroční zpráva RF za rok 2011 

Národní knihovna ČR předkládá zpracovaný rozbor výkonu 

regionálních funkcí v jednotlivých krajích za rok 2011. 

Můžete v něm sledovat vývoj služeb, druhy činností a jejich 

četnost i využití knihovnami. Můžete porovnat počty  

v jednotlivých krajích a pročíst si fundovaný vysvětlující 

komentář k poskytovaným službám včetně hodnocení 

financování RF. 

Zdroj: http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/VZRF2011.pdf  

Kalendář Příběh knihy 2013 

Národní knihovna ČR připravuje ve spolupráci s Oddělením 

knižní kultury Knihovny Národního muzea vydání stolního 

knihovnického kalendáře s názvem Příběh knihy 2013. 

Představí vznik knihy od prvního kontaktu nakladatele se 

spisovatelem až po konečnou distribuci ke čtenáři.  

Každý týden bude možné se v něm seznámit s určitou etapou 

vzniku knihy. Také díky sbírkám Národního muzea bude 

v kalendáři obrazový doprovod nesmírně zajímavý. Kalendář je 

možno si objednat k dodání v jakémkoliv počtu výtisků pomocí 

objednávkového formuláře, a to nejpozději do 21. září. 

Zdroj: http://knihovnam.nkp.cz/ 
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Středočeský fond kultury a obnovy památek 

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, 

které jsou zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského 

kraje. Středočeský fond kultury a obnovy památek 

administruje Odbor kultury a památkové péče. Fond má 

obvykle následujících pět oblastí podpory:  

 podpora obecních knihoven  

 podpora obnovy kulturních památek 

 podpora drobných památek 

 podpora kultury, historických akcí a slavností 

 podpora divadla 

V rámci fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě 

žádosti např. o dotaci z podpory obecních knihoven již 

nelze pro daný rok podat žádost z dalších oblastí podpory. 

Současně platí, že i v rámci jedné oblasti podpory může 

jeden žadatel podat pouze jednu žádost.  

„Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje, zejména na 

zlepšení prostřední obecních knihoven, v němž dochází  

k poskytování veřejných služeb a k celkovému zkvalitnění 

technických podmínek pro tuto činnost. Dotaci lze 

poskytnout i na ucelené knihovnické projekty, zaměřené na 

rozvoj knihoven jako multikulturních center obcí, které jsou 

výrazným přínosem nejen ke kulturnímu životu obce, ale i 

širšího regionu.“ 

Nominace do soutěže Knihovna roku 2012 

Do soutěže v kategorii a) základní knihovna byla za 

Středočeský kraj nominována Místní lidová knihovna Jince 

(foto ), kde pracuje jako neprofesionální knihovnice paní 

Ing. Zuzana Belanská. Webové stránky knihovny: 

http://naseknihovna.cz/jince  

 

Žadatelem může být obec nebo obcí zřízená či založená 

knihovna, která je evidována dle knihovního zákona  

(č. 257/2001) u MK ČR, a má zaveden registrační 

poplatek. 

Žádosti pro každý nadcházející rok (platí pro všechny 

oblasti podpory) jsou přijímány vždy elektronicky a zároveň 

písemně, obvykle od poloviny října do poloviny prosince. 

Zájemci mohou na níže uvedené adrese najít podrobnější 

informace a včas a dobře se připravit k podání žádosti. Pro 

oblast podpory obecních knihoven mohou metodicky 

pomoci pracovnice pověřených knihoven SK. 

Zdroj: http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-

rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/ 

 

V kategorii b) významný počin byla jmenována Knihovna 

Dr. Emanuela Bořického v Milíně (foto ). Je to 

profesionální knihovna se třemi zaměstnanci, zastupující 

vedoucí je paní Jitka Slancová. Webové stránky knihovny: 

http://www.milin.cz/knihovna.php    

Výběr byl opravdu těžký. Knihovny musí splňovat určité 

podmínky. Přejeme nominovaným knihovnám co nejlepší 

umístění v soutěži! 

