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Představení knihovny a paní knihovnice 
oceněné titulem Středočeský Kramerius

Paní Mgr. Marie Šprunglová je dobrovolnou knihov-
nicí ve Školní knihovně pro děti, mládež i dospělé 
ve Chrašticích, obsluhovaný region Příbram. Pracu-
je zde v podstatě již od roku 1966, kdy postupně 
začala knihovnu přebírat do své péče.
Dne 2. října 2019 byla paní Šprunglová odměněna 
za své působení v knihovně. Získala titul Středočes-
ký Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce 
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit 
ty nejúspěšnější z nich. 
Paní Mgr. Šprunglová měla z titulu velkou radost, 
nicméně, jak nám sama řekla, vnímá jej jako oce-
nění nejen pro sebe, ale také pro všechny ve svém 
okolí, kteří jí pomáhají s činnostmi kolem knihovny 
a podporují ji.
V letošním roce knihovna v Chrašticích oslaví 135. 
výročí své existence. Kronikáři psali o hospodářsko 
čtenářské besídce již v roce 1885.

Paní Šprunglová vede společnou obecní a školní 
knihovnu od samého počátku s láskou a pečlivostí 
sobě vlastní. Díky tomu, že knihovna sídlí v chraštic-
ké základní škole, kde paní Šprunglová pracovala ce-
lých 58 let jako učitelka, má pí Šprunglová možnost 
úzce spolupracovat s pedagogy a žáky mateřské i 
základní školy. Pomáhá se školními projekty, každo-
ročně se školou pořádá Noc s Andersenem, během 
níž jsou děti prvních tříd pasováni na čtenáře. 
Knihovna oslaví 135 let od svého založení a díky 
osobnosti paní Šprunglové došlo k nenásilnému 
propojení života obce a školy. Knihovna se od po-

Knihovna v Chrašticích je jednou z těch knihoven, 
které slouží nejen široké veřejnosti, ale zároveň pe-
dagogům základní školy a samozřejmě také samot-
ným žákům školy, v níž se knihovna nachází. Fond 
knihovny je tak obohacen o pedagogickou literatu-
ru a děti ze školy si mohou půjčovat knihy pro sebe 
i pro své rodiče.
Následující text představuje chraštickou knihovnu 
a paní knihovnici; byl medailonkem na slavnostním 
předávání ceny Středočeský Kramerius 2019:

www.svkkl.cz
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čátku několikrát stěhovala, sama paní Šprunglová 
stěhovala „svou“ knihovnu 4x, naposledy do nově 
zrekonstruovaných podkrovních prostor školy.
V  knihovně organizuje pí Šprunglová besedy se spi-
sovateli, např. Ivonou Březinovou, Michaelou Fiša-
rovou či Ladislavem Chrudinou. Připravuje Den pro 
dětskou knihu, Noc s Andersenem a pořádá výtvar-
né dílny pro děti všech věkových kategorií.
V knihovně pí Šprunglová pravidelně připravuje vý-
stavy k nejrůznějším výročím a památným dnům 
naší i regionální historie. Např. výstavu ke 100. 
výročí založení republiky, výstavu ke 100. výročí  
1. světové války – součástí této výstavy byla výstav-
ka vzpomínek, kterou paní Šprunglová připravila 
společně s dětmi a nazvala ji Vzpomínky na Velkou 
válku 1914 – 1918, aneb hledáme vzpomínky a pa-
mátky na dobu před 100 lety, dále výstavy k výročí 
založení obce a v neposlední řadě výstavy k 65. a 
70. narozeninám nakladatelství Albatros. 

 

Foto: SVK v Kladně a Školní knihovna pro děti,  
mládež i dospělé ve Chrašticích

Paní Šprunglová pravidelně dochází číst dětem do 
mateřské školy a starším či nemocným obyvatelům 
Chraštic donáší knihy do domu. 
Paní Šprunglová uchovává, sbírá a archivuje nejrůz-
nější fotografie, dokumenty, předměty, prostě vše, 
co má historickou hodnotu. Píše kroniku Noci s An-
dersenem a je autorkou almanachů obce Chraštice 
a ZŠ Chraštice, které byly vydány k výročí obce a 
školy. Můžeme říci, že za působení paní Šprunglo-
vé v chraštické knihovně se knihovna stala centrem 
setkávání obyvatel napříč generacemi a stala se kul-
turním střediskem obce.
Paní Šprunglová systematicky buduje knihov-
ní fond, čtenářům jsou k dispozici dva počítače a  
v nejbližší době chystá zavedení automatizovaného 
knihovního systému. 
Paní Šprunglová je také držitelkou stříbrné Medaile 
MŠMT Jana Amose Komenského, která se uděluje 
od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v re-
sortu školství. 
Pro oddělení regionálních služeb Knihovny Jana 
Drdy v Příbrami je radost s paní Šprunglovou spolu-
pracovat. Gratulujeme.

