MEZI NÁMI

2019, ročník 10, číslo 7

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
www.svkkl.cz

INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN
KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem
Středočeský Kramerius 2019
Paní Ing. Martina Hrubešová je dobrovolnou
knihovnicí v knihovně v Úholičkách, obsluhovaný
region Kladno. Dne 2. října 2019 byla odměněna za
své působení v knihovně. Získala titul Středočeský
Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se oceněné
paní knihovnice zeptali:
Paní Hrubešová, jak vnímáte ocenění Středočeský
Kramerius? Velmi si toho ocenění vážím a to zejména proto, že naši knihovnu a moji práci v ní posuzovaly profesionální knihovnice, které dobře znají celou historii přerodu úholičské knihovny. Domnívám
se, že existence Krameria je výborným počinem a
zároveň i motivací pro nás neprofesionální knihovníky. Je moc fajn slyšet, že naše práce má smysl a
vnímají a oceňují ji i lidé mimo naše malé vesnické
komunity.

Vaši čtenáři jistě vědí, že jste tento titul získala? Jaká
byla jejich reakce? Facebook a vesnické tamtamy
fungují spolehlivě a tak mi ještě tentýž den gratulovala spousta lidí. Milé uvítání mě čekalo i v knihovně, naše paní starostka se sekretářkou mi udělaly
oslavnou nástěnku s fotkami z předávání cen a můj
radostný pocit ještě umocnily velkou bonboniérou.
Celý týden jsem chodila s úsměvem od ucha k uchu.
Tak to opravdu moc milé. Povězte nám, v čem je
Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji představit,
prosím. Jedinečná? … to je složitá otázka, protože čtenáře, knihy a akce má každá knihovna. Naše
obec má přes 700 obyvatel a do knihovny jich chodí
kolem stovky. Máme 5 000 knih a 6 druhů časopisů.
To jsou statistická fakta. Jedinečná - já bych řekla, že naše knihovna je takový vymazlený ostrůvek.
Hned to vysvětlím, jsem přesvědčená, že knihovnu
dělá příjemné prostředí, přívětivý přístup a pěkné
knihy a to jak literárními kvalitami, tak i vzhledem
(pěkně obalené, udržované). No a to u nás najdete,
knihovna je nevelká, ale opravdu pěkná a útulná,
převládá jemná zelená – barva to uklidňující. Děti
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Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? Máme
velké štěstí, že u nás máme akční, praktickou a až
neuvěřitelně pracovitou starostku, která se snaží
spolu se zastupitelstvem podporovat různé spolky,
sportovní aktivity a samozřejmě knihovnu. Berou
knihovnu jako přirozenou součást a službu pro veřejnost, a tak mám všestrannou podporu. Příklad
z akce Noc s Andersenem - bylo téma Čtyřlístek,
paní starostka nezaváhala ani minutu a přišla nám
dělat Fifinku vyparáděná v růžových šatičkách a na
hlavě ouška.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala
k práci knihovnice a jaká je / byla Vaše původní profese? Moje původní, a musím se přiznat, že nemilovaná, profese byla ekonom. Před sedmi lety vypsala
obec výběrové řízení na místo knihovnice a jediným
požadavkem byla láska ke knihám a kladný přístup
k dětem. Vzhledem k tomu, že jsem tou dobou
hledala práci na pár hodin týdně, knihy miluji a
k dětem mám vřelý vztah, to pro mne byla odpověď

se válí po zemi na polštářích, dospělí si lebedí s časopisy v křesílkách. Moje nejoblíbenější chvíle jsou,
když se děti rozloží s knížkami po knihovně a několik dospělých si navzájem doporučuje knihy, které si
v knihovně půjčili. To jsou okamžiky, kdy si bytostně
uvědomuji, že tahle práce má smysl.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihovny?
Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Snažím se, aby
byla knihovna stále v povědomí úholičských. Každý
měsíc se v místních novinách dozví, co knihovna
chystá nebo jaké nové knihy v ní najdou. Vylepuji po
vsi pestrobarevné plakáty. Akce pro dospělé u nás
moc nefungují, ale skrze akce pro děti se dostanu i
k rodičům. Jakmile je ve vsi nějaká akce pořádaná
obecním úřadem, snažím se poukázat na knihovnu.
Na poslední celovesnické akci 28. září jsem se oblékla do kroje a s košíkem plným knížek a nápisem
knihovna jsem kroužila mezi lidem a propagovala
knihovnu. Z tohoto odpoledne máme dva nové čtenáře. To jste zvolila docela originální propagaci :-)