Podrobnější informace o soutěži: 

http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-

oceneni/cena-knihovna-roku-94802/  

http://naseknihovna.cz/jince
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/
http://www.milin.cz/knihovna.php
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/cena-knihovna-roku-94802/
http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/cena-knihovna-roku-94802/
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 Středočeská Vesnice roku 2012 

Dne 25. června 2012 byly za účasti hejtmanky Zuzany 

Moravčíkové vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2012 

ve Středočeském kraji. Vítězem a držitelem Zlaté stuhy se 

tento rok stala obec Kamýk nad Vltavou (okres Příbram). 

Soutěže se mohou zúčastnit obce s maximálním počtem 

6200 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický 

dokument zabývající se rozvojem obce, programem obnovy 

vesnice nebo programem rozvoje svého území. Cílem 

soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 

představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj 

domov, ale rozvíjí i místní tradice a zapojují se do 

společenského života v obci. Do 30. dubna mohly obce 

podávat přihlášky do soutěže. V červnu byly přihlášené obce 

hodnoceny v rámci krajských kol a na počátku září proběhne 

hodnocení celostátního kola. Výsledky budou zveřejněny 

v Luhačovicích na dvacátém ročníku Mezinárodního 

dětského folklórního festivalu Písní a tanců. 

 

 Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny 

v oblastech, jako jsou společenský život a aktivity 

občanů, podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz 

vesnic, občanská vybavenost, péče o veřejná 

prostranství a zeleň v obci, informační technologie. 

Obce oceněné v krajském kole získávají přislib dotace 

ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu 

a 1 mil. Kč na Zlatou stuhu.  

Finanční ocenění je přislíbeno i knihovně, která získá 

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. V letošní 

konkurenci 21 obcí, resp. 16 knihoven, tento Diplom 

obdržela obec Petrovice z okresu Příbram 

http://naseknihovna.cz/petrovice/. 

Zdeňka Šmídová, Knihovna Jana Drdy Příbram 

 
Zahajujeme 6. ročník výtvarné soutěže „O nejkrásnější obálku knihy“ 

Místní knihovna Hostouň vyhlašuje 6. ročník dětské výtvarné soutěže O NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKU KNIHY. Zúčastnit se 

mohou děti z MŠ i ZŠ. Každý si dle vlastního výběru zvolí oblíbenou knížku a navrhne vlastní obálku dané knihy. Obálka 

musí mít všechny náležitosti – název knihy, autora, výtvarné zpracování…. Použijte fantazii – dovoleny jsou veškeré 

materiály – tempery, pastelky, látky, vlna, korálky atd. Čím nápaditější, tím větší šance na úspěch.  

Soutěž probíhá od 1. 10. 2012. Poslední obálky přijímáme ve středu 12. 12. 2012. Během ledna 2013 vybere knihovna 

s odbornou komisí vítěze kategorií školka, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Pro vítěze jsou připraveny odměny. Více 

informací na www.hostoun.knihovna.cz. Těšíme se na vaše práce.  

Karolína Svatošová, knihovnice 

(pozn.: Hostouň – okres Kladno, 962 obyvatel) 

Předání diplomu Obecní knihovně Kamýk nad Vltavou  

Setkání důchodců v Obecní knihovně Petrovice  

http://naseknihovna.cz/petrovice/
http://www.hostoun.knihovna.cz/
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Komunikace v knihovně - 1. díl 

Podívejme se společně na zásady správného mezilidského 

komunikování. V každé knihovně hovoříme se čtenářem –  

s dětským i s dospělým, se zastupiteli obce, někdy i 

s novináři. Hovoříme s nimi správně? Co se spisovného 

českého jazyka týká, jistě ano. Ale přiznejme si, že někdy 

máme problém s porozuměním si, někdy dokonce může 

nastat i nepříjemná situace, kterou je třeba řešit. Může to 

být jen malý problém plynoucí z horší nálady, ale může se 

jednat o významnější záležitost týkající se provozu 

knihovny. Zkrátka nastanou situace, ve kterých musíme 

jednat s chladnou hlavou a udržet vedení komunikace. 