Zpracovala Svatomíra Fojtová,  
metodička KJD Příbram
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Webové stránky malých knihoven

Již dva roky máme k dispozici metodické dopo-
ručení pro knihovníky v obcích do 3000 obyvatel  
s názvem Webové stránky malých knihoven. Najde-
me je v elektronické podobě na https://ipk.nkp.cz/
docs/webove-stranky-knihoven/at_download/file. 
V tištěné verzi je vydala Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové jako přílohu zpravodaje U nás (č. 
4/2018). Autoři se věnují funkci a obsahu webu ma-
lých knihoven, jeho aktualizaci, šablonám i designu. 
Porovnávají využití webové a facebookové stránky 
knihovny. 
V menších, a zejména velmi malých obcích, bývá 
knihovna často jedinou kulturní a společenskou in-
stitucí, která nabízí místním obyvatelům hodnotné 
rozptýlení, poučení i zábavu. Je proto žádoucí, aby 
o své činnosti dala vědět. Knihovník by tedy měl 
zveřejňovat informace o knihovně ve virtuálním 
prostoru (nejen na obecní vývěsce).

V podstatě má několik možností: 
1. Založit knihovně webovou stránku. Zde jsou 
možné následující typy:
Vlastní doména - je vhodnější pro větší knihovny, 
u kterých se předpokládá, že obsahově bude jejich 
stránka bohatší (zejména pokud knihovna pořá-
dá časté akce pro veřejnost, vystavuje fotogalerie, 
knižní tipy apod.),
Doména provozovatele, tedy obce - je velmi dob-
rou možností pro malé knihovny. Knihovník zde 
umisťuje informace, které pak aktualizuje a dopl-
ňuje. Není potřeba měnit stránku každý týden či 
měsíc, ale jen tehdy, dojde-li k nějaké změně.
Šablona webu pro malou knihovnu - je také dobrá 
alternativa. Její pomocí lze vytvořit stránku na obec-
ním webu nezávislou, vhodnou pro malé knihovny. 
Ovšem: “Pokud si knihovník neuvědomí, že šablo-
na (webu) se musí neustále udržovat, doplňovat a 
aktualizovat, tak raději ne. V tom případě je lepší 
postavit dobrou statickou informaci na webu obce. 
(Tu bude potřeba upravit pouze při zásadních změ-
nách v knihovně.)” (str. 14, Webové stránky malých 
knihoven)
2. Založit profil knihovny na Facebooku - je také 
dobrá cesta pro malé knihovny. Skýtá mnohé vý-
hody - nabízí hodně funkcí, umožňuje komuniko-
vat s více lidmi najednou, jeho správa je rychlejší. 

Vidíme však také úskalí. Je třeba dbát na pohyb a 
častou akci na profilu, pravidelně vkládat příspěv-
ky, fotografie, sdílet zajímavosti atd. Knihovník by 
samozřejmě neměl zaměňovat knihovnický profil 
se svým soukromým profilem na facebooku. Pří-
liš osobní (nebo dokonce nevhodné) příspěvky by 
mohly narušit nebo zcela zničit nestrannost a neza-
ujatost. A tyto atributy by si každá knihovna měla za 
všech okolností zachovávat. Při dodržení výše uve-
deného je FB profil bezesporu výbornou prezentací 
knihovnických služeb. 

