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Soutěž Středočeský Kramerius
Medailonky oceněných - II. část

Pojďme se společně ohlédnout za každoroční 
soutěží o nejlepšího neprofesionálního knihovníka 
Středočeského kraje. Přinášíme další medailonky 
oceněných.

Rok 2020: Obsluhovaný region Mladá Boleslav
Obecní knihovna Libiš - Jaroslava Vetešníková

Knihovna pod vedením paní Vetešníkové prošla  
v poslední době velkou proměnou. Během uzavření 
v důsledku pandemie covidu se knihovna změnila 
k nepoznání, a to v tom dobrém slova smyslu. Od 
nových oken až k výmalbě, zřízen byl i odpočinkový 
koutek, byla zde instalována wifi. Knihovna byla 
také automatizována v knihovním systému KOHA, 
který byl pořízen z ministerské dotace VISK3. Dále 
budou pořízeny nové počítače apod. Knihovna  

v Libiši je knihovnou pro všechny generace, proto 
také pořizují současnou populární literaturu pro 
všechny napříč žánry. Provozní doba knihovny 
je velmi vstřícná ke všem věkovým skupinám.  
V letošním roce také otevřeli pro malé návštěvníky 
dětský koutek. Občanům se sníženou pohyblivostí 
nabízí také možnost donášky knih domů. Dále 
knihovna nabízí balení sešitů či knih a půjčuje 
rovněž audioknihy. Knihovna také vytvořila Cestu 
pohádkovým Černínovskem - pohádkovou cestu 
v místní přírodní rezervaci se sedmi stanovišti. 
Pořádala také akci s názvem Den sv. Jakuba. Jednalo 
se o historickou přednášku o místním kostele, 
historii a freskové výzdobě přímo v kostele, s 
malou výstavou dobových fotografii. Pořádají různé 
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besedy, přednášky, kreativní dílničky napříč všemi 
generacemi. V prostorách knihovny probíhá i vítání 
nových občánků. Z knihovny se tak pomalu stává 
kulturní centrum obce.

Rok 2020: Obsluhovaný region Příbram
Obecní knihovna Zvole - Věra Humlová

Paní Humlová začala pracovat v Obecní knihovně 
Zvole v roce 2014 a s jejím nástupem došlo nejen 
ke stěhování knihovny do nových prostor v nově 
vybudovaném Polyfunkčním domě, ale také  
k automatizaci knihovny. Během července a srpna 
2014 zkatalogizovala s pomocí svého manžela celý 
fond knihovny v automatizovaném knihovním 
systému Clavius REKS a začala jej aktivně používat. 
V roce 2019 přešla, v rámci přechodu pověřené 
knihovny, na nový AKS Tritius REKS, se kterým se 
rychle naučila pracovat. Paní Humlová systematicky 
buduje knihovní fond pro své uživatele. Pro své 
čtenáře často a ráda využívá meziknihovní výpůjční 
služby. S novými prostory získala knihovna ve Zvoli 
možnost využívat sál v Polyfunkčním domě, čehož 
paní Humlová hojně využívá. Organizuje sama nebo 
ve spolupráci s kulturní komisí obce volnočasové 

akce pro obyvatele Zvole i čtenáře knihovny. Jen 
v roce 2019 připravila více jak 80 kulturních akcí. 
Jednalo se o koncerty klasické i současné hudby, 
divadelní představení, promítání nekomerčních 
filmů spojené s besedou. Pravidelně organizuje 
autorská čtení, cestovatelské besedy, vernisáže. 
Pravidelnou akcí jsou také velikonoční a vánoční 
jarmarky. 
Hned od počátku se paní Humlová zaměřila 
především na práci s dětmi. Úzce spolupracuje 
se základní školou ve Zvoli. Organizuje pro školu 
čtenářské dílničky, pořádá literární soutěže, 
divadelní vystoupení, výstavy výrobků a obrázků 
dětí. Knihovnu pravidelně navštěvuje Písmenkový 
král. Každoročně připravuje pro žáky prvních tříd 
Pasování na čtenáře. Knihovnu navštěvují také 
předškoláci z místní mateřské školy, se kterými pak 
připravuje výstavu namalovaných obrázků z jejich 
oblíbené knížky.
Kolem knihovny se vytvořila skupina nadšených 
dobrovolníků, kteří paní Humlové pravidelně 
pomáhají. Nesmíme opomenout ani tandem 
knihovnice – starosta, bez kterého by knihovna 
nebyla tam, kde nyní je. Knihovna ve Zvoli se 
díky paní Humlové rychle stala nedílnou součástí 
kulturního života obce.
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Pomoc Ukrajině