Důležitou zásadou je komunikovat aktivně.  

„Ve chvíli, kdy mám pocit, že něco nefunguje, je třeba věc 

začít aktivně řešit s tím člověkem, kterého se problém týká, 

a to nejlépe přímo, není dobré se vyhýbat pojmenování 

problému. Někdy je nepříjemné rozhovor začít – v této chvíli 

je dobré si úplně konkrétně připravit první větu, zkusit si jí 

říci.“ 

Je to tak, rozhodně nestačí neustále naznačovat. Čtenář 

přeci nemůže dekódovat všechny naše signály a narážky. 

Navíc, my si přeci čtenáře vážíme a tak se kvůli němu 

budeme trochu snažit a proto zdvořile a srozumitelně 

pojmenujeme problém, který se ho týká. Jde-li  

o choulostivější záležitost, je žádoucí, aby se náš rozhovor 

odehrál stranou od ostatních čtenářů. Samozřejmě už 

vůbec nebudeme vzkazovat nepříjemnou zprávu po 

sousedovi, ale necháme si ji na naše společné osobní 

setkání. A s přípravou první věty musíme než souhlasit. 

Získáme tak do začátku rozhovoru více sebejistoty i odvahy. 

 

Do každého rozhovoru, o kterém dopředu tušíme, že by 

mohl být problematický nebo dokonce konfliktní, musíme 

jít s předem stanoveným cílem. 

Další zásadou tedy je znát cíl komunikace. 

„Dříve než rozhovor začnu, je důležité si v hlavě shrnout, 

čeho chci dosáhnout, tento cíl je třeba si během rozhovoru 

připomínat.“ 

Například: 

 Navrácení vypůjčených knih  

 Ztišení příliš hlučného čtenáře 

 Jednorázové vykázání čtenáře z knihovny atd. 

Citáty - zásady jsou převzaty z Desatera pro komunikaci 

s uživateli knihoven, dostupného ve studijních materiálech 

na: http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-

knihovniku/  

Byli jste nuceni ve své knihovně řešit nějaký problém, do 

kterého se Vám zpočátku vůbec nechtělo? Zvládli jste to 

dobře? Už je po problému? Napište nám o tom, rádi Vaši 

zkušenost v bulletinu uveřejníme. 

K mezilidské komunikaci se vrátíme zase příště. 

Naše knihovna patří k těm menším, ale nezahálíme zde, 

věřte. Mimo jiné akce pro čtenáře, které se staly takřka 

pravidelným zpestřením chodu knihovny, se snažíme 

oživovat různé žánry literatury.  

Položím si otázku: Jak přiblížit regionální literaturu 

čtenářům? V naší obci již od roku 2007 pracuje skupina 

nadšených rodáků, kteří oživují historii naší obce. Na jejich 

výstavách je co obdivovat. Inspirace pro vznik nové naučné 

zábavy by byla. Vytvořil se tým lidí, kteří jsou převážně z řad 

čtenářů naší knihovny. Po několika sezeních vznikl projekt 

pro rodiny s dětmi Historické putování Kněžmostem.  

