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Ve Středočeské vědecké knihovně natáčeli 
filmaři

Můžete si přečíst článek ze dne 9.7.2014 otištěný  
v Kladenském deníku:
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/filma-
ri-nataceli-v-kladenske-nemocnici-a-vedecke-k-
nihovne-20140709.html  

Metodika ke standardu Handicap Friendly

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami 
zveřejnila metodiky ke standardu Handicap Frien-
dly. Podle nich si uděláte představu, jak dosáhnout 
přístupnosti knihovny pro určitou skupinu uživate-
lů se specifickymi potřebami - pro osoby se zra-
kovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním po-
stižením. Vaše knihovna díky této metodice může 
získat certifikat přístupnosti. 
Standard a metodiky najdete: http://bezba-
rierova.knihovna.cz/index.php?option=com_
k2&view=itemlist&layout=category&task=catego-
ry&id=27&Itemid=163
 
Mgr. Helena Hubatková Selucká informovala  
v elektronické konferenci Knihovna o tom, že jsou 
planovány dva semináře věnující se této proble-
matice. 
Dne 25. 9. bude v Praze seminář Interkulturní 
knihovnictvi, jehož pozvánku, program i přihlášku 
najdete na https://sites.google.com/site/iksemi-
nar/.
Dále na 14.10. je připravován v Kroměříži seminář 
zaměřený na uživatele s duševním onemocněním 
a služby knihoven.

Putovní výstavy z Knihovny geografie  
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Všichni zájemci mohou využít nabídku a zapůjčit si 
úspěšné putovní výstavy, ty nejnovější jsou již do-
stupné i v digitální podobě prostřednictvím uni-
verzitního repozitáře Digitool. Jedná se o tyto vý-
stavy: 
- Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyz-
stánu; 
- Sociální deprivace v městském prostředí; 
- Slapy optikou geografa; 
- Land Use; 
- Mapová sbírka po 100 letech; 
- Historical Gegraphers in Czechia; 
- Jazyk je srdcem národa.

Přehled všech výstav, které si můžete zapůjčit, je 
doplněn o informace a také odkazy na repozitář, 
kde si můžete prohlížet jednotlivé postery detail-
ně http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/vystavy/putov-
ni_vystavy.html

V konferenci Knihovna o tom informovala Blanka 
Šimánová z Knihovny geografie, e-mail: blanka.si-
manova@natur.cuni.cz

Výstava Jiří Kolář a Kladno

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně je 
možné shlédnout výstavu připravenou ke stému 
výročí narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. 
Představuje úvodní fázi jeho tvůrčího působení   
v Kladně ve 20. až 40. letech 20. století.
Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem pro čes-
kou literaturu AV ČR. Zároveň bude vhodně dopl-
něna přednáškou literárního historika Jakuba Říhy, 
která se uskuteční dne 24. září. 

Více informací na http://www.svkkl.cz/.
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Služby knihoven knihovnám

Knihovnický institut NK ČR vydal v letošním roce  
příručku pro zastupitele obcí, jejichž knihovny mo-
hou využívat řadu služeb souhrnně nazývaných  re-
gionální funkce knihoven. 
Cílem je umožnit obyvatelům i v těch nejmenších 
obcích přístup ke kulturním hodnotám zpřístup-
ňovaných knihovnami. Služby jsou poskytovány 
zdarma prostřednictvím krajských a pověřených 
knihoven. Jejich financování je zajištěno přísluš-
ným krajským úřadem.

Ve Středočeském kraji se jedná o tyto služby:
1. poradenská a konzultační činnost;
2. statistika knihovních činností;
3. vzdělávání knihovníků, semináře a porady;
4. tvorba výměnného fondu, jeho cirkulace, disti-
buce a správa;
5. pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu 
obsluhovaných knihoven;
6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených 
z prostředků provozovatele knihovny (obce);
7. automatizace knihovních procesů.

viz Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji na období 2014-2018 - http://www.svkkl.cz/files/sou-
bory_ke_stazeni/koncepce_rf_2014.docx

Příručka může být pomocníkem při vytváření kon-
cepce rozvoje každé obce. Pokud ji ještě nemáte  
k dispozici, kontaktujte svoji pověřenou knihovnu.
Ve formátu PDF ji najdete také na http://goo.gl/
crcpnq.