Ale vraťme se zpátky k šablonám webové stránky. 
Máme tři vytvořené přímo pro malé knihovny: 
Webovky.knihovna.cz - https://webovky.knihov-
na.cz/ - je projektem Moravské zemské knihovny  
s využitím redakčního systému Webnode. Systém je 
intuitivní, zdarma a bez reklam, je nezávislý a dlou-
hodobě udržitelný. Vyvíjí se podle trendů a umí 
se přizpůsobit mobilu i tabletu. Vytvoření webové 
stránky je zde snadné, vzhled (šablonu) si knihovník 
vybere sám.
Webknihovny.cz - https://webknihovny.cz/ - je ša-
blona Knihovny města Hradce Králové, vznikla jako 
studentská závěrečná práce. Tato šablona je zpo-
platněna podle počtu obyvatel obce (do 500 oby-
vatel je zdarma). Díky ní může mít stránka knihovny 
optimální množství informací a může být stále ak-
tuální.
Knihovna.info - https://knihovna.info/ - je šablona 
Regionální knihovny Karviná. Knihovnám je posky-
tována zdarma spolu s technickou podporou při 
zhotovení webové stránky.

A zde jsou pro vaši inspiraci příklady webových strá-
nek (a facebookových profilů) pěti malých knihoven 
Středočeského kraje:
Místní knihovna ve Světicích (BN) - https://knihov-
na-svetice.webnode.cz/;
Knihovna J. M. Hovorky Statenice (KL) - https://
www.obyvakvesnice.cz/, 
FB - https://www.facebook.com/knihovnajmho-
vorkystatenice/;
Místní lidová knihovna Miskovice (KH) - http://
knihovnamiskovice.webz.cz/;
Knihovna Zdiby (MB) - https://www.knihovnazdi-
by.cz/, statická inormace na webu obce - https://
www.obeczdiby.cz/knihovna/;

https://ipk.nkp.cz/docs/webove-stranky-knihoven/at_download/file
https://ipk.nkp.cz/docs/webove-stranky-knihoven/at_download/file
webovky.knihovna.cz
https://webovky.knihovna.cz
https://webovky.knihovna.cz
webknihovny.cz
https://webknihovny.cz
knihovna.info
https://knihovna.info
https://knihovna-svetice.webnode.cz
https://knihovna-svetice.webnode.cz
https://www.obyvakvesnice.cz
https://www.obyvakvesnice.cz
https://www.facebook.com/knihovnajmhovorkystatenice
https://www.facebook.com/knihovnajmhovorkystatenice
http://knihovnamiskovice.webz.cz
http://knihovnamiskovice.webz.cz
https://www.knihovnazdiby.cz
https://www.knihovnazdiby.cz
https://www.obeczdiby.cz/knihovna
https://www.obeczdiby.cz/knihovna
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Knihovna Hradištko (PB) - https://knihovna.hradis-
tko.cz/, 
FB - https://www.facebook.com/Knihovna-Hra-
di%C5%A1tko-469257926582579/.

Dovolte nám na závěr ještě apel: Pokud Vaše malá 
knihovna nemá webové stránky, neotálejte, pro-
studujte si metodický pokyn a vrhněte se na ně. 
Jistě se Vám některá varianta bude líbit a založíte 
jednoduchou, funkční a přitom graficky vydařenou 
webovou stránku. Nebo se rozhodnete pro face-
book, je-li Vám bližší. Ať už zvolíte jakoukoliv vari-
antu prezentace knihovny ve virtuálním světě, pře-
jeme Vám mnoho zdaru. A kdyby to přeci jen trochu 
drhlo, vzpomeňte si, že se vždycky můžete poradit  
s metodikem z pověřené knihovny.

redakce bulletinu Mezi námi

PS: Pokud máte tip na pěkný web nebo FB profil 
malé knihovny, napište nám. Nebo nás prosím upo-
zorněte na prezentaci vaší knihovny. Ostatní se pře-
ce mohou inspirovat právě u vás.

 

Benchmarking knihoven pro nové zájemce

Zahajujeme 15. ročník projektu Benchmarking 
knihoven sběrem dat za rok 2019. Hledáme nové 
zájemce o vstup do projektu. V databázi jsou k dis-
pozici data více než 350 knihoven z ČR i SR, se kte-
rými se můžete srovnávat.
V příštích letech čekají knihovny ekonomicky velmi 
složité roky. Díky srovnávání s knihovnami obdobné 
velikosti si může každá knihovna snadno zjistit své 
silné, ale také slabé stránky, a může sledovat svůj 
vývoj v delším časovém horizontu. Můžete si také 
porovnat své výkony se slovenskými knihovnami. 
Získané tabulky a grafy jsou užitečné pro zpracování 
výroční zprávy i pro zpracování žádostí či projektů 
na dotace.
Vše o benchmarkingu najdete na http://ipk.nkp.
cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-k-
nihovnach-1/Benchmarking.htm