 

Na základě archeologických nálezů v místních lokalitách 

byla zaznamenána stezka částí obce. Probudili jsme 

prvního jménem známého Kněžmosťáka vladyku Sečese a 

jeho Hrádek, pověst o koženém mostě z Hrádku na 

nedaleký hrad Valečov, historii kněžmostského náměstí 

v proměnách času, dále pak místní ikonu, za kterou 

považujeme empírový kostel s unikátními varhanami a 

mnoho dalších pro nás kněžmosťáky zajímavých míst,  

o kterých stojí za to vědět něco víc. Akce v historickém 

duchu propukla 30. června 2012 právě se závěrem 

školního roku. Překvapením pro zúčastěné byly jistě 

scénky o historii Kněžmosta v podání divadélka Človíček, 

rytířská skupina, staropražské písničky harmonikářů na 

dobovém tržišti, lov divočáka či ukázka zpracování ovčí 

vlny. 

Dokončení na následující stránce 

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/


 

 

 

MEZI NÁMI informačně vzdělávací bulletin knihoven Středočeského kraje  

 

9/2012 

6 

Knihovna města Mladá Boleslav má nově 

zrekonstruovaný osobní výtah  

Začátek prázdnin proběhl v Knihovně města Mladá Boleslav 

ve znamení revize knihovního fondu, malování prostor 

půjčoven a rekonstrukce výtahu.  

Začátek letních prázdnin věnovala Knihovna města Mladá 

Boleslav nejen revizi knihovního fondu, ale i úpravám 

vnitřních prostor. Pro uzavření budovy byl vybrán čas 

prázdnin a dovolených, aby se uzavření čtenářů dotklo co 

nejméně. Během uzavření budovy měli čtenáři možnost 

vracet knížky do biblioboxu, který byl knihovnicemi vybírán 

několikrát denně i během víkendů a svátků. Po otevření 

čekalo na dětské čtenáře oddělení laděné do svěží zelené, 

na dospělé čtenáře zase půjčovna meruňková. Největší 

změnou je ovšem zrekonstruovaný osobní výtah, který 

vyhovuje požadavkům bezbariérovosti.  

 

Automatické kabinové i šachetní dveře zajišťují bezpečný a 

pohodlný nástup, v kabině najdou návštěvníci prosvětlený 

panel pro ovládání výtahu, který je opatřen nápisy i 

v Braillově písmu, akustická signalizace uvnitř kabiny 

oznámí návštěvníkům, kam výtah pojede a kde se kabina 

právě nachází, což je zároveň zobrazeno na displeji. Pevně 

věříme, že výtah bude přínosem především pro seniory, 

maminky s kočárky a osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace.  

Rekonstrukci výtahu prováděla firma MSV Liberec, která 

byla vybrána při poptávkovém řízení na zakázku malého 

rozsahu vyhlášenou odborem stavebním a rozvojem 

města Magistrátu města Mladá Boleslav. Finanční stránku 

rekonstrukce výtahu zajišťuje Magistrát města Mladá 

Boleslav společně s Knihovnou města Mladá Boleslav. 

Věra Kovaříková, ředitelka KMMB 

 

Dokončení ze strany 4 

Je toho mnoho o čem bychom mohli ještě psát. Důležité je, 

že čtenáři opravdu přišli a nebylo jich málo. V místním 

lesoparku Důně, který také odhalil svou historii, obdržel 

každý účastník mapu se zakreslenou cestou se stanovišti, 

podle které se vydal Kněžmostem. Po absolovování trasy 

obdržel každý keramickou pečeť Kněžmosta (s dílny Hany 

Bejrové) a pamětní listinu. Po náročné výpravě mohl každý 

odpočívat při hudbě, dětské divadelní scéně, či na 

vykopávkách pro děti a těšit se, že Kněžmost odhalil další 

tajemství své historie. 

Pro uchování této akce vyšlo DVD a plánujeme ve spolupráci 

s archeologem Petrem Jenčem vydat publikaci v pdf. Závěrem 

děkuji celému týmu za pomoc při zrealizování tak velké akce. 

Za historické posudky děkuji Ing. T. Honickému a P. Jenčovi. 

Obci věnovali fotografie, sbírky Kněžmostských pečetí a 

pamětní listinu, jako uchování vzpomínky na tuto akci. 