Z činnosti Městské knihovny Kralupy nad 
Vltavou

Přines padesátník!
Naše knihovna se zapojila do sbírky SDRUŽENÍ 
ŠANCE a stala se jedním z míst, kde bylo možné 
odevzdávat již neplatné padesátihaléře, které po-
mohou hematologicky a onkologicky nemocným 
dětem.
Vybrané padesátníky  budou vyměněny a finanční 
částky i z dalších kontaktních míst pomohou Dět-
ské klinice FN v Olomouci. Sbírka byla ukončena 
30. června a v kralupské knihovně bylo vybráno 
2.898 padesátihaléřů, tj. 1.449,-Kč.

Připravujeme na září
Knihovna opět pomůže při realizaci 12. ročníku 
sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Celonárodní sbír-
ka je součástí dlouhodobého projektu SVĚTLU-
ŠKA, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým  
s těžkým zrakovým postižením. V oddělení pro 
dospělé si zájemci mohou zakoupit sbírkové před-
měty. Sbírka bude zahájena 8. září, ukončena bude  
30. září.

Bazar učebnic
Pro velký zájem studentů pořádáme již 4. bazar 
učebnic. Prodej učebnic bude probíhat od 3. září 
do 19. září ve studovně knihovny. V případě zájmu 
bude bazar prodloužen do 26. září.

Cestopisná přednáška Jihozápad USA
24. září 2014 od 18:00 hodin s cestovatelem Pe-
trem Nazarovem.
Petr Nazarov procestoval několik desítek zemí a  
v některých z nich i na několik měsíců, či dokon-
ce let zakotvil. K cestování po zemích celého světa 
přidal postupně i fotografování. Začal pořádat také 
přednášky, napsal několik článků do různých ča-
sopisů a nakonec vydal dvě cestopisné knihy Jižní 
Amerika: Z Buenos Aires na Machu Picchu a  Aloha 
Molokai: Havajské ostrovy nevšedním pohledem.

Šárka Pánková, MěK Kralupy nad Vltavou
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Vzdělávání knihovníků v rámci RF a VISK2 
ve 2. pololetí 2014

Krajské knihovnické centrum pro Vás plánuje ná-
sledující vzdělávací akce.

Dvoudenní kurz MS Word pro mírně pokročilé se 
bude konat v PC učebně KÚ SK v Praze. Termín ko-
nání bude upřesněn. Další dva kurzy PC gramot-
nosti jsou v jednání, o jejich konání budete infor-
mováni.

Na září se mohou těšit knihovníci-milovníci sloven-
ské literatury. Přednášku pro ně připraví PhDr. Jana 
Pátková, Ph.D z Katedry středoevropských studií FF 
UK a paní Petra Uhlířová z knihovny téže katedry. 
Přednáška se uskuteční v Městské knihovně v Pra-
ze 22.9.2014.

Pro ředitele a vedoucí knihoven bude jistě přínos-
ný další ze seminářů s PhDr. Zdeňkou Brázdovou. 
Měkké dovednosti potřebné pro řízení knihov-
ny a jejích zaměstnanců si budou moci nacvičit 
20.10.2014 v klubovně Městké knihovny v Praze.

Na listopad je plánovaný výtvarný seminář v SVČ 
Labyrint, který bude vhodný pro pracovníky dět-
ských oddělení knihoven, ale nejen pro ně. 

V prosinci se potěšíme nad novinkami v české lite-
ratuře. Je plánována přednáška, která se uskuteční 
opět ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha.