z hůry. Měla jsem sice trochu naivní představu, že
si půjdu na čtyři hodiny sednout do knihovny půjčovat lidem knihy, pak zamknu a s úsměvem odkráčím domů. Realita byla ovšem taková, že knihovna
byla v naprosto šíleném stavu. Špína, plíseň, všude
hromady knih a hlavně jen pět otrlých čtenářů. Následovalo uklízení, vyhazování, malování, propagace knihovny atd. Umíte si zřejmě představit to neuvěřitelné množství práce, navíc za uplynulé období
sedmi let jsme knihovnu stěhovali dvakrát… Je za
Vámi velký kus práce. To uzná každý, kdo se jednou
stěhoval. A stěhovat knihovnu je mnohonásobně
horší.
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Řekněte, co Vám dnes působí největší radost? Jak už
jsem zmínila, jsou to lidé v knihovně. Mám ráda takový ten šrumec, když se sejde několik rodin a děti
si prohlížejí knížky a štěbetají, někdo se na něco ptá,
dalšímu pípám výpůjčky, navzájem si doporučujeme co číst a je to takové živé. Další věc, co mi udělá
radost, je, když někoho přivedu zpět ke čtení nebo
se trefím s vybranou knížkou do vkusu čtenáře, to
jsou takové drobné knihovnické radosti.
A naopak co Vás tak trochu trápí (rozumí se
v knihovně)? Že existují čtečky a velké knihovny
v Praze, kterým samozřejmě nemohu konkurovat…
Ale vážně, ráda bych, aby četli i náctiletí. I když
mám tu zkušenost, že se někteří po zdárném zdolání puberty do knihovny vrací, tentokrát už coby
dospělí čtenáři.

Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč? Určitě bych si vybrala Bibli v nějakém moderním překladu. I kdyby mě z ostrova nezachránili, měla bych
do konce svého života materiál k přemýšlení.
Máte vůbec čas na své další koníčky? Prozradíte
nám ještě něco ze svého soukromí? Člověk si udělá
čas na to, co má rád nebo na to, co považuje za důležité. Já se snažím zpomalit a uvědomit si, že mezilidské vztahy vyžadují čas a péči. Zároveň se učím
být i laskavá sama k sobě a dopřát si odpočinek nejlépe u šicího stroje nebo s knížkou.
To jste vyjídřila moc pěkně, paní Hrubešová. Přejeme Vám spokojené čtenáře, krásné knihy kolem
sebe, taky trochu toho zpomalení a spoustu času,
který si užijete sama pro sebe.
Moc Vám děkujeme za rozhovor.

Dobříšská knihovna vydává komiks

Ceny za literaturu pro děti a mládež
SUK - čteme všichni 2019

Milé kolegyně, milí kolegové, prosíme Vás o podporu projektu, na kterém nám velice záleží.
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atraktivní
formě barevného uměleckého komiksu renomovaného autora Karla Jerieho. Hledáme možnosti
financování tohoto projektu a prosíme vás o jeho
podporu. Přispět je možné na sbírkový účet č. 1159851610297/0100, pomůže nám jakákoli částka!
Za dvacku děkujeme, za stovku se klaníme, za dvě
stovky pošleme malý dáreček, za pětistovku pošleme výtisk komiksu.
Znalost místních pověstí považujeme za důležitý
úvod k poznání lokální historie, proto s nimi každoročně pracujeme s žáky 4. tříd ZŠ. Původní materiály jsou již bohužel zastaralé (nesrozumitelný jazyk,
neatraktivní vydání s minimem ilustrací), tak doufáme, že se nám je podaří vydat v nové podobě. Za
sebemenší podporu velmi děkujeme!

Na podporu čtenářské gramotnosti vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 27. ročník ankety SUK - čteme všichni.
Cílem akce je ocenit hodnotná literární díla vydaná
pro děti a mládež v roce 2019. V letošním roce se
cena vyhlašuje ve třech kategoriích.
Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři pro nejoblíbenější knihu českého i zahraničního autora a Cenu učitelů uděluje
odborná porota knihám českých autorů. Pokud byste se rádi se svými dětskými čtenáři zapojili do hlasování, velmi bychom to uvítali. Hlasovat lze také
elektronicky na stránkách soutěže.
Novinkou v letošním roce je kategorie Počin školních knihoven, která si klade za cíl ocenit inspirativní projekty realizované školními knihovnami.
Hlasy dětí lze zasílat formou elektronického hlasování či poštou do 29. února 2020 a přihlásit počin
školní knihovny lze do 31. 12. 2019. Více informací na stránkách https://www.npmk.cz/knihovna/
sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.