Na stránkách Knihovnického institutu Informace pro 
knihovny najdete souhrn informací Pomoc Ukrajině 
- https://ipk.nkp.cz/pomoc-ukrajine.
Najdete zde užitečné odkazy na české a zahraniční 
zdroje i dokumenty ke stažení.
Pro přímé zapojení knihoven slouží odkazy a 
soubory: 
• Letáky pro knihovny v ukrajinštině
• Masarykova veřejná knihovna Vsetín pomáhá
• Podpora Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků (SKIP)
• Knihovny pomáhají Ukrajině
• Ukrajinská literatura
• Ukrajina.knihovny.cz (plakát)
• Rosteme s knihou
Využít můžete i slovníky:
• Ukrajinsko-český slovník zdarma
• Slovníčky ukrajinština - čeština

Další informace najdete na https://ipk.nkp.cz/
pomoc-ukrajine/pomoc_ukrajine

Doporučujeme:
Knihovna jako brána k integraci cizinců  
v EU

AUTOŘI KNIHY
Lea Špačková, Jitka Štefková
O KNIZE
Knihovny jako kulturně vzdělávací instituce mají 
možnost vytvářet podmínky pro setkávání cizinců 
i majority – mohou sloužit jako komunitní centra 
vedoucí k integraci cizinců a prezentaci jejich 
svébytné kultury. Jednotlivé příspěvky čerpají ze 
zkušeností českých (Praha, Brno, Třebíč, Liberec, 
Vsetín) i zahraničních knihoven (Dánsko, Polsko, 
Německo, Nizozemí).
VYUŽITÍ KNIHY
Ačkoli se jde o starší publikaci, jedná se o první 
ucelený výstup na českém knižním trhu, který 
se podrobně zabývá integračním potenciálem 
knihoven. Ukazuje se také, že je toto téma  
v českém knihovnictví již etablované a otevřené 
poměrně dlouho. Knihovníci ocení řadu příkladů  
z ČR i zahraničí, z nichž jsou mnohé stále inspirativní. 
Užitečná může být také kapitola s návody k realizaci 
integračních aktivit. Ačkoli je kniha již dávno 
rozebraná, je stále součástí fondu řady knihoven.

ŠPAČKOVÁ, Lea a Jitka ŠTEFKOVÁ, ed. Knihovna jako 
brána k integraci cizinců v EU. Praha: Multikulturní 
centrum Praha, 2006. ISBN 80-239-7826-8.

Převzato z: https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/
knihovna-jako-brana-k-integraci-cizincu-v-eu

 

Interkulturní knihovnictví

Interkulturní knihovnictví je oblast zabývající se 
poskytováním knihovnických služeb v kulturně a 
jazykově různorodé společnosti. Jádrem oboru 
je podpora nově příchozích, ale v nejširším slova 
smyslu jde o služby pro všechny obyvatele kulturně 
a jazykově rozmanitého světa.
Není od věci si nyní připomenout brožuru 
Interkulturní knihovnictví. Její plnou verzi 
najdeme na https://ipk.nkp.cz/docs/interkulturni_
knihovnictvi/Interkulturni%20knihovnictvi%20
-%20brozura%20final.pdf
K využití pro knihovny - plakáty a letáky najdeme na 
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/interkulturni-
knihovnictvi

-r-
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Knihobox v poděbradské knihovně

Poděbradská knihovna patří k nejstarším knihovnám 
v Čechách. V roce 2022 oslavíme již 150. výročí 
založení. Pro čtenáře jsme připravili dárek v podobě 
Knihoboxu.
Přečtěte si více v článku Vladimíry Zemánkové, 
ředitelky MěK Poděbrady. Najdete jej v uvedeném 
odkazu.

ZEMÁNKOVÁ, Vladimíra. Novinka v Městské 
knihovně Poděbrady se jmenuje Knihobox. Bulletin 
SKIP [online]. [cit. 2022-03-11]. ISSN 1213-5828. 
Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/884

Výstavy pro knihovny zdarma
Výstava fotografií Ukrajina

Na webové stránce https://vystavy-pro-
knihovny-zdarma.webnode.cz/ jsou pro knihovny  
k dispozici zajímavé výstavy. Web spustila a výstavy 
zprostředkovává paní PhDr. Květa Hartmanová, 
aktivní členka SKIP.
Výstavy mají podobu plakátů ve formátu PDF, 
včetně úvodního plakátu. Knihovnám, které mají 
o některou z výstav zájem, bude vybraná výstava 
zaslána prostřednictvím serveru Úschovna.cz. Tisk 
plakátů si pak zajistí knihovny samy. 
V nabídce jsou historická témata, dvě 
architektonické výstavy, tři výstavy Česko očima 
Američana a výstavy cestopisné. 
Nejnověji je k zapůjčení výstava o Ukrajině - https://
vystavy-pro-knihovny-zdarma.webnode.cz/l/
ukrajina/. Výstavu fotografií Ukrajina (možná ji tak 
neznáte, možná ji tak už neuvidíte) tvoří 16 plakátů 
ve formátu PDF a na webu si můžeme prohlédnout 
4 z nich. Členění výstavy je následující: Ukrajina, 
Černihiv, Dnipro, Doněck, Charkiv, Cherson, Kyiv, 
Lugansk, Lviv, Mariupol, Melitopol, Nikolaiv, Oděsa, 
Sevastopol, Sumy.
Podrobné informace k výstavám, včetně náhledu 
na ně, najdete na https://vystavy-pro-knihovny-
zdarma.webnode.cz/