Termíny a časy konání výše uvedených aktivit bu-
dou upřesněny a zveřejněny na http://www.svkkl.
cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabid-
ka-kurzu/. Zde budou také zveřejněny informace  
o případných dalších akcích dle aktuálního vývoje 
a požadavků. 
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Databanka vzdělávacích knihovnických 
programů

„Databanku vzdělávacích programů (besed) Klu-
bu dětských knihoven SKIP ČR připravili pracovníci 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), Dětského 
oddělení a Centra dětského čtenářství. Databanka 
slouží pracovníkům knihoven, kteří po přihlášení, 
mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělá-
vací programy, besedy a další typy programů, které 
knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes 
dospělé až po seniory a další cílové skupiny).“
Najdete na http://knihovnici.kjm.cz/.

Nabídka aktivit pro knihovníky i čtenáře

„Hlavním cílem je poskytnout možnost lektorům 
a expertům nejrůznějších specializací nabídnout 
své lektorské služby knihovnám. A zároveň poskyt-
nout knihovnám přehled o existující nabídce témat 
vzdělávacích aktivit (besed, přednášek), které je 
možno po dohodě s konkrétním lektorem realizo-
vat v knihovně.“ Prohlédněte si a využijte na http://
www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani/
besedy-prednasky-nabidka.

Aktuální nabídka akcí pro knihovníky v ČR

„Jedná se přehled odborných, vzdělávacích, spo-
lečenských, propagačních a dalších akcí, které 
jsou pořádány různými subjekty v České republi-
ce i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané 
knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, 
profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spo-
lupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Na-
leznete zde školení, kurzy, semináře a konference 
týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy 
a veletrhy, které s touto profesí souvisí.“ Sledujte 
na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihov-
nicke-akce/.
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Městská knihovna Nové Strašecí
Společné čtení

Rokem 2014 jsme v naší knihovně zavedli ma-
lou novinku. Každou poslední středu v měsíci se  
v knihovně předčítá z oblíbené knihy přihlášeného 
dobrovolníka. Za první pololetí projevilo zájem 12 
milovníků knížek, kteří se chtěli rozdělit o radost 
ze čtení.
Setkáváme se po 17. hodině v dětském oddělení, 
kde si každý najde svoje místečko k poslechu a ne-
chá se unášet dějem zajímavé knížky.
Celkem přijalo pozvání a se svými dětmi, vnoučaty 
nebo mladšími sourozenci  si přišlo poslechnout 
pohádku nebo napínavý příběh již 76 návštěvníků. 
I v září (po dvouměsíční prázdninové přestávce) 
budeme v setkávání generací při společném čtení 
pokračovat. 

Jitka Tomšů, MěK Nové Strašecí

Paní Tomšů nám dále napsala: „... Naše knihov-
na letos slaví prakticky v průběhu celého roku  
150. výročí založení. Hlavní sláva vypukne o zářijo-
vém posvícení – chystáme velkou výstavu z archiv-
ních dokumentů i ze současnosti. Výstava bude na 
městském úřadu od 11. do 24. září ...“

Přejeme tedy, ať se vše vydaří!

Čte Peter Kodyš a Iva Vachková

Čte Petra Pilátová a Markéta Vlková

 

Konference Knihovny současnosti tento-
kráte v Olomouci

Letošní tradiční konference se bude konat ve dnech 
9.-11.9.2014 na půdě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Na programu budou trendy rozvoje kniho-
ven, řízení lidských zdrojů, PR a marketing knihov-
nických služeb, nová katalogizační pravidla, služby 
knihoven pro produktivní generaci. Ale také aktuál-
ní stav implementace koncepce rozvoje knihoven.

Více informací najdete na http://www.sdruk.cz/.

Týden knihoven se blíží

Letoční celostátní kampaň na podporu knihoven 
a čtenářství se uskuteční od 6. do 12.10.2014. Její 
součástí je mnoho aktivit pro veřejnost. 

Více informací na http://www.skipcr.cz/. 