Katka Pechová, Městská knihovna Dobříš
Zdroj: e-konference Andersen
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Den pro dětskou knihu v Kolíně
V sobotu 30. 11. uspořádala Městská knihovna Kolín tradiční akci pro děti a jejich doprovod – Den
pro dětskou knihu.
V letošním roce se knihovna proměnila v různé
státy či kontinenty. U dveří přivítal příchozí turista
a každému rozdal „pas“ - cestovní kartu. Ve všech
podlažích knihovny čekaly na děti různé úkoly, hry
i poučení.
Dospělé oddělení obsadili dřevorubci z USA a Kanady. Úkolem dětí bylo podle šišek poznat jehličnany, podle stop zvířata typická pro severní Ameriku.
V Kanadě se děti musely trefit pomocí hokejky pukem do brány a v Americe pro změnu hrály curlig.

koupit si knihy se slevou z nakladatelství Albatros a
Useborn.
A pak už na všechny čekaly číňanky, které vydávaly knižní ceny, za které děkujeme všem sponzorům
- Euromedia, Albatros, Robimaus, Knihcentrum,
Mindok a Čtyřlístek.
V půl dvanácté jsme vyhlásili výsledky výtvarné
soutěže. Vítězné práce si mohou zájemci prohlédnout ve výstavním sále knihovny do konce prosince. Za předání cen děkujeme starostovi Kolína
M. Kašparovi a první místostarostce I. Mikšíkové.
Jsme rádi, že přibližně stovka dětí odcházela
z knihovny spokojená a budeme se se všemi těšit na
viděnou při dalších návštěvách knihovny.
Libuše Vodičková, Městská knihovna Kolín

Ve sklepě zněly tóny španělského flamenca a úkolem dětí bylo trefit míčkem tančícího býka. V čítárně
čekal na děti slovenský bača a děti musely spočítat
ovečky, které se mu rozutekly po okolí. V předsálí – v Rusku – se mohly děti i dospělí občerstvit a
při tom najít rozdíly mezi obrázky a vyluštit obrázkovou křížovku. Oddělení katalogizace se změnilo
v Afriku. Děti skládaly puzzle s africkými zvířaty a
pak je čekalo poznávání zvířat pro Afriku typických.
Ekonomické oddělení se změnilo v Japonsko a děti
si zde vyzkoušely používání hůlek a ti šikovnější si
složily jeřába – origami. Na dětském oddělení byly
země hned tři. V Irsku děti skládaly spolu s druidy
menhiry do různých tvarů, na ostrově her hrály deskové hry a v Itálii poznávaly koření, přísady na pizzu,
špagety a po vzoru Nedvěda se trefovaly míčem do
brány. V prvním patře měli návštěvníci možnost na-
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Předvánoční Tvořeníčko v Bohdanči
V sobotu 23. listopadu 2019 od 14 hodin pořádala
Obecní knihovna Bohdaneč pro své čtenáře a návštěvníky Tvořeníčko.
Vyráběli jsme vánoční hvězdy z papíru a vánoční
dekorace - z vánočních barevných kuliček. K tomu
jsme si uvařili sváteční čaj a mlsali bonbony.
Dospělí si během tvořivého setkání povídali a děti,
zejména ty menší, si stačily ve vedlejší místnosti ještě pohrát.
Příjemné odpoledne, během kterého jsme si vyrobili několik krásných hvězd - všechny byly originálními výtvory a všechny se povedly - se pomalu přesunulo do podvečera.
Několik vánočních hvězd jsme vyrobili též pro náš
Obecní úřad jako výzdobu.
Akce se vydařila a zpříjemnila nám tak podzimní
listopadový a vlastně předadventní den.
Další akcí, kterou bude Obecní knihovna pořádat
a připojí se tak k celorepublikové akci, bude Česko
zpívá koledy. Knihovnice Bc. Anna Holubová bude
ještě organizovat vánoční koncert - již tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert se bude
konat v sobotu 28. prosince odpoledne ve spolupráci Farnosti Bohdaneč a Obce Bohdaneč.
Akce budou jako vždy včas zveřejněny jak na vývěskách, tak na webových stránkách a na facebooku
Obecní knihovny Bohdaneč. Všichni jsou na akce
srdečně zváni!
Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč
Foto: Anna Holubová
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Fantastická noc fantastických knihovníků
Děláte v knihovně scifi? Tak by mohla znít jednoduchá otázka, na kterou lze odpovědět mnohem složitější otázkou: Myslíte scifi, nebo fantasy? Marvel
nebo radši DC? Jo, a máte radši Martina nebo Sapka? Fps? Rpg? Mmo?
Pokud nám alespoň z části rozumíte, máme pro
Vás nabídku, kterou nelze odmítnout. Protože nás,
scifi pozitivních knihovníků, není málo a protože
jsme roztroušeni po celé republice, rozhodli jsme
se uspořádat knihovnickou scifi noc. Jejím cílem je
vzájemně se poznat, inspirovat, dohodit kontakty a
dozvědět se, co a jak zkusit jinak nebo co lépe.
Dozvíte se, proč vznikl CONiáš - https://www.facebook.com/Conias.knihovna/ v Městské knihovně
v Praze, jak to je s Bookconem - https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / k n i h o v n a d o b r i s / v i deos/2410844172374942/, který se narodil v Dobříši, kdo stojí za projektem Fantastické knihovny i
zkušenosti z drobných akcí. To vše budeme sdílet.
Ale nečekejte odbornou konferenci. Tuhle akci provedeme punkově!
Kdy: V noci z pátku 13.12. na sobotu 14.12.2019 od
20 do 8 hodin.
Kde: Městská knihovna v Praze, pobočka Smíchov,
náměstí 14. října 15, Praha 5.

