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Mgr. Václav Švenda, Eva Jirková, Mgr. Adéla Šípová, 
Andrea Vítová, Věrka Drozdová, Ivana Urbanová, Eva 
Lišková, Ing. Jarmila Vidová, Ing. Tomáš Ondrášek, 
Ing. Lukáš Halenkovský

Foto: SVK Kladno

Ocenění v tomto roce získalo sedm knihovnic z pěti 
knihoven:

Irena Smolíková, Ivana Urbanová, Věrka Drozdová, 
Obecní knihovna ve Stříbrné Skalici 
(Obsluhovaný region Benešov);

Eva Lišková, Obecní knihovna Únětice 
(Obsluhovaný region Kladno);

Eva Jirková, Obecní knihovna ve Veltrubech
(Obsluhovaný region Kutná Hora);

Andrea Vítová, Místní knihovna v Liběchově 
(Obsluhovaný region Mladá Boleslav);

Ing. Jarmila Vidová, Obecní knihovna Dolní Břežany
(Obsluhovaný region Příbram).

Všem oceněným gratulujeme!
V našem bulletinu Vám postupně přineseme 
medailonky knihoven, v nichž oceněné paní 
knihovnice pracují.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně ve 
spolupráci se Středočeským krajem ocenila 
nejlepší knihovníky z neprofesionálních knihoven 
za tento rok. Slavnostní předání titulů Středočeský 
Kramerius 2022 se uskutečnilo 5. 10. 2022 za 
přítomnosti radního pro kulturu, památkovou péči 
a cestovní ruch Středočeského kraje Mgr. Václava 
Švendy, senátorky Mgr. Adély Šípové, ředitele 
Knihovnického institutu PhDr. Víta Richtera a dalších 
vzácných hostů. 
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Rekonstrukce depizitáře v přízemí Městské 
knihovny Kolín - červen - srpen 2022

Nový depozitář v MěK Kolín
Městská knihovna Kolín sídlí od roku 1948 v budově, 
kde v období 1. republiky bývala Živnostenská 
banka. Prostory pro veřejnost ani skladové prostory 
tedy nejsou ideální a nevyhovují současným 
požadavkům. Ve volném výběru dospělého 
oddělení je čtenářům k dispozici necelá třetina 
knižního fondu. 

Většina (zejména naučné) literatury je umístěna  
v depozitářích – v přízemí a ve sklepě. Depozitář  
v přízemí měl původní prkennou podlahu a kovové 
regály. Sklep je vlhký a hůře dostupný. V loňském 
roce se nám podařilo přesvědčit vedení města, že 
i když jsou na stole plány na výstavbu nové budovy 
knihovny, vyplatí se investovat do rekonstrukce 
depozitáře. V rozpočtu města byly vyčleněny 

potřebné prostředky na stavební úpravy a  
z rezervního fondu Městské knihovny se naplánovala 
úhrada posuvných regálů.
Po povinném kolečku papírování, které je při těchto 
úpravách nutné, se nám podařilo vysoutěžit stavební 
firmu, což nebylo v současné době nedostatku 
stavebního materiálu nic lehkého. Pro nás jako 
knihovnu to bylo jednodušší v tom, že stavbu měl na 
starosti zřizovatel (odbor investic města), dodavatel 
regálů byl subdodavatelem stavební firmy. 

Během měsíce června jsme museli vyklidit prostory 
stávajícího depozitáře a nastala klasická otázka: kam 
s knihami? Podařilo se nám vyčlenit část výstavního 
sálu a knihy jsme v banánových krabicích naskládali 
v několika řadách do výšky, kam jsme dosáhli. 
Knihy jsme stěhovali z přízemí do patra a byli jsme 
velmi vděčni za výtah. Rozebrali jsme staré regály 
a prostor byl připraven pro stavební firmu. Ta 
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nastoupila poslední červnový týden a následovalo 
rozebrání původní podlahy, vybrání násypu pod 
podlahou, oprava zdí, nové štuky a omítky, vylití 
nové betonové podlahy, usazení kolejnic pro 
regály, výmalba, výměna světel a montáž regálů. Po 
dvou měsících nám stavební firma předala zpátky 
náš „nový“ depozitář a my jsme si zopakovali 
rozcvičku s banánovými krabicemi a stěhováním 
knih. Tentokráte z patra do přízemí. Začátkem září 
jsme mohli umístit štítky na regály a konečně začít 
čtenářům půjčovat i knihy, které se nevejdou do 
volného výběru a které byly celé léto pro čtenáře 
nedostupné.