-r-

Čtení v digitálním světě
Videospoty na YouTube

Rádi bychom vás upozornili na sérii krátkých spotů 
(realizovaných za podpory Akademie věd ČR) 
mapujících klíčové problémy současného čtenářství, 
včetně doby pandemie - např. kde čtenářství vzniká, 
čtení a předčítání v rodině, čtení a dezinformace, 
role veřejných knihoven ad. Spoty se snaží 
přístupnou formou dané problémy rozestřít a také 
dát návody, jak se s nimi vyrovnávat. Účastní se  
v nich lidé, kteří se čtenářstvím zabývají a zkoumají ho 
- např. Alexandra Alvarová, Hana Friedlaenderová, 
Ludmila Hrdináková, Richard Papík, Jiří Trávníček.
Spoty jsou průběžně nahrávány v Národní knihovně 
ČR. 
V tuto chvíli je zveřejněno sedm videospotů:
1. Kde se rodí čtenářství?
2. Proč předčítat dětem?
3. Čtení tradiční a čtení digitální.
4. Odolnost proti dezinformacím a fake news.
5. Čtení v době pandemie.
6. Mýty o čtení.
7. K čemu je dnes knihovna.
Shlédnout je můžete na https://www.youtube.com/
channel/UCN9xG4p7UupkHZril2hCgmQ/featured

Zdroj: e-konference Knihovna

 

 

Taras Vološčuk – koncert pro Ukrajinu

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně vystoupil 
fenomenální basista Taras Vološčuk, rodák z Kyjeva. 
Je absolventem Státní hudební akademie Ukrajiny, 
spoluhráčem Čechomoru, Yvonne Sanchez nebo 
Susan Vega. V úterý 15. března nejen zahrál, také 
emocionálně vyprávěl o Ukrajině i svých přátelích. 
Publikum na konci recitálu tleskalo vestoje. 
Vstupné bylo dobrovolné a vybraných 9.250 Kč 
knihovna poslala na konto SOS Ukrajina.

Zdroj: https://www.svkkl.cz/
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Knihovna na Třebsíně povstala z popela 
jako bájný pták Fénix

Třebsín je jednou z místních částí obce Krňany 
v okrese Benešov. Žije zde kolem 200 stálých 
obyvatel a podobný počet chatařů. Když se loni 
na jaře uzavřely knihovny v důsledku nouzového 
stavu, pro občany Třebsína se mnoho nezměnilo.  
O tom, že mají v obci knihovnu, většina z nich neměla 
ani tušení. Obec Krňany si dokonce pohrávala  
s myšlenkou, že knihovnu zcela zruší.
Knihovna se nacházela v budově hasičské zbrojnice a 
byla otevřená v sobotu dopoledne jednou za 14 dní. 
Nenakupovaly se sem žádné nové knihy, knihovna 
nijak nespolupracovala s nadřízenou knihovnou 
a nevyužívala možnosti půjčování výměnných 
souborů. Za takových podmínek bohužel nebylo 
mnoho důvodů pro její návštěvu. 

O Třebsínu je nutné říct, že je zde velmi aktivní 
sbor dobrovolných hasičů, jehož základna se za 
posledních několik let zněkolikanásobila a velmi 
dobře se zde daří propojit starousedlíky s nově 
přistěhovanými. Hasiči se starají o úklid obce, 
organizují veškeré kulturní a společenské akce, jako 
jsou zábavy, dětský den nebo mikulášská nadílka. 
Když hasiči získali darem zásahové vozidlo a 
počet jejich členů i pořádaných akcí vzrostl, 
rozhodli se zrekonstruovat starou hasičskou 
zbrojnici. Opravy se postupně dočkala střecha a 
klubovna, nově vznikla multifunkční místnost pro 
pořádání přednášek nebo cvičení pro veřejnost. 
Rekonstrukce byla financována z dotací získaných  
z rozpočtu Středočeského kraje a MMR. Velkou část 
financovala i sama obec Krňany.