Zúčastnit se mohou všechny veřejné knihovny, pod-
statné je, aby byly schopny dát dohromady kvalitní 
statistická data, zejména ekonomického charakte-
ru. Pro hodnocení se většina údajů přebírá ze stati-
stického výkazu, tj. nepředstavuje to ztrátu času na 
vyplňování údajů.
Zájemci o vstup do benchmarkingu se mohou hlásit 
u lucie.machackova@nkp.cz Pokud jste dříve v Ben-
chmarkingu byli, ale ztratili jste kontakt, napište, 
vaše data zůstala uložena a lze je jen doplnit.

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

Oceněná knihovna Handicap Friendly 
Knihovna Kroměřížska

Ráda bych vás informovala, že i přes současnou 
náročnou situaci v knihovnách se dějí i velké krás-
né věci. Ještě před uzavřením/omezením činnos-
ti knihoven se nám podařilo provést zhodnocení 
bezbariérovosti v rámci Standardu Handicap Frien-
dly pro oblast přístupnosti pro lidi s tělesným po-
stižením v Knihovně Kroměřížska. Jedná se o první 
knihovnu, která se do této oblasti pustila. 
S velkou ctí vás chci informovat, že Knihovna Kro-
měřížska - příspěvková organizace byla hodnotiteli 
posouzena a shledána přístupna pro osoby s těles-
ným postižením. Naplňuje Standard a Metodiky 
Handicap Friendly.
Gratulujeme.

Helena Hubatková Selucká
Sekce Bezbariérové knihovny SKIP

Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: https://koncepce.knihovna.cz/metodiky-standardu-h-
andicap-friendly-vysly-knizne/

https://knihovna.hradistko.cz
https://knihovna.hradistko.cz
https://www.facebook.com/Knihovna
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
mailto:lucie.machackova@nkp.cz
https://koncepce.knihovna.cz/metodiky
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Projekt S knížkou do života pokračuje 
Bookstart - rok třetí

Milé kolegyně, milí kolegové,
Počátek letošního podivného roku přesunul náš zá-
jem k jiným věcem.
Ale pomalu se vracíme k pracovnímu normálu a vě-
řím, že v pořádku a v alespoň relativním zdraví. A už 
plánujeme a připravujeme své aktivity pro nejbližší 
budoucnost. Při této příležitosti bych chtěla připo-
menout i náš společný projekt S knížkou do života 
(Bookstart). Dobře jsme ho nastartovali, odzkoušeli 
a "rozjeli" a myslím, že můžeme říci, že jde o projekt 
úspěšný a také nepochybně velmi potřebný.
Jeho první etapu jsme společně zvládli, našim 
prvním "bookstartovým" dětem budou v r. 2021 
už tři roky! A to je čas pro novou injekci jejich  
(a naší) čtenářské aktivitě. Slíbili jsme si na začátku, 
že bookstartové děti dovedeme až do školy, tedy  
k opravdovým čtenářským kompetencím, které ob-
vykle oceňujeme Knížkou pro prvňáčka. Než ji ale 
získají, připravujeme jim u příležitosti jejich 3 let 
druhý knižní set. Knihovna je tak bude opravdu pro-
vázet od narození až k získání čtenářských ostruh.
Všechny, kdo jste zapojeni v projektu, proto prosím: 
promýšlejte na rok 2021 (a dále) nejen objednáv-
ky setů pro novorozence, ale také setů pro tříleté. 
Jistě, bude to dvojí práce - a také větší výdaje, což 
bude v nejbližší době v některých knihovnách určitě 
problém. Přesto: nenechme projekt padnout nebo 
vyšumět!
A Vy, kdož jste se z různých důvodů obávali práce  
s nejmenšími, zkuste se připojit k projektu zatím 
třeba tímto druhým setem a prací s tříletými dět-
mi! Možná časem zjistíte, že si můžete potom trouf-
nout i na batolata a v dalším roce objednáte i sety 
pro nejmenší.
Jak pracovat s věkovou kategorií 3-6letých, Vám po-
radí připravovaná metodika a příklady úspěšných 
scénářů aktivit, kterou pro všechny letos připra-
vujeme. Připomínáme všem, že v projektu nejde  
o práci s mateřskými školami, ale o aktivity pro děti 
a jejich rodiče. 
Více o setech a jejich objednání, ale i o projektu sa-
mém, najdete na https://www.sknizkoudozivota.
cz/.
Budete-li potřebovat více informací o pravidlech 