Zájemce o prohlídku našeho nového depozitáře rádi 
provedeme při návštěvě kolínské knihovny osobně, 
pro ostatní přikládám alespoň pár fotografií.

Mgr. Libuše Vodičková, ředitelka MěK Kolín
Foto: Městská knihovna Kolín

Škola a knihovna -  
projekt Učíme se příběhem

Způsobů, jak propojovat školu a knihovnu, tedy, 
jak dětem objevovat svět literatury a jak je vést 
ke čtení, je jistě mnoho. Eva Bělinová z Nové 
školy, o.p.s. a knihovnice Petra Kobelová z obce 
Vrdy představují tříletý vzdělávací cyklus Učíme se 
příběhem, který stojí na spolupráci 2. stupně ZŠ a 
knihovny a kultivuje dětské čtenářství, konkrétně  
v oblasti naratologie – umění vyprávět příběh.
Nechte se inspirovat a poslechněte si na https://
open.spotify.com/episode/5t3Ii8014q8ul94n4O-
HqOz

Zdroj: podcast Národního pedagogického institutu

Beletrion
Začtěte se do pečlivě vybraných úryvků, 
které s vámi zůstanou

Objevujme literaturu a prohlédněme si Beletrion.
Úryvky textů vás mají potěšit, naladit, nadchnout 
nebo inspirovat. Najděte svoji další oblíbenou knihu 
nejen  z klasické, ale i současné české  a slovenské 
literatury. Nebo se jen nechte vtáhnout do krajiny 
textu. Všechny úryvky vedou na knihy, které jsou 
celé dostupné k přečtení zdarma a bez registrace.
Za Beletrionem stojí Městská knihovna v Praze, 
Katedra informačních studií a knihovnictví na MUNI 
a technologická neziskovka Next-book.

Zdroj: https://beletrion.cz/
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Výročí knihovny v Milovicích

Sté výročí od svého založení v letošním roce oslavila 
Městská knihovna Milovice.
Na příjemnou slavnost byli pozváni zástupci obce, 
knihovníci ze spřátelených knihoven a další hosté. 
Milovické knihovnice připravili hezký program a 
tak na hosty kromě pohoštění čekala malá exkurze 
do minulosti knihovny v podobě prezentace  
s příjemným komentářem, možnost prohlédnout 
si staré kroniky knihovny i komentovaná prohlídka 
místního kulturního domu.
V roce 1922 Osvětový sbor v Milovicích převzal 
do správy obecní knihovnu. Ta měla ve fondu 120 
darovaných knih, které se vešly do jedné skříně. 
Funkci knihovníka vykonával pan Alois Handl. 
Knihovna sídlila v kabinetu místní obecní školy  
v ulici 5. května.
Během mnoha let existence knihovny se ona 
několikrát stěhovala a postupně rozšiřovala svůj 
knihovní fond i další služby. Celou historii milovické 
knihovny si můžete přečíst na https://knihovna.
mesto-milovice.cz/historie-knihovny/ds-1007/
p1=1081.
Milovické knihovně přejeme štástná nadcházející 
léta a jejím knihovnicím nekončící radost z práce 
se čtenáři a knihami. Gratulujeme k úctyhodnému 
výročí!

Zdroj: https://knihovna.mesto-milovice.cz/
Fotografie: MěK Milovice

V milovické knihovně se sešli hosté k oslavě výročí 
knihovny a byli mile přivítáni paní ředitelkou  
Mgr. Veronikou Brynychovou.

Knihovna byla opravdu slavnostně vyzdobena.

Nechyběl ani krásný knihovnický dort.

Prohlídku kulturního domu jsme si všichni také 
nadšeně užili.
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Městská knihovna roku 2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR letos 
vyhlásil již 13. ročník soutěže o nejlepší Městskou 
knihovnu roku 2022. Záštitu nad soutěží převzal 
Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší 
české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány 
městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění 
veřejných knihovnických a informačních služeb.
Vítězkou letošního ročníku se stala Městská 
knihovna Frýdek-Místek z Moravskoslezského kraje. 
Na druhém místě se umístila Městská knihovna 
Valašské Meziříčí ze Zlínského kraje, na třetím místě 
byla Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice 
z Plzeňského kraje.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 4. října 
2022 v Zrcadlové kapli Klementina.
Důstojnou kandidátkou za Středočeský kraj byla 
Městská knihovna Benešov. I přes velkou podporu 
se však v silném ročníku soutěže neumístila 
medailově. Bude mít ale jistě příležitost zapojit se 
znovu, někdy v budoucnu.
Všem oceněným knihovnám gratulujeme!