Jak: Přes noc (spacáky, karimatky s sebou, pokud
vůbec půjdete spát).
Program: FRANTIŠEK KOTLETA - Jak se spisovatelé
mohou kamarádit s knihovnami;
Míla Linc - CONiáš (www.mlp.cz/conias) a co z něj
můžete ukrást pro vaši knihovnu;
Tomáš Pipota - jaký byl a jaký bude Bookcon a jak to
vypadá s projektem Fantastická knihovna;
Michal Špaček - proč chcete do OSFan SKIP;
David Zahradník - Jóga smíchu;
Michaela Pexová - A co komiks v knihovnách.
Sdílení zážitků u všelijakých her, playstationu, knížek, možná larpu, možná únikovky, možná nějakého milého občerstvení.
Změna programu vyhrazena pro punkovou improvizaci.
Jak na to: kapacita je omezena, proto je potřeba se
předem přihlásit. To proveďte prosím pomocí formuláře na https://forms.gle/KuSFUfuSyAhiCnhS6.
Odpovíme vám do pár dnů, nelekejte se, když to
nebude hned :-) Případné otázky můžete posílat
na miloslav.linc@mlp.cz nebo na tomas.piptoa5@
gmail.com.

Akce kolínské městské knihovny

Senioři píší Wikipedii v pořadu ČT

Ve čtvrtek 5.12.2019 zveme především své dětské
čtenáře i širokou veřejnost na setkání s Mikulášem
a čertem. Mezi 13 a 16 hodinou se na všechny těšíme ve výstavním sále MěK Kolín v Husově ulici.
V úterý 17.12.2019 proběhne na pobočce na sídlišti
v Benešově ulici tradiční vánoční soutěž o nejchutnější cukroví. Hotové výrobky (i s receptem) mohou zájemci nosit ve výpůjčních hodinách v pondělí
16. 12. nebo v úterý 17.12.2019. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s posezením a ochutnávkou
proběhne v úterý 17.12. v 10 hodin.

Dne 14. listopadu 2019 odvysílala Česká televize
ve svém pořadu Sama doma rozhovor o projektu
Senioři píší Wikipedii, do kterého se zapojují také
knihovny. V knihovnách se senioři na kurzech učí,
jak do Wikipedie správně přispívat.
Hostem pořadu byl pan Vojtěch Veselý, lektor Wikimedia ČR. Jako aktivní účastnice kurzů a přispěvatelka byla hostem pořadu také paní Jiřina Kádnerová, bývalá ředitelka SVK v Kladně.
Na rozhovor se můžete podívat na https://www.
ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600126/video/732844.