V rámci této kampaně se bude konat také slavnost-
ní předání titulu Středočeský Kramerius. Ocenění 
každoročně uděluje Středočeský kraj pěti neprofe-
sionálním knihovníkům. Akce se uskuteční ve Stře-
dočeské vědecké knihovně v Kladně dne 9.10.2014.
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Ukončení celoročních projektů v Obecní 
knihovně Kněžmost

Již od října 2013 se čtenáři naší knihovny mohli při-
hlašovat do projektu Krysáci. 
Pokoušeli se zachraňovat knihy, které se povalovaly 
na smetišti. Nápomocni jim byli krysáci a trpaslík. 
Víš jak se jmenují?
Při zápisu do projektu se čtenář seznámil s příbě-
hem, na mapě vyhledal rodné Vizovice, aby měl 
přehled o dálce, kterou k nám Krysáci podnikli. Ná-
sledovně se musel čtenář „pohrabat“ v odpadcích 
a nalézt svou mapu smetiště, na kterou si při každé 
návštěvě knihovny zaznamenal bod nálezu knihy a 
do košíku si nalepil zachráněnou knihu. Musím říci, 
že jsem sama překvapená, jak projekt oslovil naše 
nejmenší čtenáře, s jakou chutí hledali další a další 
knihy. A jak to vše dopadlo?
Čtyřicet přihlášených čtenářů zachránilo 384 knih. 
Není co dodat. Věcnou odměnu pro čtenáře v po-
době plyšových Krysáků a pexesa věnovalo Studio 
produkce 2, s.r.o. Žatec.

Dalším projektem byla plavba s Kryštofem Kolum-
bem. 
Opravdu vyplulo všech 5 tříd, přes naučné GEO 
ŠIFRY, neznámé indicie, dostupná média a kapitán-
skou přednášku se naši mořeplavci dostali na svých 
pomyslných lodích do cíle. 
Děti mohly vyplout až po obhájení palubního líst-
ku.  Čekala je přednáška plavebního kapitána Jana 
Hofmanna se zajímavou prezentací s možností po-
rovnání plaveb Kryštofa Kolumba s nynějšími plav-
bami. Děti také zjistitly, že stavba lodí není žádná 
legrace.
Amerika je sice vzdálená země, ale díky poznáva-
cím a naučným zastavením v knihovně nebude Ko-
lumbus a jeho výpravy pro naše čtenáře neznámý.

Ivana Cenefelsová, Obecní knihovna Kněžmost
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Knihovna Václava Štecha ve Slaném  
oslovuje nejen své čtenáře
Kreativní dílna

Dětské oddělení Knihovny Václava Štecha rozjelo 
od 1. ledna 2014 novou akci pro děti, nazvanou 
„Rukodělné dílničky pro šikovné děti aneb Čtení, 
hraní a tvoření s knihou“. Malí čtenáři i ostatní ná-
vštěvníci knihovny se seznámili s různými techni-
kami ručních prací jako například pletení z pedigu, 
výrobou přáníček z čajových sáčků, nebo potiskem 
a malováním na textil.
Tyto akce se setkaly s mimořádným ohlasem, a 
proto jsme se rozhodli zorganizovat jejich obdobu 
pro dospěláky, neboť si myslíme, že i mezi nimi je 
mnoho šikovných a kreativních jedinců, kteří rádi 
tvoří rukama a přiučí se novým technikám. A že je 
z čeho vybírat.
Oslovili jsme  firmu GIFTISIMO s.r.o., která působí 
na našem trhu již od roku 2002. (Tato firma pro-
vozuje dárkovou balicí službu a v současné době 
disponuje šesti stálými provozovnami v Čechách a 
jednou na Slovensku. V předvánočním období je-
jich počet ještě narůstá o sezónní provozovny až na 
několik desítek. Giftisimo nabízí širokou škálu dár-
kových balicích papírů, které dováží z Německa a 
Itálie, a které vynikají jak vysokou kvalitou, tak ne-
tradičním zpracováním. Dárky balí také do krabic, 
které jsou ručně vyráběny v chráněných dílnách. 
Jejich koupí tak zákazníci přispívají na zaměstnává-
ní handicapovaných osob.)
Na úvod naší „Kreativní dílny“ jsme se rozhodli 
uspořádat „Kurz balení dárků“. Dárky kupuje každý 
z nás a také Vánoce se pomalu blíží …
Startujeme v pátek 19. 9. 2014 v 17 hodin lekcí na-
zvanou „Balení krabice + čtyřoká mašle + dekorace 
plastová hvězda“.
Další lekce budou následovat a to každý třetí pátek 
v měsíci. V říjnu se můžete těšit na „Balení měkké-
ho dárku + kokarda + dekorace hvězda z korálků“. 
V listopadu „Balení neforemného dárku + láhve 
+ vějíř + kokarda + dekorace moravská hvězda“.  
V prosinci „Pokročilé dekorování + české Vánoce + 
dekorace andělíček“. Lekce balení dárků bude za-
končena v lednu „Furoshiki + závěrečné posezení“.
Ptáte se, co vás to bude stát? Budete příjemně pře-
kvapeni. Cena jedné lekce je 50 Kč + 50 Kč až 60 