Zdroj: https://www.sknizkoudozivota.cz/

zapojení do Bookstartu, nebojte se na mne obrátit. 
Co budu vědět, poradím, co nebudu, zjistím.
Zapojené knihovna si projekt pochvalují, připojte se 
i Vy!!!
Těšíme se na Vaše objednávky a připojení do ros-
toucího společenství, které chce dětem otevřít ces-
tu S knížkou do života!

Za organizační štáb srdečně zdraví Vaše kamarádka
Zlata Houšková

Zdroj: e-konference Andersen

Anketa k připravovanému článku - inspira-
tivní ženy v knihovnické profesi 

Milé kolegyně a milí kolegové,
ráda bych Vás touto cestou poprosila o spolupráci 
na připravovaném článku do dalšího čísla časopisu 
Impulsy. Připravovaný článek se věnuje inspirativ-
ním ženám v knihovnické profesi.
Byla bych moc ráda, kdybyste se chtěli zapojit for-
mou ankety a napsali mi, která žena/ženy knihovni-
ce pro Vás byla/byly nebo je/jsou inspirací a proč.
Rozsah anketní odpovědi nechávám na Vašem uvá-
žení, klidně mi postačí několik vět či kratší odstavec. 
Vaše myšlenky, vzpomínky a inspirativní příspěvky 
bych potřebovala získat do 17. června 2020. Od-
povědi mi prosím posílejte na e-mail: cdc@kjm.cz, 
popř. na e-mail redakce časopisu: impulsy@kjm.cz.
Došlé odpovědi následně zpracuji do článku. Po-
kud příp. máte k dispozici i nějaký obrazový mate-
riál (fotky apod.), který byste mohli poskytnout do 
článku, budu rovněž moc ráda.

Pavlína Lišovská, Centrum dětského čtenářství, 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Zdroj: e-konference Andersen

https://www.sknizkoudozivota.cz
https://www.sknizkoudozivota.cz
https://www.sknizkoudozivota.cz
mailto:cdc@kjm.cz
mailto:impulsy@kjm.cz
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Nabídka výstav do knihoven

Možná by se vám po znovuotevření knihoven moh-
la hodit některá z výstav, které naše knihovna na-
bízí zdarma ve formátu PDF k vlastnímu vytištění. 
Nově do naší nabídky přibyla výstava Přírodní krásy 
Nového Zélandu, ukázky panelů najdete na https://
knihovna.prf.cuni.cz/novy-zeland. Upozorňuje-
me všechny zájemce, že výstavy nejsou zpracová-
ny profesionály, ale knihovníky. Pokud byste měli  
o kteroukoli z našich výstav zájem, pište na e-mail 
hartmano@prf.cuni.cz.

Květa Hartmanová, Knihovna PF UK
https://knihovna.prf.cuni.cz/ 

Zdroj: e-konference Knihovna

Noc literatury se bude konat na podzim

Předpokládaný termín Noci literatury 2020 je 7. říj-
na - tedy v rámci Týdne knihoven. Projekt organi-
zují Česká centra od roku 2006. Před šesti lety se  
k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) a počet měst, která se do projek-
tu zapojují, každoročně stoupá. Letos jich bylo více 
než 60 po celé České republice. Cílem Noci literatu-
ry je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou 
literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Pouka-
zuje také na důležitost multilingualismu a význam 
překladů z velkých i menších jazyků. Noci literatu-
ry se účastní i řada evropských i mimoevropských 
měst. Projekt se postupně rozrůstá a stává se kul-
turní akcí s mezinárodním přesahem.
Představujeme vám nový web - https://www.noc-
literatury.cz/! Máme z něho velkou radost a doufá-
me, že se vám bude líbit!

Adriana Krásová, Noc literatury/Literature Night
Zdroj: e-konference Knihovna

 

Bookstart pokračuje dál!