 

Věřím, že střípky z této akce budeme s dětmi skládat po 

celý další školní rok v rámci návštěv knihovny, a rozšiřovat 

tak znalosti o místním regionu. Práce v knihovně je 

opravdu krásná. Oživujeme naučnou literaturu, a tak ke 

sportovnímu žánru přibyla regionální literatura. Co bude 

příště? Nechte se překvapit. 

Ivana Cenefelsová, Středisková knihovna Kněžmost 

(pozn.: Kněžmost – okres Mladá Boleslav, 1837 obyvatel) 
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 Úvalská knihovna a 1. ročník Pasování 

prvňáčků na čtenáře 

Pomalu končí školní rok a s ním končí i náš cyklus besed, 

které seznamují děti ze základní školy s knihovnou v jejich 

městě. A proto jsme letos poprvé do knihovny pozvaly 

úvalské prvňáčky, abychom s nimi oslavily a ocenily jejich 

celoroční práci s abecedou. Nechtěly jsme ovšem dětem 

pouze poblahopřát, že se naučily číst a dát jim dárek, to se 

nám zdálo málo a myslím, že by si děti takovou návštěvu 

knihovny ani nepamatovaly. Proto jsme pro ně připravily 

program, ve kterém formou několika her všichni ukázali, že 

jim na konci první třídy abeceda a čtení nedělá problémy. 

Po krátkém přivítání a veselé písničce přišla na řadu první 

hra „Had žrout“. Děti četly názvy věcí, které had spolykal a 

přiřazovaly je k obrázkům v hadově břiše. A už je tu druhý 

úkol. Použít pohyblivá písmenka ze slova SPISOVATEL  

k vytváření různých slov. Prvňáci nás překvapili svou 

nápaditostí a tím, kolik slov se s použitím daných písmenek 

dá poskládat. Nevěříte? Zkuste si to. Hned po další písničce 

se děti pustily do čtení celých vět. Po přiřazení ke 

správným obrázkům vznikla básnička, kterou jsme si pak  

s chutí všichni dohromady zarecitovali. Posledním úkolem 

byla křížovka s tajenkou a hned bylo jasné, že i psaní je pro 

ně hračka. 

 

Chválíme všechny letošní prvňáčky, čtení jim jde krásně.  

S organizací a vymýšlením celého programu jsme si opravdu 

vyhrály a myslím, že to bylo na celkovém dojmu znát. Děti se 

bavily, krásně spolupracovaly, hlásily se, každý chtěl číst 

několikrát, a protože celý program měl spád, nebyl čas na 

zlobení ani vyrušování. A tak jsme rády každého letošního 

prvňáčka ocenily titulem „Malý čtenář“, protože jak známo  

z malých čtenářů se časem stanou čtenáři velcí. Samozřejmě 

jsme nezapomněly ani na malý dárek. 

Na závěr bych ráda poděkovala panu starostovi a paní 

tajemnici, kteří se přišli na malé čtenáře podívat a také jim 

poblahopřát. Zároveň moc děkuji panu fotografovi za krásné 

snímky. A hlavně děkuji naší odvaze, že i přes velmi stísněné 

poměry úvalské knihovny se nám podařilo připravit dvě 

zajímavá dopoledne, na která – jak věřím – děti 

nezapomenou. 

Za Městskou knihovnu v Úvalech Gabriela Modřanská, 

fotografoval ing. V. Procházka 

(pozn.: Úvaly – okres Praha-východ, 5937 obyvatel) 

 

Obecní knihovna Loučeň … 

… vystavuje unikátní sbírku dobových pohlednic, kterou nám 

laskavě zapůjčil pan PhDr. Richard Vaněk. Nejstarší 

pohlednice jsou z konce 19. století a další až do současnosti. 

Výstavu již navštívila řada návštěvníků nejen z Loučeně, ale i 

z okolí.  