Kč za materiál. Upřednostňujeme zaplacení celého 
kurzu najednou, to znamená 250 Kč za pět lekcí + 
materiál. Máte samozřejmě možnost tvořit z vlast-
ních donesených zdrojů. Informace budou vždy 
včas zveřejněny na webu knihovny nebo vám může 
přijít informace na mail či SMS bránou.
Upozorňujeme vás, že kapacita kurzu je omezená, 
takže i z tohoto důvodu je pro vás výhodné před-
platit si celý kurz předem.
Tištěné přihlášky budou k dispozici od 1. září 2014 
v Knihovně Václava Štecha v oddělení pro dospělé. 
V případě naplnění kapacity můžete na sebe zane-
chat kontakt a my vás zařadíme mezi náhradníky. 
Uzávěrka přihlášek končí 16. 9. 2014 v 18 hodin.
Bližší informace získáte na emailu ungerova@
knihovnaslany.cz  nebo na telefonu 312522238 a 
mobilu 602822041.
Zaujala vás naše nabídka? Tak neváhejte a přijďte 
mezi nás. Svými vlastnoručně zabalenými dárky jis-
tě potěšíte své blízké a to nejen o Vánocích.

Věra Ungerová, KVŠ Slaný

Knihy a čtenáři

Milý slánský čtenáři, vlastním tipem četby můžeš 
doplnit stávající knihovní fond půjčovny, ve které 
pouze vyplníš lístek: Knihy na přání čtenářů. Sa-
mozřejmě přání prochází výběrem, který ovlivňují 
zaměření knihovny i odbornost titulu. Na začátku 
měsíce pak obdržíš zprávu, buď kladnou tzn. kniha 
byla zakoupena a je pro tebe připravena v rezer-
vacích k vypůjčení nebo doporučení objednat si jí 
pomocí naší meziknihovní služby z jiné knihovny. 
Už nyní si můžeš prohlédnout seznam titulů Knihy 
na přání na www.knihovnaslany.cz  v našem online 
katalogu. Přesvědč se a zadej klíčová slova: Knihy 
na přání; získáš touto cestou nejen výčet knižních 
titulů, ale možná i tip na zajímavé čtení. V půjčov-
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Do knihovny umytí a čistí! Všichni!

Při naší přátelské (v hantýrce statistiky metodické) 
návštěvě zlonické knihovny jsme byli svědky situa-
ce, která potkává nás všechny.
Do knihovny hned po otevření vběhl asi dvanáctile-
tý romský kluk, špinavý až běda, tepláky od bláta, 
ruce jako kdyby jimi právě přeryl místní fotbalové 
hřiště, upocený obličej samou šmouhu, a že hurá 
na internet.
„Michale, žádný internet,“ zarazí ho paní Srbková, 
vedoucí knihovnice hned po prvních slovech. Kluk 
se zarazí a přemýšlí, proč by jako nemohl k počí-
tači? Paní knihovnice mu to hned vysvětlí. „To si 
opravdu myslíš, že takhle můžeš přijít do knihovny? 
Tak domů, a umýt se!“ Malý kluk se konečně uvidí 
jejíma očima, otočí se na patě a vyběhne z knihov-
ny stejně rychle, jako do ní přiběhl.
„Tady pořád musíte ty děti vychovávat,“ usměje se 
paní Srbková. Pak přeskočí k tématu rekonstrukce, 
kterou nedávno zlonická knihovna prošla, o nábyt-
ku, který úřad pro knihovnu pořídil, o zahajovací 