Zdroj: https://www.skipcr.cz/

Knihovna roku

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání 
knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí  
o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria 
pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce 
knihoven i existenci nutných základních podmínek 
vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním  
z podnětů pro přeměnu knihoven především 
v malých městech a obcích na moderní centra 
kulturního a společenského života a zvýšení jejich 
prestiže.
Kategorie základní knihovna:
Hlavní cenu a částku 70 000 získala Místní veřejná 
knihovna v Praze Dolních Chabrech.
Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní 
knihovna“ získaly Knihovna Smrčná, Kraj Vysočina a 
Knihovna městyse Choltice, Pardubický kraj.
Kategorie významný počin v oblasti poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb:
Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala Národní 
knihovna ČR za vydání publikace „Jak řídit knihovnu: 
příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven“.
Zvláštní ocenění a diplom získala Městská knihovna 
Litomyšl za projekt „TA BOŽENA“.
Všem oceněným knihovnám gratulujeme!

Zdroj: https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-
ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2022

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/

Nejlepší knihy dětem 2021/2022

 

Ta Božena!
Projekt Městské knihovny Litomyšl a 
Městské galerie Litomyšl

Projděte si osm zastavení v Litomyšli a České 
Třebové a nahlédněte je očima zvídavého turisty, 
čtenáře nebo hravého dítěte. Cestu propojuje text 
povídky známé české spisovatelky Markéty Pilátové. 
Najděte místo, QR kód, čtěte a poslouchejte!
Dozvíte se zajímavé informace o daném místě ve 
vztahu k naší slavné spisovatelce. Pro malé poutníky 
je na každém místě připravený úkol v rámci hry pro 
děti. Své putování můžete začít kdekoliv.
Můžete si naplánovat výlet s poučením pro děti i 
dospělé ;-)

Zdroj: https://tabozena.cz/
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Portál Knihovny.cz

Ocenění pro portál

Vedoucí odboru Knihovny.cz, Martin Krčál, byl 
oceněn medailí Z. V. Tobolky za rozvoj portálu 
Knihovny.cz. Medaile je oceněním celého týmu, 
který za vývojem stojí a zároveň všech, kteří 
přispívají k jeho rozvoji. Děkujeme a gratulujeme!  
  

Novinky na portálu

Využijte některé z nových funkcí, které na portál 
přes léto přibyly. Mezi užitečné funkce se zařadila 
možnost filtrovat výsledky podle svých knihoven. 
Stačí se na portál přihlásit a v levém panelu s filtry 
kliknout u Instituce na ikonu domečku. Následně se 
výsledky vyhledávání omezí na knihovny daného 
uživatele. 
Vyhledávání v e-knihách jsme rozšířili o nabídku 
služeb Palmknihy a Bookport u vybraných knihoven 
a postupně budeme doplňovat další.
Kromě toho máme v nabídce e-knihy z Městské 
knihovny v Praze, Open Library a Nakladatelství 
Munipress. Filtrovat si je můžete v levém menu  
v položce Instituce -> Ostatní zdroje -> Producenti 
e-knih.
Nově zapojenou knihovnou ze Středočeského kraje 
je Městská knihvona Nymburk. Gratulujeme!
Informujte své čtenáře o portálu Knihovny.cz.

Zdroj: EDUletter Knihovny.cz

Změny ve statistickém výkaznictví knihoven 
od roku 2022

Článek v časopisu Duha hezky shrnuje změny ve 
statistickém výkazu pro rok 2022. 
Prostudovat si je můžete již nyní na https://duha.
mzk.cz/clanky/zmeny-ve-statistickem-vykaznictvi
-knihoven-od-roku-2022.