V sobotu 28.7.2012 v odpoledních hodinách se uskutečnila 

v knihovně s panem Dr. Vaňkem beseda, na které se 

návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o původu 

pohlednic, způsobu jejich získávání, ale i o jejich unikátnosti, 

besedovalo se i o historii obce, loučeňského zámku a jeho 

majitelích. I přes žhavost letošního léta se nás, milovníků 

našeho letoviska, sešlo dost a s chutí jsme si poutavé 

vyprávění pana doktora vyslechli. Výstava bude k nahlédnutí i 

nadále vždy v pondělí od 15.00 hodin. 

Alena Kohoutová, knihovnice 

(pozn.: Loučeň – okres Nymburk, 1253 obyvatel) 
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 Knihovna Eduarda Petišky a Týden knihoven  

Posláním veřejných knihoven je kromě zajištění knihovnicko informačních 

služeb a vzdělávacích aktivit také zpřístupňování místních a 

regionálních kulturních hodnot. K tomuto poslání přihlíží každá knihovna 

při plánování programů pro veřejnost. Nejinak tomu bylo i v Knihovně 

Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi při přípravě 

náplně Týdne knihoven 2012. Doufáme, že si obyvatelé města letošní 

Týden knihoven opravdu užijí.  

V pondělí mohou zájemci navštívit knihovny v obou částech města i 

v prostorách, které návštěvník normálně nevidí. V rámci dne otevřených 

dveří se mohou podívat i do zázemí knihovny a projít cestu knihy ke 

čtenáři. Pro děti jsou připraveny soutěžní otázky v naší Knize moudrosti 

(kniha o velikosti 170x90x45 cm sloužící jako pomůcka při práci s dětmi - 

viz obrázek) a různé kvizy.  

O příjemný úterní podvečer v knihovně se postarají dva významní místní 

autoři, Petr Kukal s Martinem Petiškou, a jejich hosté. Toto literární 

setkání, jehož všichni účastníci jsou dosud i pro nás tajemstvím, bude 

doprovázeno hudebním vystoupením. 
Středa je věnována Povídání poutníka, vyprávění ing. Zděnka Janáka  

o čtyřiceti dnech na kole, které strávil na cestě od Palladia Země České ve 

Staré Boleslavi do španělského Santiaga de Compostela.  

Čtvrtek je vyhrazen účastníkům literární soutěže Macharův Brandýs (více  

o soutěži na http://www.macharuvbrandys.cz/), kterou organizuje 

Gymnázium J. S. Machara v našem městě. Laureáti této soutěže představí 

účastníkům podvečerního setkání příspěvky, se kterými letos uspěli. 

Doufáme, že se tyto večery budou každoročně v Týdnu knihoven opakovat 

a stanou se tradicí. 

V pátek se uskuteční netradiční setkání návštěvníků knihovny s literaturou. 

V rámci akce nazvané Čtenáři čtou čtenářům, nabídneme čtenářům 

možnost přečíst ukázku ze své oblíbené knihy přímo mezi regály všem, kteří 

v tu chvíli budou v knihovně. Pokud se čtenáři budou ostýchat, máme 

připraveno náhradní řešení – autory, kteří budou číst z vlastních či 

oblíbených děl. 

 
Nepořádné čtenáře neochudíme ani o každoroční amnestii. 

V prvním říjnovém týdnu rozšíříme nabídku knihovního fondu o audioknihy. V rámci projektu Zvukové knihy pro 

všechny, se kterým jsme uspěli v grantovém a dotačním řízení Středočeského kraje, budou nakoupeny audioknihy 

v celkové částce 50 000 Kč. Již od října si mohou zájemci půjčit desítky titulů z různých žánrů, namluvené známými 

českými umělci. 

Novinkou bude také možnost bezplatného připojení k internetu pomocí Wi-Fi, jež v naší knihovně dosud chybělo. 