Protože manželka velitele SDH Třebsín pracuje jako 
knihovnice v sousedním Hradištku, nabídla pomoc 
při obnově knihovny umístěné v hasičské zbrojnici. 
Nejprve připravila anketu pro veřejnost, aby se 
dověděla, jaké mají místní o knihovně povědomí, o 
jaké služby mají zájem a kdo by se chtěl na chodu 
knihovny podílet. Poté se pustila do likvidace 
starého fondu, který svými tituly připomínal 
budovatelský fond z padesátých let minulého 
století. Prostřednictvím obce podala žádost o dotaci 
na Středočeský kraj na nové vybavení. 
O rekonstrukci místnosti se postarali opět hasiči – 
vyměnili okno, zrenovovali parkety a místnost nově 
vymalovali. Ze získané dotace byl pořízen počítač 
včetně knihovnického programu, tiskárna a veškerý 
potřebný nábytek – regály vyrobil na míru místní 
truhlář, stoly a židle byly zakoupeny v nábytkářských 
obchodech.
Knihovna o sobě dala poprvé vědět v červenci na 
country festivalu Třebsínská zvonička, kde pořádala 
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METODICKÁ PŘÍRUČKA: 
Projekt S knížkou do života (Bookstart) a 
logopedická prevence

Národní knihovna ČR vydala metodickou příručku 
Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická 
prevence pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 
do 6 let. 
Základem jsou texty PhDr. Aleny Hlavinkové, 
Ph.D., odborné asistentky na Ústavu 
speciálněpedagogických studií Pedagogické 
fakulty UP Olomouc, Mgr. Marie Rupcové, klinické 
logopedky a vyučující na FF OU a Mgr. Jarmily 
Válkové, speciální pedagožky z pedagogicko-
psychologické poradny v Bruntále. 
Publikace vyšla ve spolupráci se Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků České republiky a 
její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České 
republiky.
Metodika bude distribuována prostřednictvím 
krajských knihoven.
V elektronické podobě je příručka k dispiozici na 
http://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/
uploads/2022/01/ebook_bookstart.pdf

Zdroj: e-konference Knihovna

dobročinný bazar vyřazených knih. Tak se podařilo 
získat první finanční prostředky na nový fond a 
oslovit potenciální budoucí uživatele. Největší část 
práce zabralo uspořádání nového fondu – přebalení 
knih, které ve fondu zůstaly, i těch, které byly nově 
pořízeny z darů i koupí. A samozřejmě digitalizace 
celého fondu. Toho se skvěle zhostila dcera 
velitele a knihovnice, která je prostředím knihovny 
odkojená a přirozeně ví, jak na to. A samozřejmě 
byla nadšená z možnosti přivýdělku.
Do konce roku se tak podařilo dát knihovnu víceméně 
dohromady a připravit ji na zahájení provozu. Při 
společné novoroční procházce pořádané hasiči 
jsme vyhlásili, že hledáme knihovnici, nečekali 
jsme, jak úspěšní budeme. Jana Märzová nás velmi 
záhy přesvědčila o tom, že práce v knihovně pro ni 
bude velkým koníčkem. Pomohla doladit interiér 
knihovny, založila facebookový a instagramový 
účet, nechala navrhnout logo. Dokoupili jsme 
knižní hity posledních let a přivezli několik souborů 
z benešovské knihovny.
Obecní knihovna Třebsín se tak za necelý rok dočkala 
nového interiéru, fondu včetně on-line katalogu. 
Pracuje v ní milá a nadšená knihovnice a najdete 
ji na sociálních sítích. Teď už čeká jen na čtenáře. 
Slavnostní otevření proběhne v pátek 18. února 
2022 od 16 hodin. Přejeme jí hodně spokojených 
uživatelů a věříme, že se stane místem potkávání 
občanů všech generací.

Lucie Hašková, Obecní knihovna Hradištko

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zre-
konstruovane-hasicarne-se-naslo-misto-i-pro-no-

vou-knihovnu-20220219.html
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Klimeš, David, 1982-
Doporučeno nezveřejňovat : fungování propagan-
dy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Česko-
slovensku / David Klimeš. -- Vydání první. -- Praha 
: Academia, 2022. -- 280 stran : ilustrace, portréty. 
-- (Šťastné zítřky ; sv. 34)
ISBN 978-80-200-3264-5

Co jsou dějiny knihy? : antologie textů k dějinám a 
teorii knižní kultury / Lenka Pořízková, Jiřina Šmej-
kalová (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 
2021. -- 253 stran : ilustrace (některé barevné), fak-
simile. -- (Knižní kultura ; svazek 3)
ISBN 978-80-200-3222-5

Beckstrom, Matthew
Casting light on the dark web : a guide for safe ex-
ploration / Matthew Beckstrom, Brady Lund. -- Lan-
ham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Lit-
tlefield, [2019], ©2019. -- xvi, 116 stran
ISBN 978-1-5381-2093-4

Výběr z novinek z fondu Knihovny 
knihovnické literatury Národní knihovny
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Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/bulletin-mezi-nami;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079

Makerspaces for adults : best practices and great 
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