Knihovna Zlonice

Knihovně ve Šlapanicích darují nové šaty

Šlapanice, to je malinkatá obec nedaleko Slaného. 
V poslední době se pěkně vybarvuje, prokvétá a 
oživuje. Pokud tam dorazíte, dýchne na Vás pozi-
tivně a příjemně. Možná příští adeptka na titul Ves-
nice roku. Kdo ví?
Vždycky nás na našich cestách tyto pohledy těší. 
Moc pěkné je, když zjistíme, že ani na knihovnu 
zastupitelstvo při svých plánech nezapomíná, že se 
čtenáři počítá a chce jim poskytnout stejně kvalit-
ní službu a podporu jakou dává i jiným zájmovým 
spolkům v jejich městečku, či obci.
Ve Šlapanicích nás trochu mrzelo, že se tamní obec-
ní knihovna tváří trochu popelkovsky. Malá míst-
nost, do které musíte projít jakousi černou dírou, 
oprýskané zdi, odlupující se omítka stropu, která 
pláče vlhkost. 
A přesto, knihovna je živá, oslovující. Má totiž 
nadšenou knihovnici, paní Věru Zíka. Ta navzdory 

ně „splněná přání“ najdeš snadno, mají titulní stra-
nu označenou jednoduchou, výstižnou samolepkou  
s mottem: Kniha koupena na přání čtenáře. 
Těšíme se na tvé nápady, návrhy, spolupráci při 
sestavování objednávky nových knih pro slánskou 
knihovnu.

KVŠ Slaný

akci, kterou znovu přivítali své čtenáře, o dalších 
plánech.  
A pak se rozlítnou znovu dveře a stane se zázrak. 
Do knihovny se vrátil onen malý romský kluk. Vy-
mydlený, voňavý, čisťounké kraťasy i tričko. 
Neubránila jsem se překvapení: „Tobě to ale sluší! 
Ani bych tě nepoznala!“ Kluka polije ruměnec roz-
paků a nervózně se uculí. „Tak teď můžeš,“ vyslo-
ví konečný verdikt paní Srbková. Kluk se doširoka 
šťastně rozesměje nad odměnou a konečně zaleze 
k vytouženému počítači.

Hana Matějčková, KKC Kladno 

Knihovna Zlonice
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určité prostorové nelaskavosti dokáže přivést do 
knihovny čtenáře, motivovat je a podporovat jejich 
zájem.
Kromě místního fondu, ve kterém našla i historická 
vydání klasiků s nákladnými vazbami a zdobnými 
ilustracemi našich předních výtvarníků, se pra-
videlně a často hlásí o knihy výměnného fondu, 
pracuje s dětmi, se seniory, oslovuje i mladší ge-
neraci, mluví, nabízí, propaguje. A vytvořila jedny  
z nejpodařenějších webových stránek malých 
knihoven kladenského regionu - http://www.sla-
panice.knihovna.cz/.
A snad právě proto se šlapanické zastupitelstvo 
rozhodlo, že dá knihovně jiné prostory. Zrekonstru-
ované, čisté a velké, které si takové místo, jakým 
knihovna je, zaslouží. Že Popelka oblékne své krás-
né šaty a vyjde na bál. Partitura je připravená, or-
chestr naladil nástroje, a co nevidět přijde dirigent 
na stupínek.
My popřejeme, aby vše dopadlo dobře. A budeme 
se těšit, až se dopoví tenhle krásný příběh a ze šla-
panické Popelky se stane milovaná královna.