Zdroj: časopis DUHA

 

Mediální gramotnost má samostatnou  
stránku na Wikipedii

Mediální gramotnost představuje – zjednodušeně 
vzato – lidskou dovednost přístupu k médiím, 
chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu 
a případně též schopnost vytvářet vlastní sdělení.
Samotný pojem mediální gramotnosti se v Česku 
hojně používá v různých odvětvích.
Pro termín lze najít více definic, které se od sebe 
více či méně liší, v základu jsou si však dosti 
podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký 
účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak 
například definice pedagogické, mediálněvědní 
nebo jazykovědné, politické a zákonné. V Česku je 
diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí  
o školní mediální výchově.
Knihovny jsou důvěryhodnými institucemi, které 
lidem zprostředkovávají informace a data. Zároveň 
mohou pomoci se zorientováním ve světě médií a 
s  ověřováním pravdivosti nejrůznějších informací.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediální_
gramotnost
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Čtenářská lekce: Poznáváme sami sebe
Prožitková akce pro starší žáky - může jim poskytnout 
podklady a inspiraci pro následné studijní či učební 
směřování. Předpokladem je, že pro správné 
rozhodování žáci potřebují dobře znát svou 
přirozenost a osobnost. Kromě sebepoznávacích 
aktivit si představujeme knihy z oborů psychologie, 
výchovy a vzdělávání a dalších společenských věd, 
tím se žáci zároveň učí lépe orientovat v naučném 
oddělení knihovny. Více na https://duha.mzk.cz/
clanky/ctenarska-lekce-poznavame-sami-sebe

Vybrali jsme pro Vás z časopisu DUHA

Obecní knihovna a komunitní centrum Kostelní 
Lhota
O činnosti knihovny, komunitního centra a 
spolkových činnostech v obci si můžete přečíst 
na https://duha.mzk.cz/clanky/obecni-knihovna-
komunitni-centrum-kostelni-lhota

Zdroj: https://duha.mzk.cz/

Letošní kulatá výročí středočeských 
knihoven 

1862 - založena Veřejná městská knihovna v Čisté
1862 - založení knihovny v Dolním Bousově
1862 - založení obecní knihovny v Úvalech
1872 - založení Čtenářské besedy s knihovnou  
kkkkkkv Novém Kníně
1872 - založení Občanské knihovny v Poděbradech
1882 - založen Čtenářský spolek Bořický v Milíně
1882 - založení knihovny Občanskou besedou  
kkkkkkv Sedlčanech 
1892 - založení knihovny Jana Amose Komenského 
kkkkkkKlobuky
1892 - zahájení knihovnické činnosti ve Velvarech
1892 - založení Čtenářské besedy v Žebráku
1922 - první zmínka o knihovně v Milovicích
1922 - založení Obecní knihovny Rožďalovice
1922 - založení obecní knihovny v Řevnicích
1952 - založení knihovny ve Velimi
2002 - založení Městské knihovny Kladno, p. o.

Zdroj: Knihovny Středočeského kraje. Autor úvodu Jiři-
na KÁDNEROVÁ. Kladno: Středočeská vědecká knihovna  
v Kladně, 2004. ISBN 80-85191-46-6.

Pěkné infografiky k využití v knihovně
Připravuje Ústřední statistická knihovna

Vydařené infografiky za posledních pět let si můžete 
prohlédnout na stránkách Českého statistického 
úřadu https://www.czso.cz/csu/czso/infografiky.
Namátkou vybíráme zveřejněná témata:
• Mikuláš
• Myslivost
• Vánoce
• Voda
• Cizinci u nás atd.
V minulém roce to byla např. témata:
• Nakupování
• Ženy ve vědě
• Den dětí
• Naše lesy atd.
Můžeme je v knihovně využít třeba pro práci  
s dětmi nebo je jen jednoduše zveřejnit.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/infografiky

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/infografiky
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Horová, Iva, 1958-
Archiv, který nebyl : sto let pokusů o národní 
zvukový archiv / Iva Horová a kolektiv. -- Vydání 
první. -- Praha : Národní muzeum, 2022. -- 212 stran
ISBN 978-80-7036-701-8

Nutil, Petr, 1981-
Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce 
postpravdivým světem / Petr Nutil. -- První vydání. 
-- Praha : Grada, 2018. -- 189 stran : ilustrace
ISBN 978-80-271-0716-2

Modráková, Renáta, 1978-
Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na 
Pražském hradě / Renáta Modráková. -- 1. vydání. 
-- Praha : Národní knihovna České republiky, 2022. 
-- 611 stran : faksimile
ISBN 978-80-7050-751-3

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

Svobodný přístup k informacím ; Elektronické 
komunikace : zásadní změny zákona od roku 2022 ; 
Egovernment : elektronické úkony, základní registry, 
informační systémy veřejné správy, elektronická 
identifikace, právo na digitální služby, přístupnost, 
služby vytvářenící důvěru : zásadní změny zákona 
o základních registrech ; Kybernetická bezpečnost 
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