Zdroj: e-konference Andersen

Libuše Vodičková, Městská knihvona Kolín
Zdroj: informační e-mail MěK Kolín

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/
1148499747-sama-doma/
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Pro akci je třeba použít portrétní fotky, které spadají
pod autorská práva pana generála Šándora. Letáky
a profesní profil - medailonek, anotace, jsou odsouhlasené panem generálem, stejně tak je připravena
smlouva pro tuto akci, aby se předešlo nedorozuměním a případným nepříjemnostem kvůli nahodilému stahování fotek z internetu, kdy většina z nich
podléhá autorským právům.
Věřím, že by tento typ akce, která je jiná než klasické kulturní akce, vaši návštěvníci též uvítali jako
doposud v místech, kde se již konala.
Níže jsou na odkazech (pro informaci a představu)
leták a profesní profil a také odkaz na místní portál
Svoboda Info, kde jsou upoutávky a fotky z některých uskutečněných akcí:
http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/andor
-sandor-pobeseduje-na-tema-jak-bezpecny-je-svet
-ve-kterem-zijeme_/
Odkaz a ohlasy na besedu v Čáslavi:
https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/o-besedu-s-frajerem-andorem-sandorem-byl-v-caslavi
-obrovsky-zajem-20180516.html

Dovoluji si upozornit vás a nabídnout vám besedu
s bezpečnostním expertem, generálem, inženýrem
Andorem Šándorem.
Téma besedy je - v dnešní době aktuální - Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme. Beseda by zpestřila
kulturu ve vašem místě a okolí a případně též doplnila akce k 75. výročí osvobození v příštím roce.
Pan generál, kromě jiných povinností a aktivit, si
udělal čas také pro setkání s lidmi a na svých besedách dělá určitou osvětu a přibližuje obor, který
není běžnému občanu známý.
Během těchto akcí, kdy nepotřebuje moderátora,
na úvod mluví asi hodinu o bezpečnostní situaci jak
u nás, tak ve světovém kontextu. Reaguje na aktuální situaci nebo události. Poté je asi půl hodiny, podle zájmu besedujících, prostor pro dotazy.
Nakonec si mohou návštěvníci případně zakoupit
jeho knížky. Zatím mu vyšly tři, které může rovněž
přivézt a zájemcům na místě podepsat.
Besedu obvykle pořádají jak knihovny samotné, tak
knihovny ve spolupráci s městskými nebo obecními
úřady, případně infocentry nebo kulturními domy.
Ale také spolky Obce legionářské nebo Bojovníků za
svobodu atd.
V některým místech akci zaštítí zástupci měst, starostové, poslanci, senátoři, jako tomu bylo například v Čáslavi, kde akci pořádala knihovna, galerie,
město a zaštítil ji starosta.
Beseda již úspěšně proběhla v knihovnách:
v Čáslavi, Příbrami, ve Slaném, v Brandýse nad
Labem, Říčanech, Písku, Humpolci, Litoměřicích. Ale též ve větších krajských knihovnách:
v Karlových Varech, Hradci Králové, ve Zlíně,
v Pardubicích. Dále v menších knihovnách jako je
Chlumec nad Cidlinou, Ledeč nad Sázavou, Světlá
nad Sázavou.
Například ve Zruči nad Sázavou se tento rok na podzim ujal besedy Spolek panenky ČR, z.s., který si akci
"nadělil" ke svému 20. letému výročí své existence.
V Kutné Hoře proběhla beseda v Tylově divadle.
V případě zájmu o besedu se na mě, prosím, obraťte. E-mail: aniholubova@seznam.cz, mobil: 605
342 779.

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč
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Publikace a videa Čtenářských klubů
Odejdi s knihou - https://www.youtube.com/watch?v=qdiWeochPds&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_
TeErzZCCA6Wl&index=5
Čti si přímo v klubu - https://www.youtube.com/watch?v=66Hwh4GSgys&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_
TeErzZCCA6Wl&index=4
Hovoř o tom, co čteš - https://www.youtube.com/watch?v=COGMakG97iI&t=80s
Školní čtenářské kluby: Vytváříme společenství nad
knihou - https://www.youtube.com/watch?v=2TgAooBfRxI&t=3s

Vážení přátelé, níže si Vám dovoluji zaslat odkazy na
elektronické verze publikací, které v poslední době
vyšly v rámci končícího projektu Školní čtenářské
kluby na 2. stupni ZŠ. Rovněž zasílám odkazy na videa, která byla k tématu rozvoje čtenářské gramotnosti natočena. Máte-li kolem sebe i další příznivce
dětského čtenářství, laskavě Vás prosíme o šíření.
Publikace:
Čteme si i společně - https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/cteme_si_i_spolecne.pdf
- sborník deseti různorodých čtenářských lekcí vhodných pro 2. stupeň
Soustředěni na poslech - https://new.ctenarskekluby.
cz/storage/app/media/projekt/Audio_Soustredeni_k_
poslechu_FIN.pdf - sborník zkušeností a inspirací k využití audioknih ve čtenářských klubech
i ve vyučování
S knihou po škole II - Školní čtenářské kluby - https://
new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/projekt/
zor7_sknihou_II_KOMPLET.pdf - výzkumná zjištění a
naše zkušenosti s fungováním školních čtenářských klubů na 2. st. ZŠ