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 18. 5. 2020 je  
možné se zaregistrovat a objednat si knižní sety 
Bookstart pro rok 2021.
Registrace bude otevřena do 12. 7. 2020.  Na zákla-
dě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může 
být obnovena ještě v dalších termínech.
Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.
sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky
-ucasti/
Objednávejte, prosíme, na adrese: http://www.sk-
nizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formu-
lar/
POZOR! Na rok 2021 jsou připraveny již 2 typy setů:

 • pro nejmenší (0-3 roky),
 • pro tříleté děti (3-6 let) – NOVINKA! pro děti, 

které s projektem rostou již třetí rok, i pro ty, které 
se se svými rodiči nově zapojí.
I pro rok 2021 je cena každého setu 80 Kč, balení 
po 10 ks.
Nové objednávky 2021 pro nejmenší (0-3 leté) – 
obsah setu:
Nové autorské leporelo Radka Malého, 12 str. ka-
lendář - metodika pro rodiče (ilustr. M. Vydrová), 
aktualizovaný seznam literatury. 
Obal: kufřík, cena setu: 80 Kč.
Nové objednávky 2021 pro tříleté (3-6 let) – 
obsah setu:
Ilustrovaná pohádková knížka Ivony Březinové 
(ilustr. B. Buchalová), doporučené knížky (seznam 
podle témat), komiksový metodický sešit ve spolu-
práci s nakl. CREW, ukázkové číslo čas. Puntík. 
Obal: baťůžek, cena setu: 80 Kč.
Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také sou-
běžně doobjednat motivační sety na letošní rok 
(rok 2020). 
Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je 
možné řešit na adrese: objednavkybookstart@
knihovnahk.cz.
Kontakty pro připomínky a dotazy k projektu, 
k webovým stránkám, facebooku či zpravodaji 
Bookstartu jsou na adrese: http://www.sknizkou-
dozivota.cz/kontakt/.

tým Bookstart
Zdroj: e-konference Region

https://knihovna.prf.cuni.cz/novy
https://knihovna.prf.cuni.cz/novy
mailto:hartmano@prf.cuni.cz
https://knihovna.prf.cuni.cz
https://www.nocliteratury.cz
https://www.nocliteratury.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla
http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla
http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni
http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni
mailto:objednavkybookstart@knihovnahk.cz
mailto:objednavkybookstart@knihovnahk.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt
http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt
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Česká tleská
Projekt České televize

Česká televize (ČT) spustila nový projekt s názvem 
Česká tleská, který má pomoci pořadatelům kul-
turních akcí. Všichni, kdo chystají výstavu, koncert, 
představení, nebo jiný kulturní program, mohou 
posílat žádosti o podporu ve vysílání ČT. Organizá-
toři vybraných akcí budou vyzváni, aby přes aplikaci 
iReportér natočili videopozvánku, ze které následně 
televize vyrobí spot, který odvysílá na obrazovce. 
ČTK o tom informovala mluvčí ČT Karolína Blinková. 

Přihlásit se zájemci mohou na webové stránce htt-
ps://art.ceskatelevize.cz/360/ceska-tleska-ZrSDA, 
kde vyplní krátký formulář. 

První pozvánky by se v ČT mohly objevit ve druhém 
červnovém týdnu. "Zajímají nás všechny dobré 
kulturní akce z oblasti hudby, literatury, výstavnic-
tví, divadla, filmu, sochařství, výtvarného umění a 
dalších oblastí společenského života lokálního, re-
gionálního či celostátního. Ty, které se konají od 
poloviny června a v dalších letních měsících v Čes-
ké republice," uvedl výkonný ředitel ČT art Tomáš 
Motl, vedoucí projektu a jeden z šesti členů poroty, 
která bude události, jež získají podporu, vybírat.

Kromě něj se o výběr zasadí také režisér Aleš Kisil 
či moderátor ArtZóny Saša Michailidis. "Hlavním 
kritériem nebude velikost akcí. Ale, vedle nezbyt-
né kvality, především to, jaký význam mohou mít 
pro své fanoušky, diváky a posluchače, a jak oživí 
a obohatí kulturní nabídku v místech konání, tedy 
kdekoliv, i v těch nejmenších místech Česka. Porota, 
složená z lidí zběhlých v kultuře, dokáže toto velmi 
dobře posoudit, a tak věřím, že náš potlesk všem, 
kteří vrací kultuře život, bude hlasitý a oprávněný," 
dodal Motl. 