Hana Matějčková, KKC Kladno

Akce pro veřejnost v benešovské  
knihovně

Městská knihovna Benešov zve zájemce na hu-
dební pořad Vodňanský & Skoumal. Večerem 
bude provázet hudební kritik Jiří Černý. Pořad se 
uskuteční 2. září 2014 v audiovizuálním oddělení 
Městské knihovny Benešov od 17 hodin.

zdroj: www.knihovna-benesov.cz

Zájezd z Chebska v Knihovně Dr. E. Bořic-
kého Milín
 
V červnu (19.6. 2014) navštívil naši knihovnu zájezd 
cca 40 lidí (zejména knihovnic a spřátelených osob) 
z Chebska. Zájezd organizovala paní knihovnice Ma-
rie Mudrová (z chebské knihovny) a klobouk dolů 
před informacemi, které všichni účastníci předem 
obdrželi: věděli, kdo to byl Emanuel Bořický, měli 
poznatky o naší knihovně i obci. Všichni byli velmi 
milí, zvídaví, veselí, vtipní a hlavně bylo příjemné, 
že to byli „lidi ze stejné branže“, takže nebylo po-
třeba nic zdlouhavě vysvětlovat a zdůvodňovat. 
Probrali jsme spoustu praktických a užitečných po-
znatků a předali jsme si několik knihovnických tipů 

 



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
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Konference LIB CON CZ 2014 v Hostivici

„Celostátní knihovnická konference se uskuteční 
31.10.2014. LIB CON CZ, kterou pořádá Městská 
knihovna Hostivice (součást organizace MKSH), má 
přinést do knihovnické a informační veřejnosti po-
hled na nové trendy, metody a nástroje knihoven 
budoucnosti. Její první ročník je proto věnován ze-
jména zcela novým perspektivám českého knihov-
nictví a informační společnosti.
V průběhu konference tak bude naše knihovnictví 
viděno v souvislostech například competitive inte-
lligence, vědeckých informací 21. století, využívání 
prakticky nekonečného toku dat z prostředí sociál-
ních médií, ale rovněž v nových právních rámcích.“

Více informací včetně možnosti přihlásit se najde-
te na http://www.mksh.cz/lib-con-cz/.

na akce apod. S upřímnými úsměvy na tváři jsme 
pak mávali odjíždějícímu autobusu. Následně nám 
za pár dní ještě přišel děkovný mail, jehož výňatek 
posílám v příloze. 
Mě osobně inspiroval tento zájezd a během do-
volené jsme zavítali právě do Západních Čech do 
Chebu. Využila jsem ochoty paní Mudrové, která 
nám pomohla zajistit příjemné ubytování a také 
jsem si nenechala ujít návštěvu chebské knihovny. 
Moc milé místo. Souhlasím však se zaměstnanci, že 
by potřebovali prostory rozšířit, aby měli více knih 
ve volném výběru. Jako lahůdku uvádím, že jsem 
měla „protekční“ prohlídku skladových sklepních 
prostor, ve kterých jsou některé regály ještě zcela 
původní. Skláním se před umem a praktičností dáv-
ných truhlářů, kteří regály vyráběli.
 

Dana Reiterová,  
vedoucí Knihovny Dr. E. Bořického Milín

  
Poděkování chebských knihovnic

Vážená (a milá) paní Reiterová, 
ještě jednou děkuji jménem všech, kteří při našem 
studijním zájezdu navštívili vaši knihovnu, za po-
zornost a péči, kterou jste nám věnovala.
Poděkujte, prosím, i svým spolupracovnicím - litu-
jeme jen toho, že se nám nepodařilo žádnou od-
vézt k nám :-)
Věříme, že i my v Chebu se dočkáme - my bychom 
rádi přístavbu ...
Pozdrav samozřejmě vyřizuji i od naší paní ředitel-
ky - všichni jsme vysoce ocenili vaši upřímnost, ná-
paditost i vstřícnost (a já se těším na osobní setkání 
v září).

S pozdravem 
Mgr. Marie Mudrová

Městská knihovna v Chebu

 