Budeme samozřejmě velmi rádi i za jakoukoli zpětnou vazbu.
Kamila Šebková, Nová škola, o. p. s.
Zdroj: e-konference Andersen

Národní knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím HOST vydala publikaci
Jiří Trávníček: Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke
čtení a co ho ovlivňuje (https://www.hostbrno.cz/
rodina-skola-knihovna/).
Publikace přináší výsledky zatím posledního reprezentativního statistického šetření české dospělé populace z roku 2018, které provádí Národní knihovna
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV
ČR.
Publikace shrnuje základní data a poznatky z výzkumů předchozích (2007, 2010, 2013) a přináší
nové, aktuální. V daleko větší míře se věnuje čtení
v digitálním prostředí, našemu vztahu k e-knihám a
audioknihám. Hlavním tématem je však čtenářská
socializace: co hraje největší roli v tom, že se stáváme čtenáři, jaké místo při tom zaujímá rodina, jaký
je náš vztah ke škole (a povinné četbě), jak je důležitý obraz rodičů, který si odnášíme do dospělého života. Nechybějí pohledy za hranice České republiky,
stejně jako rámcující úvahy o tom, co se dnes s naší
čtenářskou kulturou děje: Upadá, nebo neupadá?
Kam se posouvá? Mění se její celková povaha?
Průzkum byl proveden a publikace vychází s podporou Ministerstva kultury.

Videa:

Čtenářský klub - https://www.youtube.com/watch?v=_
exHdiMPQlI&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl
Okénko do čtenářského klubu - https://www.youtube.
com/watch?v=mk74KDbcTeg&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl&index=12
Knihy mého srdce - https://www.youtube.com/watch?v=GP9xrSy3u8w&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_
TeErzZCCA6Wl&index=11>
Proč děti chodí do klubu - https://www.youtube.com/
watch?v=ci1n0hMv3yg&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl&index=10
Co dětem klub a čtení dává - https://www.youtube.
com/watch?v=R15WKfP8umw&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl&index=9
Lidé v klubech - žáci - https://www.youtube.com/watch?v=SX6AjeCOg50&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_
TeErzZCCA6Wl&index=8
Lidé v klubech - manažeři klubů - https://www.youtube.com/watch?v=lbHSOGQSXUw&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl&index=7>
Čteme si společně - https://www.youtube.com/watch?v=XVMeloFtXQ4&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_
TeErzZCCA6Wl&index=6
Tři pilíře klubové práce - https://www.youtube.com/
watch?v=x8VL14SmWLw&list=PLtDjHgFVNmin6DcMwfKp_TeErzZCCA6Wl&index=3&t=0s

Vít Richter, Národní knihovna ČR
Zdroj: e-konference Knihovna
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Výběr z novinek z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Vlachová, Barbora, 1988Zákon o zpracování osobních údajů : komentář /
Barbora Vlachová, Martin Maisner. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- xvii, 145 stran.
-- (Beckovy komentáře)
ISBN 978-80-7400-760-6

Botsman, Rachel, 1978Komu se dá věřit? : jak nás technologie sblížily a
proč by nás mohly rozeštvat / Rachel Botsmanová
; z anglického originálu přeložil Jiří Petrů. -- První
vydání. -- Brno : Host, 2018. -- 365 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7577-599-3

Oulíková, Petra, 1970Klementinum / Petra Oulíková. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2019. -- 277
stran : ilustrace (převážně barevné), plány
ISBN 978-80-7050-710-0
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Campbell, Jen
Divné hlášky z knihkupectví / Jen Campbellová ;
překlad: Jana Vrzalíková ; ilustrace: Evženie Nakládalová. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2017. -- 114
stran : ilustrace
ISBN 978-80-264-1438-4

Kolesárová, Karolína, 1976Životní styl v informační společnosti / Karolína Kolesárová. -- Vydání I. -- Praha : Univerzita Jana Amose
Komenského Praha, 2016. -- 176 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7452-119-5

Šťastné a veselé Vánoce
Vám přejí
všichni kolegové
z Krajského knihovnického centra
SVK v Kladně

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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