Po UčíTelce, vzdělávacím portálu ČT edu, webu Ne-
nudím se doma či stanici ČT3 je Česká tleská další 
nový projekt, tentokrát na podporu tuzemské kul-
tury. "V průběhu pandemie jsme pomohli vždy těm, 
kteří to nejpalčivěji potřebovali. Seniorům, kteří se 
cítili osamoceni, rodičům se vzděláváním jejich dětí, 
handicapovaným prostřednictvím překladů do zna-

kové řeči nebo skrytých titulků, neziskovým i chari-
tativním organizacím. A nyní, když se může pomalu 
vracet do života i kultura, chceme pomoci i jí," sdělil 
generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna

 

Časopis Impulsy tematicky o LGBT+ 
literatuře

Před krátkým časem vykouklo na svět letošní druhé 
číslo časopisu Impulsy, které vyšlo doslova v duho-
vých barvách a zaměřilo se na LGBT+ literaturu. 
Toto stále aktuální a ožehavé téma je součástí na-
šich životů a promítá se právě i do dětských knih a 
titulů pro mládež.
Co se v časopisu dočtete? Jeden ze článků se věnuje 
metodickému uchopení tohoto tématu a pobídce, 
jak najít odvahu k uskutečnění záměru, mít pro-
gram s LGBT+ tematikou pro děti v knihovně.
Další z nich je napsán českým spisovatelem Theo 
Addairem, který se zamyslel nad tím, jaké to je psát 
o tomto tématu a ještě navíc pro mládež.
V neposlední řadě tu najdete také rozhovor o příno-
su LGBT+ knih pro (nejen) mladé čtenáře - Impulsy 
u kávy tedy pročtete u rozhovoru s transmužem, 
vášnivým mladým čtenářem, kterému bylo při na-
rození přisouzeno ženské pohlaví...
Dále určitě pro práci přijdou vhod také Impulsy 
na webu s tipy na množství odkazů a doporučení  
s LGBT+ tematikou a rovněž v rubrice Doporučuje-
me najdete představení řady knih s touto temati-
kou pro dětské i dospívající čtenáře.
Odkaz na aktuální číslo je zde: https://impulsy.kjm.
cz/aktualni-cislo.

Přejeme příjemné čtení na duhových vlnách!
Redakce časopisu Impulsy

Zdroj: e-konference Andersen

https://art.ceskatelevize.cz/360/ceska
https://art.ceskatelevize.cz/360/ceska
https://impulsy.kjm.cz/aktualni
https://impulsy.kjm.cz/aktualni
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Soutěž MARK 2020

SKIP ČR vyhlašuje již jedenáctý ročník soutěže pro 
nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/
ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána 
spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna 
roku 2020". Cílem projektu je podpořit a ocenit mi-
mořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků kniho-
ven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a 
ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru  
v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže:
Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR
Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný 
knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, 
stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru  
v období od 1.9. 2019 do 30.7.2020.

Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáh-
nout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2020.
Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, 
a to nejpozději do 30.7.2020 v tištěné i elektronické 
podobě na níže uvedenou adresu:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Sou-
těž MARK 2019 Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz
Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

Nominace musí být vyplněna na předepsaném 
formuláři. Materiály zaslané spolu s přihláškou 
se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných 
součástí musí být podány v uzavřené obálce na-
depsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2020"  
v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky. Návr-
hy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, 
budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné 
porotě! O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na 
základě veřejných nominací odborná porota jme-
novaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné 
se odvolat.

Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do fran-
couzských knihoven, který se uskuteční v květnu 
2021, a další ceny od vybraných sponzorů. Zadava-

tel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit 
vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návr-
hy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo 
pokud bude předložen pouze jediný návrh.
Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracov-
níků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference SKIP