Možná se ptáte, proč jsem v úvodu zmínila poslání knihovny a zpřístupňování kulturních hodnot? Úkolem veřejných 

knihoven (společně s dalšími paměťovými institucemi) je přitažlivými formami informovat veřejnost o dění v konkrétním 

regionu, přiblížit zajímavé osobnosti i „historické“ události oblasti, a tímto způsobem podporovat budování „dobrého 

jména“ obce, města, místa, ve kterém žijeme. K tomuto cíli Knihovna Eduarda Petišky prostředky, které má k dispozici, 

směřuje.  

Věra Krajíčková, BBUS, Knihovna Eduarda Petišky 

(pozn.: Brandýs nad Labem – Praha-východ, 17317 obyvatel) 

 

http://www.macharuvbrandys.cz/


 

 

 

MEZI NÁMI informačně vzdělávací bulletin knihoven Středočeského kraje  

 

9/2012 

9 

 

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. 312 256 124; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 256 121 

 
 
 

KNIHOVNA PŘIPOMÍNÁ 70. VÝROČÍ 

VYSTĚHOVÁNÍ OBCE HRADIŠTKO 

Už v únorovém čísle bulletinu Mezi námi jsme Vás 

informovali o tom, že činnost naší knihovny se letos 

zaměřuje hlavně na připomenutí 70. výročí násilného 

vystěhování obce Hradištko za druhé světové války, a rádi 

bychom se zmínili i o vyvrcholení těchto aktivit. 

V červnu jsme zahájili výstavu o historii koncentračního 

tábora Hradištko „Když pampelišky nekvetly…“, která je 

nadále přístupná v době otevření knihovny. Díky dotaci od 

Středočeského kraje jsme si pořídili technické vybavení – 

notebook, dataprojektor, promítací plátno a ozvučení, což 

jsme využili hned při vernisáži, na které jsme promítli 

v české premiéře francouzský dokument s českými titulky 

„Hradištko: Pobočka koncentračního tábora Flossenbürg 30 

km na jih od Prahy.“ O tento film byl takový zájem, že jsme 

ho pravidelně pouštěli i v běžné otevírací době výstavy 

přímo ve výstavní místnosti. 

Naučná stezka „Vystěhované Hradištko“ 

Náš druhý projekt, na který se obci Hradištko podařilo 

získat dotaci od Středočeského kraje, je vybudování 

naučné stezky „Vystěhované Hradištko“. Stezka vede 

katastrálním územím naší obce v délce 8,5 km a zahrnuje 

deset zastávek s informačními tabulemi. Návštěvníci se 

seznámí s historií vystěhování obce, budování 

vojenského cvičiště SS, přiblíží hrůzy života 

v koncentračním táboře a připomene osudy několika 

vězňů. Jedním z témat je i vyzvednutí archivu  

K. H. Franka v únoru 1946 Američany. Závěr stezky se 

věnuje událostem na samém konci války a poválečné 

obnově obce. 

Naučná stezka bude slavnostně zpřístupněna 15. září 

2012, tedy v den, kdy museli občané Hradištka před 70 

lety opustit své domovy. Tímto vás srdečně zveme na její 

prohlídku.  

Lucie Hašková, Obecní knihovna Hradištko 

(pozn.: Hradištko - okres Praha-západ, 1726 obyvatel) 

Týden knihoven – 1.-7. října 2012 

„Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 16. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. 

 V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. 

Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, 

ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.“  Více informací na webu SKIP – www.skipcz.cz  

Knihovnický happening – 21. září 2012 

Knihovnický happening se letos uskuteční 21. září v Písku a zájemci si mohou pobyt prodloužit a v sobotu 22.9. se vydat 

Vlakem s knihovnami na prachatické podzimní slavnosti. Hlavním organizátorem akce je Městská knihovna Písek a na 

stránkách www.knih-pi.cz naleznete informace včetně přihlášky. 

 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://www.skipcz.cz/
http://www.knih-pi.cz/