Nabídka pro knihovny: Kouzelné čtení

Seznamte se s Kouzelným čtením https://www.
kouzelnecteni.cz/. Knihy s elektronickou tužkou se 
staly věrným kamarádem dětí a nepostradatelným 
pomocníkem rodičů v mnoha rodinách. Věříme, že 
obohatí i nabídku vaší knihovny a potěší vaše čte-
náře.
Jak elektronická tužka funguje? Je to velmi jedno-
duché. Slouží jako čtečka speciálního kódu, který je 
ukryt přímo na stránkách knih. S pomocí elektronic-
ké Albi tužky knihy poutavou formou předají nejen 
spoustu užitečných informací, ale převypráví celé 
příběhy. Díky speciální technologii mohou knihy 
plně využívat i děti v předškolním věku, které ještě 
neumí číst. Pro svou velkou rozmanitost je však Kou-
zelné čtení využíváno i staršími dětmi a dospělými. 
Kromě knih najdete v nabídce i interaktivní mluvící 
pexesa, puzzle a další vědomostní nebo postřehové 
hry. Světem zábavy čtenáře provází hlasy známých 
českých osobností.
Díky velkému zájmu jsme se rozhodli vyjít vám, 
knihovníkům, vstříc, a tak si nyní můžete Kouzelné 
čtení do knihovny zakoupit s bezkonkurenční slevou  
30 %.
Objednávky knihoven jsou vyřizovány prostřednic-
tvím speciálního e-shopu. V nabídce najdete kromě 
Kouzelného čtení i deskové a karetní hry a drobné 
dárky. Na všechny tyto položky platí sleva 30 %. 
Stačí jen zaregistrovat vaši knihovnu a můžete začít 
objednávat. 
Ozvěte se nám, rádi vám s registrací a objednávkou 
pomůžeme!

Jana Vosáhlová, Albi,  
e-mail: jana.vosahlova@albi.cz, tel. 730 598 146 

Zdroj: e-konference SKIP

mailto:skip@nkp.cz
https://www.kouzelnecteni.cz
https://www.kouzelnecteni.cz
mailto:jana.vosahlova@albi.cz
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Představujeme obecní knihovny kraje

Místní knihovna Libušín
Přemyslova 765, 273 06 Libušín
E-mail: knihovna.mestolibusin@seznam.cz
https://www.mestolibusin.cz/mesto-1/knihovna/
knihovnice: Dagmar Třešková

 • počet obyvatel: 3.145 
 • počet čtenářů: 59
 • počet návštěvníků za rok: 455
 • počet knihovních jednotek: 6.180
 • hodiny pro veřejnost za týden: 11
 • pověřená knihovna: Středočeská vědecká  

ooiknihovna v Kladně

Libušínská knihovna se nachází v Domě pro seni-
ory. Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny  
v týdnu. 
V knižním fondu bylo k 31.12.2017 cca šest tisíc 
knih ze všech oblastí literatury pro děti, mládež a 
dospělé čtenáře. Kromě těchto knih nabízíme čte-
nářům knihy z výměnného fondu, který ročně ně-
kolikrát obnovujeme. 
Pro veřejnost je k dispozici internet s tiskárnou. 
Máme zde dětský koutek s hračkami, aby si dospě-
lí mohli v klidu četbu vybírat. Pro občany, kteří se  

z důvodu svého zdravotního omezení nemohou do 
knihovny dostat, nabízíme donášku knih domů.
Knihovna spolupracuje s mateřskou i základní ško-
lou. Na základní škole pořádá v rámci výuky besedy 
na různá témata. Podílí se také na přípravě různých 
akcí, např. Noc s Andersenem. 
Vzhledem k tomu, že knihovna sídlí v Domě pro 
seniory, bychom rádi pořádali pravidelná posezení  
s knihou pro jeho obyvatele. 

Dagmar Třešková
Místní knihovna Libušín

mailto:knihovna.mestolibusin@seznam.cz
https://www.mestolibusin.cz/mesto-1/knihovna
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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

 

 

Srstka, Jiří, 1958-
Autorské právo a práva související : vysokoškolská 
učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, 
Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, 
Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra 
Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František 
Vyskočil, Petra Žikovská. -- 2. aktualizované vydání. 
-- Praha : Leges, 2019. -- 432 stran. -- (Student)
ISBN 978-80-7502-386-5

Smejkal, Vladimír, 1955-
Bezpečnost informačních systémů podle zákona  
o kybernetické bezpečnosti / Vladimír Smejkal, To-
máš Sokol, Jindřich Kodl. -- Plzeň : Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- 378 stran 
: ilustrace
ISBN 978-80-7380-765-8

Cave, Roderick, 1935-
A history of children's books in 100 books / Rode-
rick Cave and Sara Ayad. -- Buffalo ; RIchmond Hill : 
Firefly Books, 2017. -- 272 stran : ilustrace (převáž-
ně barevné), faksimile
ISBN 978-1-77085-957-9

Výběr z novinek z fondu Knihovny knihov-
nické literatury Národní knihovny ČR
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